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Notátor ako nositeľ identity.
Česká notácia v neskorostredovekých rukopisoch
strednej Európy1
EVA VESELOVSKÁ
Notator as a Bearer of Identity. Czech Notation in Late Medieval Manuscripts of Central Europe
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ABSTRACT: This study explores the status of the Bohemian system of notation in Central Europe and the identity of the scribes and notators of specific mediaeval manuscripts from Slovakia, Bohemia, Moravia, Austria, Hungary and Romania. Especially
in the latter half of the fourteenth century and in the course of the fifteenth century,
Bohemian notation became an important export product (article) which also appeared
outside the territory of the mediaeval Kingdom of Bohemia. Active scriptoria, or migrating scribes, illuminators and notators, created a large number of liturgical manuscripts which reveal valuable information about their activities and migrations. Several
sources point to various combinations with respect to the identity of the manuscripts,
with the liturgy or the musical contents representing the customer and the notation
representing the creator of the particular source, such as in Antiphonary CCl. 65 – 68
(Augustinian Library in Klosterneuburg), Bratislava Missal “D” Clmae 216 from the
Library of the Bratislava Chapter (National Széchényi Library in Budapest) or the Antiphonary Varadinense (Diocesan Seminary Library Győr + Fragments from Austria,
Hungary, Romania and Slovakia).
Keywords: Middle Ages, manuscript, scribe, notator, Bohemian notation

Stredoveké notácie sa v západnej Európe formovali v dvoch časových vlnách.2 Prvú
vlnu reprezentujú neumové notácie najstarších písomných prameňov karolínskej
 túdia bola vypracovaná v rámci grantových projektov APVV-19-0043 „CANTUS PLANUS na SlovenŠ
sku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy“ (2020 – 2024), VEGA 2/0006/21: Transregionálne vzťahy
prameňov duchovnej a svetskej hudby z územia Slovenska v 12. – 17. storočí (2021 – 2024) a Hudobná
kultúra strednej Európy 1450 – 1650: transregionálna identita hudobných prameňov z Klosterneuburgu
a Bratislavy (Mobility, 2021 – 2022), riešených v Ústave hudobnej vedy SAV, v. v. i.
2
Najstaršie stredoveké notácie (nazývané aj neumové notácie) zachytávajú melodický priebeh liturgických spevov (tzv. gregoriánsky chorál – latinský jednohlasný spev). Časové hranice základných období vzniku a používania týchto notácií sú v rôznych častiach Európy rozdielne. David Hiley a Janka
Szendrei rozdeľujú hlavné a regionálne štýly neumových notácií na 4 historické fázy: 1. etapa pred
zavedením linajkovej osnovy, 2. linajkové notácie 11. a 12. storočia; 3. menej početné formy 13. storočia
a 4. notácie v tlačiach. Toto rozdelenie pokladáme za mierne nepresné v súvislosti s materiálom zo
strednej Európy (dnešné Čechy, Morava, Slovensko, Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, Chorvátsko, Slovin1
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Európy v časovom priestore od 9. – do konca 12. storočia.3 Druhé obdobie charakterizuje používanie linajkového notačného systému, ktorý sa stal dôležitým reformným činiteľom a výrazne ovplyvnil základnú štruktúru používaných notačných
znakov vo vrcholnom a neskorom stredoveku.4 Časové hranice oboch základných
vĺn sú v rôznych častiach Európy rozdielne. V našom príspevku sa zameriame na
analýzu problematiky neskorostredovekých notácií strednej Európy v 14. a 15. storočí, konkrétne na českú notáciu. Cieľom štúdie je poukázať na úlohu a vplyv notátora
na identitu rukopisu na príklade českej notácie. Fenomén identity neskorostredovekých notačných systémov vo svojom príspevku z roku 1985 výborne spracovala
maďarská hudobná historička Janka Szendrei,5 ktorá poukázala na dôležitý fakt.
V strednej Európe sa s určitým typom notácie identifikovali konkrétne náboženské
komunity, pre ktoré sa typický charakter notačných znakov stal symbolom vyjadrenia ich identity. V štúdii si v tejto súvislosti budeme všímať jav, prečo sa regionálna
(česká) notácia stala nositeľom nadregionálneho potenciálu. Použitie českej notácie
v geografickom priestore iných liturgií považujeme za základný dôkaz o sile notácie
ako nositeľke provenienčnej identity notátora.
Česká notácia
Podobne, ako v iných častiach Európy, prvé rukopisy, ktoré vznikli priamo na území Čiech, a teda v českých skriptóriach, pochádzali z prostredia kráľovského dvora
(dvorské skriptórium), biskupstiev,6 z kláštorného prostredia,7 kapituly alebo fary.8
Cirkevné skriptóriá pracovali predovšetkým pre vlastnú potrebu (odpisy liturgických a teologických rukopisov, ale aj diplomatická produkcia a pod.), prípadne na
konkrétne objednávky (pre novozakladané kostoly, po prírodných, vojenských katastrofách, požiaroch a pod.). Vo vrcholnom stredoveku existovali v Čechách mnohé profesionálne skriptorské dielne (dvorská, kláštorné, kapitulné, prípadne samosko či Rumunsko). Viaceré rukopisy svedčia o minimálne 100-ročnom posune. Porovnaj: HILEY, David – SZENDREI, Janka. §III. History of Western notation. 1. Plainchant (i) Introduction (ii) Principal
charakteristics. In SADIE, Stanley (ed.). The New Grove Dictionary of Music and Musicians Volume 18.
London etc. : Oxford University Press, 2001, s. 84 – 88. https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.
article.07239
3
RANKIN, Susan. Writing Sounds in Carolingian Europe. The Invention of Musical Notation. Cambridge :
Cambridge University Press, 2018. https://doi.org/10.1017/9781108368605
4
Solange Corbin nazýva tieto notácie ako zmiešané (mixed) alebo hybridné (hybrid), keďže išlo o deriváty dvoch alebo viacerých starších notačných systémov. CORBIN, Solange. Die Neumen. In Palaeographie der Musik I./3. Köln : Arno Volk Verlag, 1977; CORBIN, Solange. Neumatic notations. In SADIE,
Stanley (ed.). The New Grove Dictionary of Music and Musicians 13. London etc.: Bärenreiter, 1980,
s. 128 – 154.
5
SZENDREI, Janka. Choralnotation als Identitätsausdruck im Mittelalter. In Studia Musicologica, 1985,
roč. 27, s. 139 – 170. https://doi.org/10.2307/902147
6
Základným impulzom pre rozvoj písomnej kultúry v Čechách bolo založenie biskupstva v Prahe okolo
roku 973. Významným centrom písomnej kultúry na Morave sa stal Olomouc, kde bolo biskupstvo
založené, resp. obnovené okolo roku 1063.
7
Aktívne boli najmä benediktínske, neskôr premonštrátske, cistercistské, augustiniánske, františkánske,
dominikánske, kartuziánske a i. skriptóriá.
8
Najstarším rukopisom, ktorý jednoznačne vznikol v Čechách je tzv. Wolfenbüttelský rukopis Gumpoldovej legendy o sv. Václavovi (začiatok 11. storočia), ktorý vznikol na objednávku kňažnej Emmy, vdovy po
Boleslavovi II. PÁTKOVÁ, Hana. Česká středověká paleografie. České Budějovice : Veduta, 2008, s. 98.
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statní jednotlivci – majstri a ich učni), ktoré produkovali obrovské počty rukopisov
na objednávku. Mnohé kódexy boli vytvorené na objednávku svetského ochrancu
(donátora), ktorým mohol byť priamo panovník alebo predstaviteľ kniežacieho či
šľachtického rodu (v neskorom stredoveku i mešťan) alebo cirkevný predstaviteľ
(napr. predstavený kláštora), ktorý kláštor, kostol, faru, kaplnku, oltár založil alebo donoval. Mimoriadne aktívnym strediskom skriptorskej činnosti bola od konca
13. do prvej polovice 14. storočia pisárska dielňa pri Kláštore sv. Juraja na Pražskom hrade, kde v tomto období vznikali rukopisy mimoriadnej pisárskej kvality.9
Do popredia sa postupne čoraz viac dostávali najatí pisári, ktorí boli v prameňoch
označovaní ako „cathedralis“ a „cathedraticus“. Väčšina z 30 mien, ktoré sa zachovali
v rukopisoch zo 14. storočia, pochádza z Prahy.10 Obrovskú produkciu rukopisov,
ktoré boli bohato iluminované, zaznamenávame na prelome 14. a 15. storočia za
vlády kráľa Václava IV. (1360 – 1419). Po určitej stagnácii v časoch politicko-kultúrnej nestability v 20-tych rokoch 15. storočia (husitské vojny), sa situácia v produkcii rukopisov v druhej a v tretej tretine 15. storočia v Čechách zlepšila. I v druhej
polovici 15. storočia vznikali vzácne doklady skriptorskej činnosti českých dielní.
Dôležitými výrobcami kníh sa stále viac stávali remeselní pisári. Po husitských vojnách bolo veľké množstvo českých kláštorov zničených alebo zdecimovaných, čo
výrazne ovplyvnilo produkciu nových kníh. Veľa skriptorov sa usadilo v zahraničí
(v Uhorsku – najmä v Bratislave,11 v Rakúsku – napr. v Klosterneuburgu12 a i.).13
Základná znaková sústava českej notácie je vybudovaná na základoch métského
(lotrinského) notačného systému.14 Toto notové písmo sa vykryštalizovalo v prostredí pražského kapitulského skriptória v priebehu 13. storočia. Mohutná expanzia
českého notačného systému v poslednej tretine 14. storočia bola súčasťou reformných snáh cirkevných a svetských autorít z Prahy. Prísne zavedenie českej notácie

 LOCEK, Václav. Svatojiřské skriptórium. In Documenta Pragensia, 1990, roč. 10, č. 1, s. 23 – 29; HLEP
DÍKOVÁ, Zdeňka. Poznámka k svatojiřskému skriptórium kolem roku 1300. In Documenta Pragensia,
1990, roč. 10, č. 1, s. 31 – 49; MRÁČKOVÁ, Lenka. Chorální notace rukopisů kláštera sv. Jiří v Praze.
In Hudební věda, 2010, roč. 47, č. 2 – 3, s. 131 – 146.
10
HLAVÁČEK, Ivan. O výrobě a distribuci knih v Praze do rozšíření knihtisku. In Documenta Pragaensia,
1990, roč. 10, č. 1, s. 5 – 22.
Podiel českých vzdelancov medzi kanonikmi Bratislavskej kapituly spracovala Miriam Hlavačková.
HLAVAČKOVÁ, Miriam. Kapitula pri Dóme sv. Martina. Intelektuálne centrum Bratislavy v 15. storočí. Bratislava : Historický ústav SAV, 2008. HLAVAČKOVÁ, Miriam. Vzdelanostná úroveň členov
Bratislavskej kapituly v 15. storočí. In Historický časopis 49/3, 2001, s. 433 – 451.
11
Podiel českých vzdelancov medzi kanonikmi Bratislavskej kapituly spracovala Miriam Hlavačková.
HLAVAČKOVÁ, Miriam. Kapitula pri Dóme sv. Martina. Intelektuálne centrum Bratislavy v 15. storočí.
Bratislava : Historický ústav SAV, 2008. HLAVAČKOVÁ, Miriam. Vzdelanostná úroveň členov Bratislavskej kapituly v 15. storočí. In Historický časopis, 2001, roč. 49, č. 3, s. 433 – 451.
12
HAIDINGER, Alois. Bemerkungen zur Entstehung des Großen Antiphonars Klosterneuburg, Stiftsbibliothek, Cod. 65 – 68. In Böhmische Buchmalerei des 14. und 15. Jahrhunderts. Purkersdorf : Verlag
Brüder Hollinek, 2012, s. 73 – 80.
13
Výnimku tvorili napr. augustiniáni kanovníci v Třeboni. Skriptorská činnosť je v tomto období doložená napr. i vo františkánskom kláštore v Běchyni. PÁTKOVÁ, Česká středověká paleografie, s. 131.
14
HILEY, David – SZENDREI, Janka. §III, 1 (v) (m) The Messine notation of Prague. In SADIE, Stanley
(ed.). The New Grove Dictionary of Music and Musicians Volume 18. London etc. : Oxford University
Press, 2001, s. 109.
9
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v diecéznom prostredí Českého kráľovstva a na Morave bolo realizované arcibiskupom Arnoštom z Pardubíc ako prejav mocenskej pozície kráľa a jeho cirkvi.
Svoju stabilizovanú podobu nadobudli znaky českej notácie v priebehu 13. storočia, kedy prebehol výber a selekcia znakov postupným vývojom.15 V 13. storočí sa vo
viacerých rukopisoch, používaných v Prahe (Svatovítsky tropár Cim 4 z rokov 1180
– 120016 a mladších rukopisov: Tobiášovej agendy P 3 z roku 1294 z Metropolitnej
knižnice Katedrály sv. Víta, Evanjeliára A XXVI z Metropolitnej knižnice Katedrály
sv. Víta, Evanjeliára XIV A 10, Epištolára XIV A 9 a Pontikálu XIV B 9 z Knižnice Národného múzea v Prahe),17 objavuje nové chorálne písmo. Tvorili ho neumové znaky, ktoré boli preberané z nemeckého bezlinajkového systému a najmä z métskej
notácie. Dominantnú úlohu pri výbere znakov zohral podľa najnovších výskumov
určite Svatovítsky tropár Cim 4.18 Jeho notačná podoba bola mimoriadne príbuzná
s niektorými premonštrátskymi neumovými školami typu Graduálu z Bellelay19 alebo Graduálu Hs. 868 z premonštrátskeho opátstva v Arnsteine nad riekou Lahn20
alebo Kolínskeho antifonára Cod. 215.21 Optická podoba s premonštrátskymi rukopismi je zreteľná najmä v systéme používania základných jednotónových, dvojtónových a trojtónových neum.22

 olange Corbin považuje základný znakový systém českej notácie za porovnateľný s métskou (lotrinS
skou) notáciou okolia miest Nancy a Méty (Metz), čo podľa nej súvisí s medzinárodným postavením
a zahraničnopolitickou orientáciou Čiech začiatkom 14. storočia (vláda Luxemburskej dynastie). CORBIN, Neumatic notations, s. 128 – 154.
16
Rukopis bol používaný v Prahe po roku 1235. Svatovítsky tropár je najznámejším ranostredovekým
rukopisom z Katedrály sv. Víta. Prvá polovica rukopisu uvádza repertoár ofertorií s veršami na celý
liturgický rok. Kolekcia spevov omšového ordinária začína v polovici kódexu, nasledujú trópované lekcie. VLHOVÁ, Hana. Die Ordinarium-Tropen im Troparium des Prager Dekans Vít. In Cantus Planus
1993 Eger, 995/2, s. 763 – 779; ŠPUNAR, Pavel. Das Troparium de Prager Dekans Vít. In Scriptorium,
1957, roč. 11, s. 50 – 62. https://doi.org/10.3406/scrip.1957.2921. Najnovšie výskumy rukopisu publikovali
D. Eben a S. Rankin: EBEN, David – RANKIN, Susan. Using the Past as Model: Musical Scripts in
Books of the Prague Diocese. In Karl KÜGLE (ed.). Sounding the Past: Music as History and Memory.
Turnhout : Brepols Publishers, 2020, s. 75 – 100. https://doi.org/10.1484/M.EM-EB.5.122005
17
EBEN – RANKIN, Using the Past as Model, s. 75 – 79, 82 – 85.
18
EBEN – RANKIN, Using the Past as Model, s. 88; VLHOVÁ-WÖRNER, Hana. Repertorium troporum
Bohemiae medii aevi. Tropi proprii missae. Praha : Bärenreiter, 2004; VLHOVÁ-WÖRNER, Hana. Tropi
ordinarii missae. II. Kyrie eleison, Gloria in excelsis Deo. Praha : Bärenreiter, 2006; VLHOVÁ-WÖRNER,
Hana. Tropi ordinarii missae. III. Sanctus. Praha : Bärenreiter, 2010; VLHOVÁ-WÖRNER, Hana. Tropi
ordinarii missae. IV. Agnus Die. Praha : Bärenreiter, 2013.
19
˂https://www.e-codices.unifr.ch/en/searchresult/list/one/bcj/0018˃ [30. 6. 2021].
20
Graduale Hs. 868, Darmstadt, Universitäts und Landesbibliothek. Dostupné na internete : ˂http://
tudigit.ulb.tu-darmstadr.de/show/Hs-868˃ [30. 6. 2021].
21
Antiphonarium Cod. 215 Cologne, Erzbischöfliche Diözesan und Dombibliothek, 12. storočie (fol. 209v).
Dostupné na internete : ˂https://digital.dombibliothek-koeln.de/hs/content/zoom/459603˃ [30. 6.
2021]. Komparáciu notácií Svätovítskeho tropára s premonštrátskymi kódexami a kolínskym antifonárom uvádza v štúdii Eben – Rankin, Using the Past as Model , s. 82 – 87.
22
Na možný repertoárový vplyv nových rádov (premonštrátov, resp. norbertínov) upozorňuje i H. Vlhová-Wörner. V rámci komparatívnych analýz spomína Opátstvo sv. Márie a Potenciána v Steinfelde
(Severné Porýnie Westfálsko): rukopis MS Ludwig V 4, Getty Museum Malibu. VLHOVÁ-WÖRNER,
Tropi ordinarii missae. II., s. 49.
15
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Tabuľka znakov 1 Česká notácia (12. – 14. storočie): Graduál z Bellelay Ms. 18 (premonštrátsky graduál,
ktorý bol používaný v opátstve Bellelay, dnes uložený v Porrentruy Bibliothèque cantonale jurassienne);
Svatovítsky tropár dekana Víta Cim 4 (13. storočie, Metropolitná knižnica Katedrály sv. Víta, Praha), Tobiášova agenda (13./ 14. storočie, Metropolitná knižnica Katedrály sv. Víta, Praha), Epištolár XIV.A.9
(13/14. storočie, Národné múzeum Praha)

Vďaka reformným snahám dekana Víta (1241 – 1271) a arcibiskupa Arnošta z Pardubíc (1343 – 1344 pražský biskup, 1344 – 1364 pražský arcibiskup) sa od polovice
14. storočia stalo regionálne notové písmo z Prahy notopisom mnohých rukopisov
z celého územia Čiech.23 Niektoré liturgické, často iluminované kódexy sa dostali aj
mimo územia stredovekých Čiech (napr. formou daru, objednávky, vojnovej koristi,
pri sťahovaní alebo záchrane vzácnych rukopisov počas husitských vojen začiatkom 15. storočia).
Tabuľka znakov 2 Česká notácia neskorého stredoveku (14. a 15. storočie): 1. Graduál Arnošta z Pardubíc
P 7 (1363 – 1364, Metropolitná knižnica Katedrály sv. Víta, Praha); Antifonár z Vorau 259 (Knižnica augustiniánskeho kláštora Vorau); 3. Bílinský antifonár R 84, R 85 (okolo rokov 1360 – 1370, Štátny archív
Teplice – Děkanský úřad Bílina, vlastnictví Biskupství litoměřického)

23

HLÁVKOVÁ, Lenka – VLHOVÁ-WÖRNER, Hana. Hudba. In CERMANOVÁ, Pavlína – NOVOTNÝ,
Róbert – SOUKUP, Pavel (eds.). Husitské století. Praha : Nakladatelství lidové noviny, 2014, s. 474 – 489.
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Vďaka mimoriadnej kvalite českých skriptorských dielní a českej iluminátorskej
školy sa rukopisy zo 14. a 15. storočia s českou notáciou objavujú i v mnohých zahraničných cirkevných centrách. Ich hudobný a liturgický obsah je však dokladom
objednávateľa. Zachovávajú liturgickú tradíciu inštitúcie alebo majiteľa, ktorý kódex
objednal a zaplatil (napr. Bratislavský kanonik Blažej, biskup Ján Filipec alebo kláštor augustiniánov v Klosterneuburgu).
V počiatkoch kryštalizácie základnej znakovej sústavy obsahovala česká notácia
niektoré nemecké ozdobné neumy.24 Postupne si však vytvorila svoj vlastný, osobitý
systém s charakteristickými neumovými formami. Elementárnym znakom systému sa stal rombus (punktum v tvare rombu = kosoštvorca), ktorý bol jedinou používanou jednotónovou neumou. Samostatná virga sa vo vrcholnom období českej
notácie v 14. a 15. storočí neobjavuje. Pes (dva stúpajúce tóny) je vytvorený z dvoch
doprava naklonených, vertikálne umiestnených punktov, pričom stredné rameno
je chápané iba ako spojnica dvoch punktov bez tónového významu. Vrchná nota
je ukončená hlavicou, ktorá smeruje doprava. Clivis (dva klesajúce tóny) je métsky,
pravouhlý. Scandicus (tri a viac stúpajúcich tónov) tvorí samostatné punctum a pes.
Climacus (tri a viac klesajúcich tónov) obsahuje klesajúci rad doprava smerujúcich
punktov. Torculus (nižší + vyšší + nižší tón) sa skladá z pesu, ktorý smeruje doprava
a clivisu vo vertikálnom postavení, pričom vrchný tón oboch znakov je zlúčený do
jednej noty. Porrectus (vyšší + nižší + vyšší tón) je vytvorený z clivisu (opäť vo vertikálnom postavení) a pesu. Spodný tón je opäť zlúčený do jednej noty.
Pre českú notáciu je typické používanie gotických ligatúr25 alebo tenkých spojovacích čiar medzi rombusmi. V českom notačnom systéme boli používané tri notové kľúče F, C a G, posuvka b a odrážka. Frekventované je používanie kľúča G najmä
v spojení s kľúčom C. Celkovo má česká notácia doprava smerujúci štýl neumového
písma. Je doložená prameňmi v obrovskom časovom priestore od 13. až do 18. storočia. Monumentalizácia jednotlivých tvarov neum prebehla v priebehu druhej
polovice 14. storočia (rukopisy arcibiskupa Arnošta z Pardubíc). Český notačný systém bol väčšinou notáciou diecézneho okruhu (farské kostoly, kapituly, katedrálne
kostoly a školy). Spomedzi kláštorných komunít tvoril výnimku kláštor benediktínov v Rajhrade pri Brne,26 v ktorom používali českú notáciu namiesto kvadratickej,
ktorá bola predpísaná v kláštorných spoločenstvách. Na prelome 14. a 15. storočia
 ESELOVSKÁ, Eva. Štruktúra stredovekých notačných systémov z územia Slovenska. Pomer domácich
V
a zahraničných prvkov. In Slovenská hudba, 2007, roč. 39, č. 3 – 4, s. 339 – 360; VESELOVSKÁ, Eva.
Bohemian Notation in Slovakia in the Middle Ages. In Hudební věda, 2012, roč. 49, č. 4, s. 337 – 376.
25
V rukopisoch arcibiskupa Arnošta z Pardubíc bol použitý český notačný systém, ktorý v prípade torculusu alebo porrectu akoby úplne stráca rombickú podobu prostredných nôt daných trojtónových neum.
Namiesto nich sú použité len zhrubnuté ligatúrové čiary, ktoré notátor plynule napísal jedným ťahom.
Napr. Antifonár P 6/3, Metropolitná knižnica Katedrály sv. Víta. Starší typ českej notácie s rovnakou
štruktúrou sa objavuje v rajhradských rukopisoch R 19 a R 17 (Graduale R 19, OSB z roku 1313, Památník písemnictví na Moravě, pobočka Muzea Brněnska, Benediktínska knižnica Rajhrad, Antiphonale
R 17, OSB z roku 1313, Benediktínska knižnica Rajhrad). ŠKVARIL, Lumír. Středověké chorální rukopisy
benediktinského kláštera Rajhrad. [Diz.]. Brno : Ústav hudební vědy Filosofická fakulta Masarykovy
univerzity v Brně, 2017.
26
SZENDREI, Janka. Choralnotationen in Mitteleuropa. In Studia Musicologica, 1988, roč. 30, s. 437 –
446. https://doi.org/10.2307/902247
24
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došlo na Morave k vytvoreniu kontaktného notového písma.27 Stret českej a kvadratickej notácie reprezentujú najmä rukopisy olomouckého biskupstva. Na Morave
vznikla zmiešaná medzisústava týchto dvoch notačných systémov (fragmenty zo
Štátneho archívu v Bratislave, pobočka Trenčín).28
Tabuľka znakov 3 Česká notácia neskorého stredoveku (14. a 15. storočie: Morava a Slovensko): Misál
a rituál Olomucense CO 1 (14. storočie, Zemský archív v Opavě); Antiphonarium Olomucense, pars paschalis CO 6, (14. storočie, Zemský archív v Opavě); 3. Antiphonarium Olomucense, pars hiemalis CO 7 (15. storočie, Zemský archív v Opavě); Graduál ze sv. Jakuba Sign. 1 (1494, Svatojakubská knihovna sign. 1, Archiv města Brno); Antifonár MMTN I/11 – 12, (15. storočie, Štátny archív Trenčín (Protocollum Civitatis
Trenchiniensis anni 1601; 1602 – 1603); Graduál MMTN I/19 – 20, (15. storočie, Štátny archív Trenčín
(Protocollum Civitatis Trenchiniensis anni 1616, 1618); Graduale Luzern Ms. 19 (1410, Zentral und
Hochschulbibliothek Luzern, cistercitský graduál)

Pod vplyvom kvadratickej notácie sa v niektorých rukopisoch modifikovala najmä podoba scandicu a torculu, kedy sa prostredná nota týchto znakov transformovala do kvadratickej podoby. Niektoré dominantné tvary českej notácie sa dostali
ako kontaktné neumy i do systému métsko-gotickej notácie (fragmenty zo Štátneho archívu v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Banská Štiavnica alebo Knižnica

POKORNÝ, František – ČERVENKA, Stanislav. Nepublikované studie Františka Pokorného. Brno :
Moravská zemská knihovna, 2018; POKORNÝ. František. Mährens Musik im Mittelalter. In Hudební
věda, 1980, roč. 17, č. 1, s. 36 – 52; ČERVENKA, Stanislav. Hudba v Olomouci a na střední Moravě III.
In Morava a svět umění v otevřeném prostoru. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009, s. 9 – 23.
28
VESELOVSKÁ, Eva. Die böhmische Notation in der Slowakei im 14. und 15. Jahrhundert. In Musicologica Istropolitana VI. Bratislava : STIMUL, 2007, s. 9 – 56; GARAJOVÁ, Veronika. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Trenchini, Tomus VI. Bratislava : Ústav hudobnej vedy
SAV, 2020.
27
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evanjelickej cirkvi a. v. v Kežmarku).29 Často sa objavuje najmä český pes, ktorý je
používaný v prípade sekundových krokov dvoch stúpajúcich tónov (ojedinele sa
vyskytuje i pri tercii).
Česká notácia sa stala najmä v druhej polovici 14. a v priebehu 15. storočia dôležitým exportným produktom, ktorý sa objavuje i mimo územia stredovekého
Českého kráľovstva. Aktívne skriptorské dielne alebo putujúci skriptori, iluminátori
a notátori vytvorili veľké množstvo liturgických rukopisov, ktoré sú dnes zdrojom
zaujímavých informácií o ich činnosti a migrácii. Viaceré pramene svedčia o rôznych kombináciách identity rukopisov, kedy liturgia alebo hudobný obsah reprezentujú objednávateľa a notácia zhotoviteľa (pisár, notátor, iluminátor).
Na území dnešného Slovenska je český stredoveký notačný systém dokumentovaný v prameňoch niekoľkých cirkevných a kultúrnych centier (napr. Bratislava,
Trenčín, Kremnica).30 Rukopisy sa zachovali v kompletnej (rukopisy Kapitulskej
knižnice v Bratislave – Bratislavský antifonár V,31 Žaltár kanonika Blažeja,32 Bratislavský misál „D“,33 Trnavský rukopis34) alebo vo fragmentárnej podobe.35
Pražský liturgický rítus spolu s českou notáciou dokladá Bratislavský antifonár V.
Naopak, iné liturgické tradície a hudobný obsah dokumentujú Žaltár kanonika
Blažeja, Bratislavský misál „D“ (ostrihomský rítus) alebo Varadínsky antifonár (sedmohradský rítus).36
Špecifické postavenie českej notácie v neskorostredovekej skriptorskej tradícii
strednej Európy prezentujú tri vybrané rukopisy, ktoré neobsahujú českú (pražskú)
liturgiu alebo hudobný repertoár. Každý z trojice rukopisov pochádza z iného časového obdobia a z iného regiónu (Bratislava, Klosterneuburg, Veľký Varadín). Najstarším kódexom je Bratislavský misál „D“ Clmae 216 (Maďarská národná knižnica
v Budapešti) zo začiatku 15. storočia (po roku 1403). Z prvej štvrtiny 15. storočia
(1420 – 1424) je Klosterneuburský antifonár Cod. 65 – 68 z Knižnice augustiniánov
v Klosterneuburgu. Najmladším príkladom je Varadínsky antifonár sine Sign. (Seminárna knižnica Győr + fragmenty z Rakúska, Maďarska, Slovenska a Rumunska)
z 90-tych rokov 15. storočia.

 ESELOVSKÁ, Eva. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Schemnitziensi,
V
Tomus II. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV 2011, č. 27, 42, 55, 64.
30
VESELOVSKÁ, Eva – ADAMKO, Rastislav – BEDNÁRIKOVÁ, Janka. Stredoveké pramene cirkevnej
hudby na Slovensku. Bratislava : Slovenská muzikologická spoločnosť – Ústav hudobnej vedy SAV,
2017, s. 227 – 237.
31
SNA 17, Slovenský národný archív, Bratislava. ˂http://cantus.sk/source/6775˃ [30. 6. 2021].
32
Clmae 128, Maďarská národná knižnica v Budapešti.
33
Clmae 216, Maďarská národná knižnica v Budapešti.
34
Clmae 243, Maďarská národná knižnica v Budapešti.
35
Fragmenty sa zachovali na väzbách mestských úradných kníh alebo mladších rukopisov a tlačí v mnohých slovenských archívoch, múzeách a knižniciach. VESELOVSKÁ, Bohemian Notation, s. 337 – 376.
36
CZAGÁNY, Zsuzsa. Antiphonale Varadinense s. XV. I. – III. Musicalia Danubiana 26. Budapest : Research Centre for the Humanities, Institute for Musicology, Department of Early Music, 2019; KOVÁCS,
Andrea. Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae VII/A Transylvania-Várad, Temporale. Budapest : MTA Zenetudományi Intézet, 2010; KOVÁCS, Andrea. Corpus Antiphonalium Officii
Ecclesiarum Centralis Europae VII/B Transylvania-Várad, Sanctorale. Budapest : MTA Zenetudományi
Intézet, 2010.
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Tabuľka znakov 4 Česká notácia: Bratislavský misál D Clmae 216 (1400 – 1430, Maďarská národná knižnica v Budapešti); Antifonár Cod. 65 – 68 (1420 – 1424, Knižnica augustiniánov v Klosterneuburgu);
Varadínsky antifonár sine Sign. (Seminárna knižnica Győr + zlomky z Rakúska, Slovenska, Maďarska
a Rumunska)

Štruktúra českej notácie je v prípade všetkých troch vybraných rukopisov stabilná a jednotlivé znaky dokumentujú vykryštalizovaný neskorostredoveký český
(rombický) systém. Notátori ho použili nie v zmysle „národnej“ notácie, ale ako
určitej skriptorskej „školy“, ktorá mala podobnú tradíciu šírenia a exportnej sily ako
výrazná a vplyvná česká iluminátorská tradícia druhej polovice 14. a celého 15. storočia.
Tabuľka 5 Rozmery kódexov
signatúra

celkové
rozmery fólia

zrkadlo
(písacia plocha)

výška
notovej osnovy

medzera
v linajkovej
osnove

punctum

Bratislavský
misál D Clmae
216

333 x 235 mm

210 x 148 mm

11 mm

3-4 mm

3 x 2 mm

Klosterneuburský antifonár
Cod 65-68

545 x 385-400
mm

420 x 258 mm

28-9 mm

9 mm

8-9 x 8-9 mm

Varadínsky antifonár (Varia)

880 x 600 mm

610 x 350 mm

45 mm

15 mm

15 x 15 mm

Bratislavský misál „D“
Bratislavský misál „D“ sa spolu s ďalšími rukopismi bývalej Kapitulskej knižnice
v Bratislave dostal do Maďarského národného múzea v Budapešti ako dar v roku
1813. Uhorskú provenienciu dokladajú v kalendári a v propriu de sanctis viaceré sviatky domácich svätcov (sv. Štefan kráľ, sv. Imrich /+ translatio/, sv. Vojtech
/+ translatio/, sv. Gerard, sv. Ladislav /+ translatio/, sv. Alžbeta Uhorská). Na viacerých miestach kódexu sa nachádzajú vlastnícke záznamy kapituly (f. 1r: Liber
/ 14
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ecclesie Posoniensis, f. 2r: Capituli Posoniensis 1633). Misál ma notované prefácie (ff.
137 – 141). Datovanie rukopisu sa u slovenských kodikológov a paleografov líši. Kým
slovenský kodikológ Július Sopko posúva vznik misálu k roku 1403,37 paleograf Juraj
Šedivý sa prikláňa k tvrdeniu, že kódex vznikol v 30-tych rokoch 15. storočia.38 Za
vlády Žigmunda Luxemburského sa vo vzdelanostných kruhoch Bratislavy objavuje veľké množstvo cudzincov. Na prelome 14. a 15. storočia pôsobí v Bratislave
ako pisár istý Michal z Dürnsteinu. Sopko ho stotožňoval s postavou bratislavského kanonika Michala z Trnavy. Podľa Sopka bol Michal z Trnavy autorom dvoch
misálov. Okrem Bratislavského misála „D“ považuje Sopko za prácu kanonika Michala z Trnavy aj Bratislavský misál VI (Múzeum mesta Bratislavy A/2).39 Toto tvrdenie opravuje Šedivý, ktorý považuje Michala z Trnavy za autora Bratislavského
misála VI, ktorý bol explicitne datovaný rokom 1403. Prefácie tohto misála sú ale
notované métsko-gotickým systémom. Za autora Misála „D“ určuje Šedivý Michala z Dürnsteinu (Tyrnstein, Dolné Rakúsko), ktorý bol v 20-tych a 30-tych rokoch
v Bratislave verejným notátorom.40 Notácia prefácií tohto kódexu je ale českého
pôvodu. Na základe rozdielov notačných systémov síce potvrdzujeme tvrdenia Šedivého, že tieto dva kódexy nenapísala tá istá osoba. Každopádne môžeme konštatovať, že ich notovali dvaja rôzni notátori s odlišným hudobným vzdelaním.
Predpokladáme, že Misál „D“ odpísal pre Bratislavskú kapitulu notátor, ktorý buď
študoval alebo pochádzal z Čiech. Notácia Misála „D“ je umiestnená do dvoch stĺpcov. Na jednej strane sa nachádza väčšinou 10 riadkov 4-linajkovej notovej osnovy
s jednoduchým rámovaním. Tvary neum dokumentujú českú notáciu v jej typickej
podobe. Punctum je v tvare kosoštvorca. Notátor používal kľúče C, F (tractulus a dva
kosoštvorcové romby). Žaltár kanonika Blažeja alebo Bratislavský antifonár V používajú odlišný tvar kľúča F (dva rombické punkty postavené nad sebou). Custos sa
nepoužíva, čo je opäť rozdielny bod ako v prípade Žaltára kanonika Blažeja alebo
Bratislavského antifonára V. Celkový duktus notácie smeruje doprava. Pes má typický český tvar, pričom je vytvorený z dvoch kosoštvorcových rombusov (punktov),
spojených tenkou vlásočnicovou čiarou. Clivis má métsky pravouhlý tvar. Clivis je
písaný vo vertikálnom postavení so zrezaným zakončením. Torculus sa nevyskytuje.
Porrectus je písaný plynulo, s ligatúrovými tenkými spojovacími čiarami. Prostredný
tón (spodný) nemá rombickú hlavicu. Scandicus sa skladá z punktu a pesu. Climacus
je vytvorený z bipunktu a dvoch klesajúcich, doprava smerujúcich punktov. Notátor
používa posuvku b. Výzdobný systém Misála D radí slovenský umenovedec Dušan
Buran medzi príklady zmiešaného česko-rakúskeho štýlu.41
 OPKO, Július. Stredoveké latinské kódexy slovenskej proveniencie v Maďarsku a Rumunsku. Martin :
S
Matica slovenská, 1982, č. 222, s. 46 – 47.
38
ŠEDIVÝ, Juraj. Mittelalterliche Schriftkultur im Pressburger Kollegiatkapitel. Bratislava : Chronos, 2007,
s. 146 – 148.
39
SOPKO, Július. Kódexy a neúplne zachované rukopisy v slovenských knižniciach. Martin : Matica slovenská, 1986, č. 489, s. 62 – 63.
40
Explicit sa v kódexe nachádza na f. 287ra: Explicit liber missalis de tempore et sanctis per manus Michaelis de Tyrnstain et cetera.
41
Viaceré štýlové prvky výzdobného systému smerujú k českému ale taktiež i k rakúskemu prostrediu.
BURAN, Dušan. Böhmisch – slowakisch – österreichisch? Die Malerei in Preβburg (Bratislava) in der
ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. In Codices Manuscripti 2012, Supplementum 6, s. 45 – 55.
37
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Obr. 1 Bratislavský misál „D“ Clmae 216 (Maďarská národná knižnica Budapešť, f. 137r)

Antifonár Cod. 65 – 68 z Knižnice augustiniánov v Klosterneuburgu
Veľký, štvorzväzkový Antifonár Cod. 65 – 68 z Knižnice augustiniánov v Klosterneuburgu42 bol vytvorený pre Kláštor augustiniánov kanonikov v Klosterneuburgu v rokoch 1420 až 1424.43 Hlavný korpus kódexu je notovaný českou notáciou (8 linajok
na jednej strane). Neskoršie prípisky (po roku 1450) boli notované métsko-gotickou
notáciou. Pôvodný antifonár s českou notáciou bol okolo roku 1450 rozdelený na
štyri časti a doplnený o viaceré dodatky (141 fólií), ktoré sú notované métsko-go lastnícke záznamy Liber sancte Marie in Newburga claustrali z 15. storočia sa nachádzajú na viaceV
rých miestach (Cod. 65: 1v, 157r, 355v, Cod. 68: 11r). HAIDINGER, Alois. Katalog der Handschriften des
Augustiner Chorherrenstiftes Klosterneuburg, Teil 1: Cod. 1 – 100. Wien : Österreichische Akademie der
Wissenschaften, philosopisch-historische Klasse, Denkschriftem 168 = Veröffentlichungen der Kommission für Schrift- und Buchwesen des Mittelalters II, 2,1, 1983, s. 114 – 121.
43
Všetky 4 zväzky majú monumentálne rozmery: 545/550 x 385/400 mm. Pri zmene notácie sú zväčšené
rozmery zrkadla (napr. Bd. I, Cod. 65, f. 257r): 430x270, výška notovej osnovy je 23 mm, výška medzery:
7 mm, punktum: 7x7 mm. Dva zväzky (Cod. 65, Cod. 66) sú dostupné na internete: ˂https://manuscripta.at/diglit/AT5000-65/0001˃; ˂https://manuscripta.at/diglit/AT5000-65/0001˃ [30. 6. 2021].
42
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tickou notáciou. Celkovo má dnes antifonár 1313 fólií.44 Analýza repertoáru poukázala na fakt, že základ tvorí korpus, ktorý bol vytvorený na základe pasovského
diecézneho rítu a rukopis bol určený pre liturgiu mužského kláštora augustiniánov
kanonikov Kláštora sv. Márie.45 Česká notácia je umiestnená do 4-linajkového systému červenej farby s dvojitým rámovaním. Použité sú kľúče C (v tvare dvoch nad
sebou postavených štvorcov – kvadier) a F (v špecifickom tvare troch rombusov,
ktoré sú v kruhovitom postavení) a Custos v tvare kvadry s jemnými čiarami, ktoré
smerujú z jeho horného a dolného rohu. Celkový duktus notácie smeruje doprava.
Samostatné punctum má klasický, rombický tvar v tvare kosoštvorca. Pes je vytvorený z dvoch kosoštvorcových rombusov (punktov), spojených tenkou vlásočnicovou čiarou. Clivis má métsky, pravouhlý tvar. Clivis je písaný vo vertikálnom
postavení a zakončený je rombickou hlavicou. Torculus sa skladá z pesu a clivisu,
pričom prostredný tón tvorí zlúčený tón oboch dvojtónových neum v tvare rombu.
Porrectus je písaný plynulo, s ligatúrovými tenkými spojovacími čiarami. Prostredný
tón (spodný) má rombickú hlavicu, ktorá je vytvorená plynulým zlúčením clivisu
a pesu. Scandicus sa skladá z punktu a pesu. Climacus je reprezentovaný radom
dvoch alebo viacerých klesajúcich, doprava smerujúcich punktov (niekedy je vrchný tón vyznačený tenkým tractulom46). Notátor používa posuvku b. V účtovných
knihách kláštora sa z rokov 1420 – 1424 zachovali zmienky o platbách pre iluminátorov Michala a Mikuláša a pre ich pomocníka.47 Rukopis vznikol ako dielenská
práca viacerých špecializovaných pisárov (9 rúk), notátorov (minimálne 2 ruky)
a iluminátorov (Michael,48 Mikuláš, Majster kremnickej mestskej knihy + ich dielňa).49 Predpokladáme, že notátor staršej časti kódexu pochádzal z Čiech, resp. bol
v Čechách vyškolený.50
55 listov je stratených (vyrezaných).
 udobný obsah rukopisu analyzoval vo svojej štúdii Robert Klugseder. KLUGSEDER, Robert. Studie
H
zur mittelalterlichen litrugischen Tradition der Klosterneuburger Augustinerklöster St. Maria und St.
Magdalena. In Musicologica Austriaca, 2008, roč. 27, s. 11 – 43. Stanovil základné znaky (spoločné
i rozdielne) vybraných klosterneuburských rukopisov Kláštorov sv. Magdalény (ženský) i sv. Márie
(mužský). Komparatívne spracoval matutínové responzória nedieľ adventného obdobia, matutínové
responzóriá kántrových dní, kantikové antifóny nedieľ obdobia Postpentecosten (po Zoslaní Ducha
Svätého), ofícium za zosnulých a špecifické ofícia propria de sanctis (rýmované ofícia) a i.
46
Cod. 65, f. 22r, na druhej slabike slova do-mi-ni. ˂https://manuscripta.at/diglit/AT5000-65/0047?sid=06f4fa27cf692e3fe1cd6f503b462f24˃ [30. 6. 2021].
47
Zmienky o skriptoroch sú len všeobecné (o platbách na vytvorení antifonárov). A. Haidinger sa domnieva, že sa môžu vzťahovať práve na vytvorenie dnes štvorzväzkového antifonára Cod. 65 – 68.
V rokoch 1420/21 bol realizovaný nákup pergamenu na antifonár a ďalšie 3 roky boli vždy vykonané
3 platby pre iluminátorov Mikuláša, Michala a jedna platba pre ich pomocníka. HAIDINGER, Bemerkungen zur Entstehung, s. 73 – 80.
48
RISCHPLER, Susanne. Der Illuminator Michael. In Codices Manuscripti, 2009, Supplementum 1.
49
Haidinger predpokladá, že na vytvorení 16 figurálnych a 150 nefigurálnych iniciál sa autorsky podielali
minimálne 3 ruky. Za jednu z nich považuje i Majstra Kremnickej mestskej knihy. Asi 3000 červených
a modrých lombardových iniciál vytvorilo niekoľko rúk florátorov. HAIDINGER, Bemerkungen zur
Entstehung, s. 73 – 80.
50
Vplyv českej iluminátorskej školy popisuje A. Haidinger i S. Rischpler. Obaja radia iluminácie Antifonára Cod. 65–68 k rukopisom okruhu chorálnych kníh zo Sedleca a Martyrologia Usuardi in Gerona. Porovnaj: STUDNIČKOVÁ, Milada. Böhmische Orientierung in der Buchmalerei. Der Kreis der
Meister von Gerona. In TAKÁCS, Imre (ed.). Sigismundus Rex et Imperator. Kunst und Kultur zur Zeit
44
45
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Obr. 2 Antifonár Cod. 65 (Knižnica augustiniánov, Klosterneuburg, f. 69r)

Varadínsky antifonár
Posledným vybraným príkladom kombinovanej identity chorálneho rukopisu neskorého stredoveku je Varadínsky antifonár (Antiphonale Varadinense). Tento liturgický kódex monumentálnych rozmerov51 bol vytvorený pre stredovekú katedrálu vo Veľkom Varadíne (maď. Várad, nem. Grosswardein) a dnes je jeho hlavná
časť uchovávaná v rámci Diecézneho pokladu a knižnice v Győri. Fragmentárne
časti tohto obrovského rukopisu, boli objavené vo viacerých maďarských (Budapešť, Ostrihom, Debrecen, ďalšie inštitúcie v meste Győr), rakúskych (Güssing),
rumunských (Cluj-Napoca) i slovenských archívnych a knižničných inštitúciách
(Bratislava, Modra, Martin, Poprad, Levoča, Oponice, Košice). Rozmery antifonára
sú impozantné. Pergamenové fóliá dosahujú rozmery 880 x 600 mm, pričom zrkadlo písacej plochy je vytvorené v priestore 610 x 350 mm. Výška notovej osnovy
je 45 mm a medzera medzi jednotlivými linajkami je 15 mm. Na jednom fóliu bolo
Sigismunds von Luxemburg 1387 – 1437. Mainz am Rhein : Philipp von Zabern, 2006, s. 529 – 535;
RISCHPLER, Der Illuminator Michael, s. 15 – 19; HAIDINGER, Bemerkungen zur Entstehung, s. 73.
51
CZAGÁNY, Antiphonale Varadinense.
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písaných 7 riadkov 4-linajkovej notovej osnovy s dvojitým rámovaním. Použité sú
kľúče C a F (v tvare písmena f). Custos je v tvare úzkej kvadry s jemnou čiarou, ktorá
smeruje nadol z pravej spodnej časti. Používa sa i posuvka b. Celkový duktus notácie smeruje doprava. Pes má typický český tvar, pričom je vytvorený z dvoch kosoštvorcových rombusov (punktov), spojených tenkou vlásočnicovou čiarou. Clivis
má métsky pravouhlý tvar s mimoriadne zhrubnutým driekom, ktorý spája vyšší
a nižší tón neumy. Clivis je písaný vo vertikálnom postavení s rombickým zakončením. Torculus sa skladá zo zlúčeného pesu a clivisu. Prostredný (zlúčený) tón je
v tvare rombu. Porrectus je písaný plynulo, s ligatúrovými tenkými spojovacími čiarami. Je zložený zo zlúčených tvarov clivisu a pesu, pričom vyšší tón prvého tvaru
je zhodný s vyšším tónom druhého. Tento prostredný tón porrectu má rombickú
hlavicu. Scandicus sa skladá z punktu a pesu. Climacus je vytvorený z radu troch alebo viacerých klesajúcich, doprava smerujúcich punktov (niekedy je v úvode písaný
v bipunkte) alebo je v tvare dvoch na seba naviazaných clivisov (napr. f. 45v).
Tento neskorostredoveký rukopis opäť dokumentuje zaujímavú vnútornú identitu. Prevažná časť liturgie a hudobný repertoár dokladá liturgiu zo Sedmohradska.52
Notácia a výzdobný systém (figurálne iluminácie, lombardy a cadelly) reprezentujú
prácu českých majstrov konca 15. storočia.53 Autorka najnovšej pramennej edície
Varadínskeho antifonára Zsuzsa Czagány predpokladá, že antifonár bol vyhotovený ako jeden z objednaných, reprezentatívnych rukopisov varadínskeho biskupa
Jána Filipca, ktorý pôsobil ako diplomat na dvore uhorského kráľa Mateja Korvína.
Filipec bol varadínskym biskupom v rokoch 1476 – 1490 a práve v tomto čase dal
pravdepodobne vyhotoviť nové, reprezentatívne kódexy. Okrem antifonára boli pre
Varadínsku katedrálu vyhotovené i graduál a sekvenciár, ktoré sa však zachovali len
vo fragmentárnej podobe.54 Tieto nádherné, bohato zdobené liturgické rukopisy vyhotovili českí iluminátori a notátori buď priamo vo Veľkom Varadíne alebo v niektorej z českých iluminátorských dielní. Predpokladáme, že do úvahy skôr prichádza
prvá možnosť. Liturgia bola zachovaná domáca, teda sedmohradská s niekoľkými
špecifickými ofíciami.

KOVÁCS, Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae VII/A; KOVÁCS, Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae VII/B.
53
Podľa názoru Milady Studničkovej ide o nasledovníkov iluminátora Valentína Noha, prípadne o okruh
majstrovskej iluminátorskej dielne Janíčka Zmilelýho. PURŠ, Ivo – STUDNIČKOVÁ, Milada. Kutnohorské iluminace. Praha : Galerie Středočeského kraje, 2010.
54
Bližšie o osudoch kódexu pojednáva III. časť pramennej edície Z. Czagány. CZAGÁNY, Antiphonale
Varadiense s. XV. III., Tanulmányok / Essays.

52
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Obr. 3 Varadínsky antifonár (Štátny archív v Bratislave, pracovisko Archív Modra, Sign. 57155)

Záver
Mnohí vedci súčasnosti považujú tému neskorostredovekých notácií skôr za regionálny, resp. okrajový problém. Oproti tomuto tvrdeniu zastávame názor, že proces výberu notových štruktúr v konkrétnom rukopise predstavuje dôležitý faktor
presného určenia špecifických (dcérskych) podskupín stredovekých notácií hlavne v strednej Európe. Tieto nedominantné typy notácií dokážu geograficky oveľa
presnejšie lokalizovať notátora, notátorský okruh alebo školu, ktorá daný rukopis
vyhotovila. Detailnú charakteristiku všetkých základných notových znakov preto
pokladáme za mimoriadne dôležitý identifikačný faktor, ktorý pri komplexnom
spracovaní najmä fragmenárne zachovaných prameňov, výrazne napomôže pri stanovení provenienčnej klasifikácie rukopisu.56
55
56

 http://cantus.sk/source/139˃ [30. 6. 2021].
˂
Edícia Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia. VESELOVSKÁ, Eva. Catalogus
fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitatibus Modra et Sanctus Georgius, Tomus I. Bratislava
: Ústav hudobnej vedy SAV 2008; VESELOVSKÁ, Catalogus fragmentorum, Tomus II.; VESELOVSKÁ,
Eva. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi – Archivum Nationale Slovacum, Tomus
III. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV 2014; VESELOVSKÁ, Eva. Catalogus fragmentorum cum
notis musicis medii aevi e civitate Tyrnaviensi, Tomus IV. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV 2015;
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Neskorostredoveké hybridné systémy si preto zaslúžia špeciálnu pozornosť v súvislosti s identitou notátora, jeho vzdelaním a hypoteticky i národnosťou. Pri analýze rukopisov, ktoré používajú tzv. českú notáciu, sa do popredia dostáva otázka,
prečo sa tento regionálny systém začal správať expanzívne. Táto notácia, ktorá je
považovaná za produkt s určitým geografickým ohraničením, by sa mala na základe komparácie so susedným, ostrihomským notačným systémom, správať úplne
inak. Dalo by sa logicky očakávať, že bude používaná len v súvislosti so skriptorskou aktivitou a opisom kníh pražskej liturgickej tradície (skriptóriá v Čechách a na
Morave), podobne ako ostrihomská notácia v stredovekom Uhorsku. Českú notáciu
však dokladajú viaceré „zahraničné“ liturgické tradície, konkrétne rukopisy Antifonár CCl. 65 – 68 z Knižnice augustiniánov v Klosterneuburgu (liturgia augustiniánov kanonikov z Kláštora sv. Márie v Klosterneuburgu), Bratislavský misál „D“
Clmae 216 z Bratislavskej kapitulskej knižnice (ostrihomská liturgická tradícia, žaltár používal kanonik Bratislavskej kapituly sv. Martina) alebo Varadínsky antifonár
sine Sign., Diecézna seminárna knižnica Győr (sedmohradská liturgia, objednávka
biskupa Jána Filipca). Česká notácia sa koncom stredoveku stala nadregionálnym
typom notácie. Mnohé rukopisy strednej Európy s vlastnou liturgickou tradíciou
(ostrihomská, sedmohradská alebo augustiniánska liturgia) a hudobným obsahom
dokumentujú aktivity a produkciu notátorov a iluminátorov z Čiech. Obe aktivity,
teda česká notátorská i iluminátorská škola, získavajú v rokoch 1350 – 1550 v okolitých krajinách mimoriadne postavenie a prekračujú hranice Českého kráľovstva.
Analýza rukopisov, ktoré používajú českú notáciu v neskorom stredoveku, poukázala na dôležitý faktor. Česká notácia, ktorá je predstaviteľkou tzv. dcérskych notácií (podskupina métskej notácie s miešaním viacerých vplyvov), sa ako regionálny
systém začala správať expanzívne. Nebola používaná len v súvislosti so skriptorskou aktivitou a opisom kníh pražskej liturgickej tradície (skriptóriá v Čechách a na
Morave), ale dokladajú ju viaceré „zahraničné“ liturgické tradície.
Mnohé rukopisy strednej Európy dokumentujú notátorskú činnosť z Čiech (českí
majstri, české skriptorské a iluminátorské dielne), ale ich vnútorný obsah korešponduje s objednávateľom kódexu (Bratislavská kapitula – ostrihomská liturgia; Klosterneuburgskí augustiniáni kanonici – augustiniánska liturgia; Varadínsky biskup –
sedmohradská liturgia). Vo väčšine prípadov dokumentujú rukopisy v stredovekom
Uhorsku (napr. Bratislava, Záhreb, Veľký Varadín) alebo v Rakúsku (Klosterneuburg)
český notačný systém, ruka v ruke s českou iluminátorskou školou. Obe aktivity, teda
česká notátorská i iluminátorská škola, získavajú v rokoch 1350 – 1550 v okolitých
krajinách mimoriadne postavenie a prekračujú hranice Českého kráľovstva.
Celkovo možno konštatovať, že notátori a iluminátori veľkou mierou ovplyvňovali celkovú identitu rukopisov, ktoré sa stali príkladom duálneho alebo viacnásobne zmiešaného produktu skriptorskej činnosti podľa rôznych vzorov. Notátor sa stal
nositeľom jasne odlišnej identity ako bol liturgický alebo hudobný obsah rukopisu.
Pojem „český“ však nevnímame ako národný alebo národnostný atribút, ale ako
VESELOVSKÁ, Eva. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Kesmarkini,Tomus
V. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV 2019; GARAJOVÁ, Catalogus fragmentorum, Tomus VI.;VESELOVSKÁ, Eva – BEDNÁRIKOVÁ, Janka – LAZORÍK, Eduard. Catalogus fragmentorum medii aevi
ex castello Betliar, Tomus VII. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV 2021.
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charakteristický produkt určitej geografickej oblasti, ktorý získal prívlastok „školy“.
Tento pojem teda nemá charakter etnicko-národný.
Na záver si dovolíme konštatovať, že naše snahy o presné analýzy a hodnotenia stredovekých rukopisov sú často plné hypotéz a ďalších otázok. Príčinou je
hlavne častá anonymita autorov, strata prameňov, niekedy ich neúplnosť alebo premiestnenie z pôvodného miesta používania. Za činnosťou stredovekého človeka,
konkrétnym umeleckým dielom alebo rukopisom sa snažíme nájsť jeho kultúrnu
alebo historickú identitu, ktorá skúmaný jav (písmo, iluminácie, liturgický obsah
a poriadok, hudobný obsah, notácia) podľa kritérií 21. storočia zaradí do určitého
typu, štruktúry alebo klasifikácie. Jean Batany konštatuje: „Potíž je v tom, že středověcí lidé bravůrně manévrovali mezi mnoha vyjadrovacími kódy, které sme zvyklí
analyzovat odděleně.“57 V súvislosti s citátom konštatujeme, že zámerom štúdie bolo
zachytiť škálu podnetov, otázok a odpovedí, ktoré utvárali priestor pre šírenie určitého produktu vzdelanosti a písomnej kultúry stredoveku, konkrétne českej notácie, na príklade troch konkrétnych stredovekých notovaných rukopisov. Ako sme
v úvode konštatovali, použitie českej notácie v geografickom priestore iných liturgií
považujeme za základný dôkaz o sile notácie ako nositeľke provenienčnej identity
notátora. Tento argument platí i pre iné neskorostredoveké notácie v Európe, ktoré
sa stali nositeľom transregionálnych prvkov. Exportované notácie, ktoré sa objavujú
mimo základný liturgický okruh vzniku, považujeme za dôležitého nositeľa identity rukopisov a za dôležitý analytický element pre identifikáciu a určenie pôvodu
fragmentárne zachovaných materiálov.

57

 ATANY, Jean. Ústní a písemné. In GOFF, Jacques le (ed.). Encyklopedie středověku. Praha : Vyšehrad,
B
2014, s. 834.
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Obr. 4 Notátor a sv. František, sine Sign. Múzeum mesta Bratislavy.
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SUMMARY
Notator as a Bearer of Identity.
Czech Notation in Late Medieval Manuscripts of Central Europe.
The analysis of late mediaeval manuscripts with Bohemian notation highlights an important
factor. As a regional system, Bohemian notation, a so-called filial notation (a subgroup of
Messine notation mixing several elements), began to act expansively. It was used not only
in connection with the scribal and copying activities of the books of the Prague liturgical
tradition (scriptoria in Bohemia and Moravia), but is also documented in several “foreign”
liturgical traditions, namely in Antiphonary Cod. 65 – 68 from the Augustinian Library in
Klosterneuburg (liturgy of the Augustinian canons of the Monastery of Sts. Peter and Paul
in Klosterneuburg, a four-volume manuscript), Bratislava Missal “D” Clmae 216 (National
Széchényi Library in Budapest, Esztergom liturgical tradition) and Antiphonary Varadinense
sine Sign. (Diocesan Seminary Library Győr + Varia, Transylvanian liturgy, commissioned
by Bishop Johannes Filipec).
In the Late Mediaeval Period, Bohemian notation became a supraregional type of notation. Many manuscripts in Central Europe document notating activities from Bohemia
(Bohemian masters, Bohemian scriptoria and illumination workshops), but their inner contents correspond to the requirements of the client who commissioned the codex (Bratislava
Chapter – Esztergom liturgy; Augustinian canons of Klosterneuburg – Augustinian liturgy;
the Bishop of Oradea – Transylvanian liturgy). In most cases, the manuscripts in mediaeval
Hungary (e.g. Bratislava, Zagreb, Oradea) or Austria (Klosterneuburg) document the Bohemian system of notation hand in hand with the Bohemian school of illumination. In 1350
– 1550, both activities, i.e. the Bohemian school of notation and the Bohemian school of
illumination, achieved an extraordinary status in the neighbouring countries and extended
beyond the boundaries of the Kingdom of Bohemia. On the whole, it may be noted that
the notators and the illuminators significantly influenced the overall identity of the manuscripts, which became samples of doubly or multiply mixed products of scribal activities that
followed various models. The notator was a bearer of a clearly different identity than the
liturgical and the musical contents of the manuscript. However, we do not apply the term
‘Bohemian’ as a national or ethnic feature, but as a characteristic product of a geographical
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area that acquired the attribute of a ‘school’. Consequently, the term does not have an ethnic
or national character.
In conclusion, it is important to note that our efforts for exact analyses and assessments
of mediaeval manuscripts are often full of hypotheses and open questions. The reason lies
mainly in the frequent anonymity of the authors, the loss of the sources, sometimes their incompleteness, or migration from their original place of use. Behind the activities of mediaeval individuals, works of art, or manuscripts, we try to trace their cultural and historical identity, which would rank the explored phenomena (writing, illuminations, liturgical contents
and arrangements, musical contents, notation) to a certain type, structure, or classification
according to twenty-first-century criteria. As Jean Batany notes: “The difficulty lies in the fact
that mediaeval people manoeuvered between several codes of expression that we are used to
analysing separately” (Jean Batany: Ústní a písemné, in Encyklopedie středověku, ed. by J. le
Goff, Praha: Vyšehrad, 2014, p. 834). With respect to this quote, let us mention that the aim
of this study was to capture a range of stimuli and issues that gave scope to the distribution
of a product of mediaeval scholarship and written culture, in our case Bohemian notation,
illustrated by the example of specific manuscripts.
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