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Úvod 
 
 V stredoeurópskom priestore 17. – 18. storočia existovala hustá sieť františkánskych kláštorov, ktoré 
patrili do viacerých tradičných správnych jednotiek, tzv. provincií. Najvýznamnejšie miesto medzi nimi mala 
rakúska Provincia sv. Bernardina (Provincia Sancti Bernardini) so sídlom provinciála vo Viedni. Bola akýmsi 
centrom františkánov pre celú strednú Európu aj z hľadiska hudby, z tejto provincie sa šíril repertoár všetkými 
smermi do okolitých provincií, medzi nimi aj do dvoch františkánskych provincií, ktoré mali kláštory prevažne 
na Slovensku – do Mariánskej provincie (Provincia Sanctae Mariae in Hungaria) a Salvatoriánskej provincie 
(Provincia Sanctissimi Salvatoris). Predovšetkým kontakty Mariánskej provincie s Viedňou boli veľmi úzke, 
k čomu nepochybne prispievala aj blízkosť sídla jej provinciála v Bratislave. Rakúski františkáni pomáhali 
okrem iného spolu s Talianmi už v 17. storočí obnovovať organizačnú štruktúru i jednotlivé kláštory 
Mariánskej provincie zničnené po tureckom plienení, neskôr boli zasa ich členovia recipročne vizitátormi 
v týchto dvoch provinciách a pod. Kontakty Mariánskej provincie a susednej Provincie sv. Bernardina boli teda 
vždy veľmi čulé. Pre vzťahy františkánov v rakúsko-slovenskom regióne zohral dôležitú úlohu aj fakt, že štyri 
františkánske kláštory (Frauenkirchen, Güssing, dva kláštory v Eisenstadte – v meste na Kalvárii) 
v Burgenlande ako súčasti vtedajšieho Uhorska patrili až do začiatku 20. storočia organizačne do Mariánskej 
provincie, preto i problematika hudby v týchto kláštoroch nesúvisí primárne s rakúskymi františkánmi, ale 
výlučne s kláštormi Mariánskej provincie (Bratislavou, Trnavou, Malackami atď.); tejto problematike sme však 
venovali pozornosť v nedávnej minulosti,1 a preto sa ňou nebudeme na tomto mieste už bližšie zaoberať. Pre 
hudbu františkánov na Slovensku v 17. a 18. storočí mala viedenská Provincia sv. Bernardina taktiež určite 
oveľa väčší význam než tirolská Provincia sv. Leopolda, preto sa v tomto texte zameriavame predovšetkým na 
ňu. 
 Čo sa týka hudby, tvorba rakúskych františkánov bola na Slovensku známa samozrejme i skôr, 
minimálne od konca 16. storočia. Predovšetkým neskororonesančná polyfonická hudba P. Blasia Amona 
OFM (ca 1560 – 1590), jedného z najvýznamnejších skladateľov františkánskeho rádu v jeho dejinách vôbec, 
pôsobiaceho v kostole sv. Hieronyma vo Viedni, bola rozšírená – okrem iného aj vďaka tomu, že vychádzala 
tlačou – minimálne v celej strednej Európe (aj mimo františkánskeho prostredia) a poznali ju, samozrejme, aj 
františkáni na Slovensku. Historik rakúskej Provincie sv. Bernardina P. Placidus Herzog OFM (Cosmographia 
Austriaco-Franciscana, 1740) nazval Amona, ktorý vstúpil do františkánskeho rádu v roku 1587, 
„excellentissimus musicus, qualem non habuit Germania“. V zbierke hudobných tlačí 16. storočia z 
františkánskeho kláštora v Bratislave sa zachoval okrem diel O. di Lassa, J. Handla-Gallusa, N. Gomberta, Ph. 
de Monteho a ďalších majstrov polyfónie 16. storočia aj Amonov Liber sacratissimarum quas vulgo introitus 
apellant cantiones (S. Creutzer, Wien 1582).2 Všetky tieto tlače majstrov renesančnej polyfónie sa dostali 
k bratislavským františkánom darom na prelome 16. – 17. storočia, hudba z nich sa však už zrejme v 17. 
storočí bežne nepredvádzala, bratislavský františkánsky kláštor na to jednak nemal v tom čase ani podmienky 
(prestavba zničeného kostola), a zrejme ani dostatok kvalitných síl. Podobnú situáciu konštatoval už H. 
Federhofer v súvislosti so zachovanými tlačami polyfónie 16. storočia (Josquin a i.) v knižnici františkánskeho 
kláštora v Güssingu.3 Nemožno však vylúčiť, že niektoré skladby, resp. ich časti vychádzajúce tematicky 
z gregoriánskeho chorálu, sa spievali – na prvý pohľad paradoxne – z týchto tlačených nôt jednohlasne. 

V 17. storočí však polyfónia určite nebola najtypickejšiou hudbou stredoeurópskych františkánskych 
provincií; ňou bol popri tradičnom gregoriánskom choráli novokomponovaný latinský jednohlasný 
bohoslužobný spev,4 ako ho poznáme najlepšie z tvorby veľkého francúzskeho barokového skladateľa Henri 
Dumonta (1610–1684) a jeho zbierky Messes Royales (1. vyd. 1669). U františkánov išlo však väčšinou o tzv. 
cantus fractus alebo semifiguratus, teda o menzúrovaný chorál (i zapisovaný v menzurálnej notácii). Na báze 
tohto jednohlasného chorálu, sprevádzaného v baroku viac-menej už samozrejme organom, sa rozvinul v 2. 
polovici 17. storočia aj azda najtypickejší hudobný prejav františkánov v strednej Európe (vrátane Rakúska 
a Slovenska) – jednohlasná figurálna hudba nielen so sprievodom organa, ale aj s trúbkami (a prípadne aj 

                                                 
1 KAČIC, Ladislav: Die Musik in den franziskanischen Klöstern Burgenlands im 17. und 18. Jahrhundert. In: Musica Pannonica 5 – Kulturelle 

Identität durch Musik? Das Burgenland und seine Nachbarn. Ed. Klaus Aringer, Ulrike Aringer-Grau, Bernhard Habla. Wien : Johann Kliment 
KG, 2009, s. 531-539. 

2 KAČIC, Ladislav: Mehrstimmiger Gesang der Franziskaner in Mitteleuropa im 17. Jahrhundert. In: Slovenská hudba (Tradície európskej 
hudby 15. –. 18. storočia), roč. 22, 1996, č. 3–4, s. 450-454. 

3 FEDERHOFER, Hellmut: Musikdrucke von Ottaviano Petrucci in der Bibliothek des Franziskanerklosters Güssing (Burgenland). In: 
Musikforschung, roč. 16, 1963, s. 157-158. 

4 Pozri bližšie KAČIC, Ladislav: Repertoire und Aufführungspraxis der Kirchenmusik in den Franziskanerprovinzen Mitteleuropas. In: 
Musicologica Istropolitana I. Ed. Marta Hulková. Bratislava : Universitas Comeniana Facultas Philosophica, 2002, s. 53-102. 
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s improvizovanými tympanmi). V 18. storočí pribudli k tomuto základnému obsadeniu ďalšie nástroje (husle, 
resp. hoboje, trombóny a pod.). 
 Z rakúskych františkánskych prameňov bol doteraz kompletne spracovaný iba fond kláštora v Maria 
Enzersdorfe (F. Grasemann).5 Ďalšie pramene z Provincie sv. Bernardina, a to nielen z tohto kláštora, ale aj 
z Maria Lankowitzu, Maria Lanzendorfu a zo Sankt Pöltenu, sa nachádzajú predovšetkým v centrálnej knižnici 
františkánov v Grazi. Tieto pramene sú zatiaľ iba čiastočne spracované autorom týchto riadkov,6 
repertoár jedného zborníka zo St. Pöltenu (1771), ktorý obsahuje viaceré Loretánske litánie P. Engelberta 
Katzera OFM, P. Adriana Damiana OFM a pisateľa zborníka P. Borgiasa Federlechnera OFM, analyzovali už skôr 
H. a R. Federhoferovci, pričom tieto františkánske litánie porovnávali predovšetkým s Mozartovými 
skladbami.7 Až donedávna však neboli vôbec známe hudobné rukopisy z františkánskeho kláštora vo Viedni, 
na ktoré sa zameriavame aj v tejto štúdii.  

Oveľa väčšie množstvo prameňov je známe z historickej Tirolskej provincie sv. Leopolda (Hall in Tirol, 
Innsbruck, Schwaz, nedávno objavený veľký fond v juhotirolskom Bolzane), o ktorých existujú zatiaľ popri 
starších štúdiách (P. Ä. Födinger OFM8) aj novšie príspevky autora týchto riadkov a F. Gratla.9 V nasledujúcom 
texte sa nebudeme bližšie venovať týmto prameňom z Tirolska, ale ani zbierke muzikálií zo Salzburgu,10 lebo 
s problematikou hudby františkánov na Slovensku súvisia podstatne menej než pramene Rakúskej provincie 
sv. Bernardina. Zameriame sa teda na historickú susednú provinciu, hoci väčšina hudobných prameňov z nej 
dodnes nie je spracovaná. Osobitné miesto v tomto smere zaujímajú doteraz bližšie neznáme pramene z jej 
centra – Viedne. 
 
Hudba a hudobné pramene františkánov vo Viedni 
 
 Františkáni sa nanovo usadili vo Viedni koncom 16. storočia (1589) a ich Kostol sv. Hieronyma sa stal 
ihneď jedným z najdôležitejších centier pestovania cirkevnej hudby. Základnú správu u jej charaktere 
a spôsobe spevu podáva historik Provincie sv. Bernardina P. Placidus Herzog OFM. Hlavným miestom bol 
podľa toho chór za hlavným oltárom, kde bratia spievali počas liturických hodín psalmódiu, pričom znel 
i organ, v nedeľu omše a cez týždeň Loretánske litánie, tak ako to bolo u františkánov všeobecne zaužívané: 
„...post summum Altare Chorus Fratrum habetur spatiosus satis, & capiendis centum pluribûs Fratribus capax; 
in quo divina Psalmodia solemni ritu, ac hilari voce personante etiam Organô, diu noctúque, alternîs Chorîs 
persolvitur: quotidie Sacrum, per hebdomadam saepiùs Litaniae Lauretanae decantatur.“11 Menší organ bol aj 
na empore na opačnej strane kostola, nad vchodom, ten slúžil ako spievodný continuový nástroj vo figurálnej 
hudbe. 
 Hoci františkánsky kláštor s kostolom sv. Hieronyma vo Viedni bol v 17.–18. storočí najvýznamnejším 
centrom františkánov v strednej Európe, doteraz neexistuje špeciálna štúdia o hudbe v tomto kláštore. 
Problematiky sa stručne dotýka iba O. Biba (1980), v tom čase – a vlastne až donedáva – neboli známe 
žiadne primárne pramene z prostredia viedenských františkánov. Podľa viackrát citovaného údaja (F. 
Grasemannová, O. Biba) bol „františkánsky fond hudobnín [z viedenského kláštora] v roku 1817 
zdecimovaný; provinciál P. Paschal Skerbinz († 1821) predal židovskému obchodníkovi viaceré debny so 
starými notami, aby z výnosu mohol financovať tlač svojich kázní“.12 Nevie sa presne, o aké noty išlo; 
františkánske chóry nemali až do 19. storočia podobné hudobné zbierky ako farské kostoly alebo iné rády 
(jezuiti, piaristi a pod.). V roku 1817 však buď neboli predané všetky hudobniny, alebo sa neskôr po tomto 
predaji podarilo niektoré zachrániť. V súčasnosti sa prihovárame skôr za prvú možnosť. 

                                                 
5 GRASEMANN, Friedrike: Die Franziskanermesse des 17. und 18. Jahrhunderts. In: Studien zur Musikwissenchaft (hrsg. von Erich Schenk), 

Bd. 27. Graz; Wien; Köln : 1966, s. 72-124. 
6 KAČIC, Ref. 4. 
7 FEDERHOFER, Hellmut – FEDERHOFER, Renate: Eighteenth-Century Litaniae lauretanae from Repertoire of the Viennes Province of the 

Franciscan Order. In: Studies in Eighteenth-Century Music. A Tribute to Karl Geiringer on his 70th Birthday. London : 1970, s. 198-212. 
8 FÖDINGER, P. Aegidius OFM: Verschollene Komponisten unserer Provinz. In: Spiritus et Vita Fratrum Minorum, roč. 7,  1927, s. 123-132. 

FÖDINGER, P. Aegidius OFM: Verschollene Komponisten unserer Provinz (Einleitung von Dr. P. Florentius Nothegger OFM). In: Mitteilungen 
aus der Tiroler Franziskanerprovinz, rad 147. Innsbruck : 1976, s. 35-46.  

9 KAČIC, Ref. 4; GRATL, Franz: Franziskanische Weihnachtsmusik in Quellen aus dem Franziskanerkloster Bozen. In: Plaude turba 
paupercula, Franziskanischer Geist in Musik, Literatur und Kunst. Ed. Ladislav Kačic. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 
2005, s. 235-255. F. Gratl spracúva v súčasnosti obrovský fond z Bolzana, jednotlivé pramene sa objavujú postupne v databáze RISM 
(Répertoire International de Sources Musicales). 

10 HOCHRADNER, Thomas: Tradition und Wandel in Quellen –Franziskanermusikhandschriften in Salzburg als Beispiel. In: Plaude turba 
paulercula, Ref. 9, s. 109-134, ako aj KAČIC, Ref. 4. 

11 HERZOG, P. Placidus OFM: Cosmographia Austriaco–Franciscana. Wien : 1740, s. 213-214. 
12 Orig. citát: „.... erfuhr der Notenbestand der Franziskanerkirche in Wien im Jahre 1817 eine empfindliche Dezimierung. Der 1821 

verstorbene Provinzial [P. Paschal] Skerbinz verkaufte einem jüdischen Händler mehrere Kisten alter Noten, um vom Erlös seine Predigten 
im Druck herausgegeben zu können“. GRASEMANN, Ref. 5, resp. BIBA, Otto: Zur alten Orgelgeschichte der Franziskanerkirche. In: Orgeln 
und Kirchenmusik in der Wiener Franziskanerkirche. Wien: vydavateľ 1980, s. 12-20. 
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Počas dlhoročných výskumov v rakúskych františkánskych kláštoroch sa totiž podarilo nájsť niekoľko 
hudobnín pochádzajúcich jednoznačne z viedenského františkánskeho kláštora. Ide bez výnimky o typ 
prameňa „pro choro conventus“, teda o rukopisy väčšinou veľkého formátu, ktoré sa používali na chóre, 
a neboli v osobnom užívaní konkrétnych hudobníkov, najmä organistov („pro suo simplici usu“). Tieto 
pramene sa dnes nachádzajú v knižnici františkánskeho kláštora v Maria Enzersdorfe13 (teda nie vo fonde, 
ktorý spracovala F. Grasemannová).  

Najdôležitejší z nich je zborník veľkého formátu, tzv. Chorbuch (sign. ME Y/No.6): podľa chronogramu 
„R. P. FranCIsCI CaCCIa GVarDIanI VIennensIs IVssV, ConsILIo & InDVstrIa / Conscripsit P. Qvirinus Himmer“ 
ho napísal z poverenia vtedajšieho viedenského gvardiána P. Francisca Cacciu v roku 1687 P. Quirinus 
Himmer OFM (1661–1723), jeden z najlepších hudobníkov rakúskej Provincie sv. Bernardina koncom 17. 
a začiatkom 18. storočia. F. Grasemannová uvádza z jeho tvorby niekoľko zaujímavých rekviem, z nich jedno 
(ME I/101) bolo známe aj v susedných provinciách vrátane Mariánskej. Uvedený zborník, reprezentatívny 
nielen z hudobnej, ale i výtvarnej stránky, patrí k najstarším zachovaným prameňom Provincie sv. Bernardina 
a používal sa určite niekoľko desaťročí na chóre viedenského františkánskeho kostola. Obsahuje 29 omší, a 
podobne ako v ďalších rakúskych zborníkoch zo 17. – 18. storočia aj v nich sa vyskytuje protimorová antifóna 
Stella Coeli extirpavit (na mieste ofertória). Spojenie tohto tradičného františkánskeho textu s omšovým 
ordináriom a jeho zhudobňovanie v rámci jednej cyklickej kompozície patrí k najšpecifickejším črtám hudby 
v Provincii sv. Bernardina. V ostatných stredoeurópskych františkánskych provinciách táto pevná väzba – až 
na niektoré výnimky, napríklad v Mariánskej provincii (pozri ďalej) – neexistovala.  Repertoár zborníka P. Q. 
Himmera je z veľkej časti (23 omší) identický s podobným prameňom z približne tej istej doby z Maria 
Enzersdorfu (sign. ME IX/1 z roku 1697) a mnoho spoločných skladieb s oboma prameňmi sa nachádza aj 
v nateraz najstaršom známom omšovom zborníku Provincie svätého Bernardina z Grazu (1677, sign. S 1/43, 
kop. P. Sabinus Terzius OFM). K týmto skladbám, ktoré tvorili kmeňový repertoár omší Provincie sv. 
Bernardina v 17. storočí, patrila dokonca aj jedna omša cisára Leopolda I. (Missa a piissimo Imperatore 
Leopoldo composita, ME I/143). Ako autorov ďalších omší, zapísaných v zborníku P. Q. Himmera výlučne 
anonymne – ako to bolo u františkánov typické –, možno identifikovať Himmerovho  kolegu P. Bonaventuru 
Planza (ME I/139), ďalej tirolského františkána P. Eduarda Panholzera (ME I/123), bližšie neznámeho 
skladateľa Georga Didla (ME I/128), ale aj českých skladateľov P. Bernharda Artophaea OFMConv (ME 
I/137) a Alexandra Hrdého (ME I/138). Niektoré z týchto omší (Panholzer, Didl) patrili dokonca 
k spoločnému repertoáru viacerých stredoeurópskych františkánskych provincií. 

K tomuto základnému repertoáru Provincie sv. Bernardina patrila však predovšetkým azda 
najznámejšia a najrozšírnejšia františkánska chorálna omša v strednej Európe (ME I/186) v 17. a 18. storočí, 
v mnohých prameňoch označená Missa Viennensis, resp. Missa Viennensis P. Eusebii alebo jednoducho Missa 
P. Eusebii: jej autorom je P. Eusebius Schreiner († 1663). Táto omša (v zborníku sign. ME Y/No. 6 sa 
nevyskytuje) bola bez výnimky súčasťou repertoáru všetkých fratiškánskych provincií v strednej Európe od 
Tirolska až po Sedmohradsko,14 jej najstarší zachovaný záznam (dokonca aj s organovým sprievodom) sa 
nachádza v zborníku Organo missale (1667) sedmohradského františkána P. Joannesa Kaioniho,15 ktorý získal 
podstatnú časť repertoáru jednohlasných františkánskych chorálnych omší pravdepodobne počas svojho 
pôsobenia v Trnave.  
 
Príklad č. 1: P. Eusebius Schreiner OFM: Missa Viennensis – začiatok (in: Organo missale, 1667) 

 
Na základe porovnávacieho výskumu bolo možné pripísať pátrovi E. Schreinerovi aj autorstvo ďalšej 

omše rozšírenej nielen v Rakúsku a na Slovensku, ale v celom stredoeurópskom priestore – Missa trombetalis, 
resp. Missa tubicinalis (nem. Tromettermeß, ME I/185). Obe uvedené omše P. Eusebia Schreinera patrili 
k základnému repertoáru Mariánskej provincie a zachovali sa (výlučne anonymne) v početných odpisoch až do 
konca 18. storočia.16 V oboch prípadoch ide o typické františkánske chorálne omše 17. storočia, pričom aj 
Missa tubicinalis čerpá podobne ako Missa Viennensis vo všetkých častiach z jediného nápevu (táto črta patrí 
tiež k typickým vo františkánskej chorálnej omši 17. storočia v strednej Európe). 

                                                 
13 Prvá stručná správa je v štúdii KAČIC, Ref. 4. 
14 Tamže, s. 83, ako aj KAČIC, Ladislav: Figuralmusik der Franziskaner in Mitteleuropa – Repertoire und Aufführungspraxis. In: Musik der 

geistlichen Orden in Mitteleuropa zwischen Tridentinum und Jospehinismus. Ed. Ladislav Kačic. Bratislava : Slavistický kabinet SAV; 
Academic Electronic Press, 1996, s. 166-167. 

15 Organo Missale Fratris Patris Joannis Kaioni... Anno 1667. Ed. Pál Richter. Csíkszerda : Státus könyvkiadó, 2005, s. 55-69. 
16 Pozri bližšie KAČIC, Ladislav: Missa franciscana der Marianischen Provinz im 17. und 18. Jahrhundert. In: Studia Musicologica Acadamiae 

Scientiarum Hungaricae 33. Budapest : Akadémiai kiadó, 1991, s. 5-107. 
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Zborník P. Quirina Himmera však neobsahuje iba chorálne omše, ale aj niekoľko typických figurálnych 
jednohlasných františkánskych omší z 2. polovice 17. storočia (ME I/140, I/122, I/128, I/134) s nástrojmi. Pri 
týchto omšiach sa vyskytujú údaje ako napríklad „Sonata tacet“, „Cum Clarinis“ a pod., čo znamená, že ide 
o jednohlasné omše typu „missa solemnis“ s trúbkami, určené na najvýznamnejšie cirkevné sviatky. 
Inštrumentálne časti sa vyskytujú pred Kyrie („Sonata ante Kyrie“), Credo,  Sanctus, ale aj pred protimorovou 
antifónou Stella Coeli extirpavit. Tieto údaje potvrdzujú prax možnej improvizácie trubačských vstupov 
v pauzách jednohlasného zboru mníchov, ako ju popísala už F. Grasemannová a po nej podrobne aj autor 
týchto riadkov.17  

Názorným príkladom je anonymná Missa S. Bernardini (ME I/140, v Himmerovom zborníku označená 
Missa SS. Angelorum, v Tirolsku zasa známa ako Missa Viennensis), ktorá bola až do polovice 18. storočia 
súčasťou repertoáru vo väčšine františkánskych provincií strednej Európy vrátane tých, ktoré mali kláštory na 
Slovensku, hoci s vypísanými medzihrami trúbiek sa zachovala iba v jedinom rukopise – organovej partičele 
z Maria Enzersdorfu (ME IX/3). F. Grasemannová uvádza príklad z Chorbuchu určeného na spev mníchov, kde 
nie sú vyznačené tradičným spôsobom pauzy zboru počas trúbkových vstupov, ale je iba krížikmi naznačené, 
kde má zbor mlčať. V skutočnosti potom trubačské vstupy vyzerali nasledovne: 

 
Príklad č. 2: Missa Sancti Bernardini  
 
Repertoár viedenskej Provincie sv. Bernardina sa od prvých desaťročí 18. storočia postupne inovoval, 

stále pribúdali nové „modernejšie“ omše. Svedčia o tom ďalšie doteraz neznáme zborníky, pochádzajúce 
z viedenského františkánskeho kláštora: Chorbuch (sign. Y/No.9) z roku 1716 („Comparatus est liber iste 
1716 1 Xbris“) a podobný prameň Missae novae (1722, sign. Y/No.7), ktorý vznikol vďaka iniciatíve jednej z 
najvýznamnejších osobností františkánov v strednej Európe, vtedajšieho provinciála a generálneho definítora 
rádu P. Francisca Cacciu. Druhý zborník je právom označený “Nové omše”, lebo obsahuje napríklad aj skladbu 
tirolského skladateľa Giovanniho Abondia Grottiho (1682 – 1731), veľmi obľúbeného predovšetkým u 
tirolských františkánov, ktorý pôsobil ako regenschori či “maestro di capella” v Bolzane, Innsbrucku a Trente. 
Tvorba tohto skladateľa bola však známa už v 18. storočí aj u františkánov na Slovensku. P. Marcus Repkovič 
(1694 – 1758) zahrnul do jedného svojho zborníka približne z roku 1750 túto Grottiho omšu, ktorá sa 
vyskytovala v repertoári väčšiny stredoeurópskych provincií, P. Pantaleon Roškovský (1734 – 1789) zasa v 
svojom zborníku Jubilus Seraphicus (okolo 1765) zapísal Grottiho Missu solemnis, ktorá sa zachovala (v 
obsadení s trúbkami, husľami a hobojmi) aj v Tirolskej provincii sv. Leopolda (RISM no. 651001671, resp. no. 
651000860, pozri aj ďalej). 

Pre františkánsky kostol vo Viedni bol v roku 1734 napísaný aj špeciálny zborník obsahujúci výlučne 
rekviem – Naeniae flebiles plorantes (sign. Y/No.5). Obsahuje 24 rekviem rakúskych františkánskych 
skladateľov, ktoré sú známe z repertoáru v Maria Enzersdorfe. Autori týchto skladieb sú podľa porovnávacieho 
výskumu s fondom v Maria Enzersdorfe P. Quirinus Himmer, P. Donatus Finsterberger (1693 – 1727), P. 
Adrianus Damian (1708 – 1750 ) a P. Bonaventura Planz (1687 – 1731).18 

Postupné nahrádzanie reperotáru chorálnych omší novšími, modernejšími skladbami, ale aj 
uvoľňovanie vzťahu omšového ordinária s protimorovou antifónou Stella Coeli extirpavit dokladá ďalší pôvodne 
viedenský zborník – Liber missarum solemnium (1739, Sign. Y/No.11), ku ktorému však patrí paralalený 
zborník Stella Coeli pro novo libro (1739, Sign. Y/No.12), obsahujúci protimorové antifóny k omšiam 
predchádzajúceho zborníka. Napriek neskoršiemu dátumu vzniku sú aj tieto dva zborníky zapísané ešte stále 
veľmi konzervatívnym spôsobom, typickým pre františkánov, takým istým, akým notovali jednohlasný chorál, 
t. j. na štyroch linajkách. Zborníky však obsahujú výlučne jednohlasnú figurálnu hudbu. Ako autora  4. omše v 
tomto zborníku možno identifikovať napríklad Ferdinanda Steinera († 1750), svetského organistu 
viedenského františkánskeho kostola. Steiner patril nielen k najvýznamnejším hudobníkom a skladateľom 
Rakúskej provincie sv. Bernardina, ale jeho hudba bola známa vo viacerých františkánskych provinciách 
strednej Európy, predovšetkým v Mariánskej provincii.19 Samotní rakúski františkáni si Steinera veľmi vážili 
najmä ako vynikajúceho organistu, lebo P. Adrianus Damian OFM, jeden z najlepších rakúskych 
františkánskych hudobníkov 18. storočia, napísal pri jednej Steinerovej skladbe poznámku: „Ferdinandus 
Stainer Organista famosissimus obiit Viennae 1750“ (“Ferdinand Stainer, vynikajúci organista, zomrel vo 
Viedni roku 1750”). Steinerove skladby boli mimo františkánskeho rádu prakticky neznáme, ale jeho cirkevná 
                                                 
17 GRASEMANN, Ref, 5. KAČIC, Ladislav: Blasinstrumente in der Franziskanermusik. In: Konferenzbericht Banská Bystrica 1998 (Alta Musica 

22). Ed. Armin Suppan, Tutzing : Hans Schneider Verlag, 2000, s. 219-237. 
18 GRASEMANN, Ref. 5. 
19 KAČIC, Ref. 13, s. 27. 
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hudba sa kvalitou určite vyrovná tvorbe početných skladateľov 1. polovice 18. storočia pôsobiacich vo Viedni a 
jej najbližšom okolí, ako napríklad Ferdinand Schmidt, Johann Georg Zechner, Johann Georg Reutter ml., 
Georg Christoph Wagenseil, Franz Anton Ehrenhardt, Matthias Georg Monn, P. Engelbertus Katzer OFM a i. 
Steinerove skladby boli rozšírené nielen v rakúskej, ale vo všetkých provinciách strednej Európy (Mariánska, 
Kapistránska, Tirolská, Salzburg  atď.), najmä v Českej provincii sv. Václava (Provincia Bohemiae Sancti 
Wenceslai), mimoriadne dobre ich poznal P. Pantaleon Roškovský (pozri ďalej). Tri omše Ferdinanda Steinera 
patrili ku kmeňovému repertoáru Mariánskej provincie, ktorý vytvoril v zborníku Missale Romanum Mariano-
Seraphicum (1769) P. Gaudentius Dettelbach (1739 – 1818) a ktorý bol nariadený ako povinný pre celú 
provinciu. 

V 18. storočí pôsobili vo viedenskom františkánskom kláštore okrem Steinera viacerí ďalší kvalitní 
hudobníci, predovšetkým organisti, napríklad vyššie spomínaný P. Adrianus Damian OFM (vo Viedni napísal 
v rokoch 1733 – 1734 zborník Litaniae Natalizandis Domini a v roku 1741 Lytaniae quadragesimales, oba sú 
dnes uložené v Grazi), ďalej P. Caspar Stary OFM (1732 – 1777) a P. Symphorianus Roth OFM (1726 – 
1764). P. Caspar Stary je jediným skladateľom Provincie sv. Bernardina, od ktorého sa zachovalo niekoľko 
organových skladieb (prelúdií, fúg). Už fakt, že ide o odpisy mimo františkánskeho prostredia, dosvedčuje, že 
tento organista bol známy a komponoval kvalitnú hudbu. P. A. Damian a P. S. Roth vytvárali spolu s P. 
Engelbertom Katzerom, P. Eugeniom Windhaberom, P. Angelom Gruberom a niektorými ďalšími hudobníkmi 
základný repertoár viedenskej františkánskej provincie v 2. polovici 18. storočia, ktorý však poznáme zatiaľ 
len z prameňov v Maria Enzersdorfe, spracovaných F. Grasemannovou.20 Ide o veľmi kvalitnú hudbu v 
obsadení 1- až 2-hlasného zboru (Canto+Basso) v tutti s 2-hlasnými sólami a vo väčšine skladieb aj s 2 
trúbkami (alebo rohmi), niekedy i s husľami (prípadne hobojmi). V tomto františkánskom štýle a obsadení 
však skomponoval pre viedenských františkánov omšu napríklad aj kapelník Dómu sv. Štefana a neskorší 
cisársky dvorský kapelník Johann Georg Reutter ml. (Missa Sancti Antonii pre jednohlasný zbor, 2 trúbky, 
tympany a organ). 

 
Stručne k zostávajúcim novým, doteraz neznámym prameňom z viedenského kláštora františkánov: 
Zborník Nomenclatura Mariano=Hymnistica je Chorbuch z roku 1734 (sign. Y/No.10) a obsahuje 

typické loretánske litánie Rakúskej provincie sv. Bernardina, v ktorých je spolu s textom litánií zhudobnená aj 
antifóna Tota pulchra a Ave Maria ako jeden cyklus. (Je to podobný postup ako Stella Coeli extirpavit v 
omšovom cykle.) Z roku 1735 pochádza zborník Fr. Bertina Müllera, obsahujúci výlučne antifóny Tota pulchra. 
Zborník Hoc opus miscellaneum z roku 1743 (sign. Y/No.14) obsahuje až na výnimky (Missa pro Coena 
Domini)  iba gregoriánsky repertoár; zaujímavé sú poznámky na viacerých miestach – “ex F” a pod. –, ktoré 
dosvedčujú uplatňovanie praxe alternatim, teda organových medzihier (versetov) mezi jednotlivými strofami, 
resp. úsekmi gregoriánskych nápevov. Sacrum Hymnorum Codex, ad Chori Franciscano-Vindobonensis usum 
(sine sign.) vznikol podľa chronogramu v roku 1765. Tento zborník nechal napísať ďalší známy hudobník a 
skladateľ P. Petrus Forrerius Heiling OFM, vtedajší magister chóru vo viedenskom františkánskom kostole. 

S viedenským františkánskym kláštorom súvisí pravdepodobne aj zborník uložený v súčasnosti v 
Österreichische Nationalbibliothek Wien (Musiksammlung) pod signatúrou Mus.Hs.19.186. Prameň nemá 
pôvodný titulný list (je vlastne anonymný) a na lístkovom katalógu je uvedený takto: Cantus officii, 
complectens versiculos, responsoria, psalmos, cantica, hymnos, antiphonas, introitus, ordinarium missae, 
sequentias per circulum anni disposita. Podľa toho, čo zborník obsahuje, ide jednoznačne o prameň 
františkánskej proveniencie: hymnus Crucis Christi mons Alvernae (In Festo Stigmatum S. P. N. Francisci), 
Proles de Coelo prodiit, Plaude turba paupercula (Hymnus ad Laudes), antifóny Coelorum candor (Antiphona 
S. P. Francisci, ktorá sa spievala po kompletóriu), Vos Sancti Dei inclyti atď. Keďže na rozdiel od 
predchádzajúcich prameňov ide o tzv. organovú partičelu, zborník poskytuje veľmi dobrý obraz o predvádzaní 
hudby u františkánov, najmä o charaktere organového sprievodu ku gregoriánskym nápevom, ale aj o 
spomínanej praxi “alternatim”, teda striedaní zboru mníchov s krátkymi medzihrami (versetmi) organistu. V 
rukopise je viackrát uvedené „Org.“ pri gregoriánskych ordináriách, Te Deum a pod.  

Obom uvedeným základným spôsobom predvádzania jednohlasnej hudby (gregoriánskeho i 
novokomponovaného chorálu, ako aj figurálnej hudby) u františkánov zodpovedá dokonale organ, ktorý 
postavil v roku 1642 vo viedenskom františkánskom kostole sv. Hieronyma vynikajúci rakúsky organár Hans 
Wöckherl (ca 1594 – 1660). Tento vzácny nedávno vynikajúco reštaurovaný 2-manuálový nástroj s 20 

                                                 
20 GRASEMANN, Ref. 5. 
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registrami (hlavný stroj 8 reg., pozitív 6 reg., pedál 6 reg.)21 je vrátane svojej dispozície vlastne ideálnym 
prototypom františkánskych organov v celej strednej Európe (i na Slovensku), vyhovoval nielen sólovej hre 
(versetov ku gregoriánskemu chorálu), ale aj sprievodu všetkej v princípe jednohlasnej františkánskej hudby 
17. a z veľkej časti i 18. storočia. V tomto zmysle Wöckherla nasledovali v 17. – 18. storočí nielen rádoví 
organári Provincie sv. Bernardina, ale aj organári v Čechách a rádoví organári na Slovensku (Fr. Peregrin 
Werner OFM, Fr. Guido Dietrich OFM). 

 
Missa Austriaca a hudba rakúskych františkánov na Slovensku v 17. a 18. storočí 
 
 Hudobný repertoár z rakúskej Provincie sv. Bernardina začal prenikať na Slovensko už v 17. storočí. 
Vyššie sme poukázali na chorálne omše P. Eusebia Schreinera (Missa Viennensis, Missa tubicinalis). Tieto 
skladby sa objavujú už v najstarších zachovaných rukopisoch Mariánskej provincie od začiatku 2. polovice 17. 
storočia, podobne ako omše P. Eduarda Panholzera OFM a Georga Didla. Rakúskeho pôvodu je však s 
najväčšou pravdepodobnosťou oveľa viac spomedzi  toho veľkého množstva anonymných skladieb 
zaznamenaných v rukopisoch Mariánskej provincie, napríklad jedna z najstarších skladieb, v ktorej sa 
vyskytujú údaje o použití trúbok – Missa S. Annae. 
 Prílev repertoáru rakúskej proveniencie k slovenským františkánom, najmä do Mariánskej provincie, v 
18. storočí ešte zosilnel. V početných zachovaných zborníkoch tejto provincie nachádzame popri prevažne 
anonymných starších skladbách zo 17. storočia a kompozíciách konkrétnych františkánskych domácich i 
rakúskych skladateľov aj množstvo skladieb, ktoré sú označené iba všeobecne Sacrum Austriacum alebo Missa 
Austriaca. 
 Veľký prienik rakúskeho repertoáru na Slovensko nastal v čase pôsobenia spomínaného P. Marka 
Repkoviča (1694 – 1758), najvýznamnejšieho františkánskeho hudobníka a skladateľa 1. polovice 18. 
storočia na Slovensku. V jeho zborníku omší a rekviem Symphonia Caelestis (ca 1730),22 ktorý napísal pre 
františkánsky kláštor v Bratislave a ktorý slúžil za vzor pre ostatné kláštory Mariánskej provincie, možno 
okrem vlastných Repkovičových skladieb väčšinu omší idenifikovať ako skladby rakúskeho pôvodu 
(“Austriacum”), prevzaté – na základe doteraz známych prameňov z Maria Enzersdorfu a Grazu – z Provincie 
sv. Bernardina: zo známych autorov je to napríklad spomínaná Missa tubicinalis P. Eusebia Schreinera (ME 
I/185) a Requiem P. Quirina Himmera (ME I/101); väčšina skladieb však zostala “poloanonymná” (Sacrum 
Austriacum): 
  
Tabuľka č. 1 
P. Marcus Repkovič OFM 
Symphonia Coelestis 

Identifikácia 

Sacrum (Missa): 
S. Didaci 
S. Bernardini 
S. Bonaventurae 
S. Andreae Apostoli 
S. Petri de Alcantara 
S. Michaelis Archangeli 
S. Marci Evagenlistae 
Natae Reginae Angelorum 
S. Angelorum Custodum 
S. Annae 
S. Capristrani 
Pruskense 
S. Ioannis Nepomuceni 
S. Catharinae V. & M. vulgo Francisci Vogleri 
Romanum 
Tubicinale 
Papale 

 
[Austriacum] 
[Austriacum = ME I/140] 
[Austriacum = ME I/125] 
 
[P. Eduard Panholzer OFM = ME I/123] 
 
[P. Marcus Repkovič OFM?] 
[Austriacum] 
[P. Marcus Repkovič OFM?] 
[Austriacum?] 
[Austriacum?] 
 
 
[P. Franciscus Vogler OFM] 
[Austriacum = ME I/187] 
[P. Eusebius Schreiner OFM = ME I/185] 
[Austriacum?] 

                                                 
21 Pozri bližšie zborník Die älteste Orgel Wien – Die „Wöckherl–Orgel“ in der Wiener Franziskanerkirche.Ed. Wolfgang Kreuzhuber. Wiener 
Beiträge zu Orgel- und Kirchenmusik, 1. Wien : Universität für Musik und darstellende Kunst, 2011. 
22 KAČIC, Ref. 13, s. 11-15. 
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Croaticum 
S. Antonii 
S. Marcelli P. & M. 
SS. Nominis Iesu 
S. Francisci Solani 
S. Alexii Confessoris 
S. Agapii Martyris 
S. Floriani Martyris 
S. Jacobi de Marchia Confessoris 
S. Francisci Seraphici 
S. Ioannis Baptistae 
S. Clarae Virginis 
S. Danielis Mart. & Sociorum 
S. Salvatoris ab Horta 
S. Leonis Papae 
Requiem 
Requiem 

 
[Austriacum? = ME I/183] 
[Austriacum = ME I/131] 
 
[Austriacum = ME I/174] 
 
[Austriacum] 
[P. Marcus Repkovič?] 
 
[Austriacum] 
[P. Marcus Repkovič?] 
[Austriacum] 
 
[P. Valentin Rathgeber OSB] 
[Austriacum/ Georg Didl = ME I/128] 
[Austriacum = ME I/181] 
[P. Quirinus Himmer OFM = ME I/101] 
 

 
 

Medzi týmito skladbami  sa nachádzajú aj veľmi populárne figurálne jednohlasné omše s trúbkami 
(Sacrum Sancti Bernardini, ME I/140, ako aj ME I/128), ktoré sa v 1. polovici 18. storočia spievali  vo 
všetkých františkánskych provinciách strednej Európy (hoci v menších kláštoroch väčšinou bez trúbkových 
medzihier), podobne ako o niekoľko desaťročí neskôr jedna omša F. Steinera a jedna omša G. A. Grottiho. 
 O úzkych kontaktoch rakúskej Provincie sv. Bernardina a Mariánskej provincie v 18. storočí svedčí aj 
skutočnosť, že v roku 1761 bol do Bratislavy, resp. presnejšie do Mariánskej provincie na pokyn generálneho 
ministra rádu preložený P. Dismas Grapmayr OFM (1721 – 1808), člen rakúskej Provincie sv. Bernardina od 
roku 1743 a výborný skladateľ. Táto zaujímavá, ale kontroverzná postava františkánov v strednej Európe 
(podľa archiválií bol nielen mimoriadne vzdelaný, ovládal totiž aj jazyky nie bežné u františkánov – taliančinu, 
francúzštinu a hebrejčinu –, v roku 1761 bol však tiež „in mente turbatus“, t. j. „pomätený“) vlastne spája 
obe susedné provincie. Páter Dismas bol predtým určite aj vzdelaný, invenčný skladateľ a jeho omše patria k 
najkvalitnejším skladbám v stredoeurópskom kontexte tak v repertoári Rakúskej provincie sv. Bernardina, ako 
i Mariánskej provincie.23 
 Najväčšiu zásluhu na prenikaní rakúskeho repertoáru do Mariánskej provincie mal však nepochybne  
P. Pantaleon Roškovský OFM (1734 – 1789). Bol pravdepodobne žiakom P. Engelberta Katzera (1719 – 
1779),24 jedného z najlepších hudobníkov Provincie sv. Bernardina v 18. storočí, ktorého hudba bola známa v 
strednej Európe aj mimo františkánskeho prostredia.25 Najstaršie dva zachované Roškovského odpisy 
Katzerových skladieb – Litaniae lauretanae a Motetto pro Prima Missa in Solemnitate Natalis Domini (“Quid 
hoc pastores”) – pochádzajú už z roku 1757, resp. 1759, teda zo začiatku pôsobenia Roškovského vo 
františkánskej reholi (do rádu vstúpil roku 1755).26 Tieto, ale aj ďalšie Katzerove skladby (omše) zaradil 
Roškovský do svojich ďalších zborníkov z polovice 60. rokov 18. storočia Jubilus Seraphicus a Hesperus 
choralis. Druhý zborník obsahuje väčšinou loretánske litánie rakúskeho typu, t. j. aj so zhudobnením antifóny 
Tota pulchra es Maria a záverečnej modlitby Ave Maria gratia plena spolu s textom litánií ako jednej cyklickej 
skladby.27 Spomedzi slovenských františkánov Roškovský prevzal túto rakúsku prax v najväčšom rozsahu, 
jeho kontakty s rakúskymi františkánmi boli teda pravedpodobne veľmi úzke (oveľa menej nachádzame tento 
typ litánií napríklad u jeho súčasníka v Mariánskej provincii P. Gaudentia Dettelbacha). V zborníku Jubilus 
Seraphicus sú okrem toho z 12 omší okrem dvoch Roškovského vlastných skladieb výlučne omše rakúskeho 
pôvodu: od P. Dismasa Grapmayra OFM (2), P. Engelberta Katzera OFM (1), Ferdinanda Steinera (3), 
Giovanniho Abondia Grottiho (1), Georga Josepha Donbergera (1), 2 skladby možno zatiaľ identifkovať iba ako 

                                                 
23 Tamže, s. 27-28. 
24 KAČIC, Ladislav: Fuxiana bei P. Pantaleon Roškovský. Ein Beitrag zur Rezeption der Musik für Tasteninstrumente von Johann Joseph Fux in 

der Slowakei. In: Jahresgabe der Johann-Joseph-Fux-Gesellschaft 25/2002. Graz : 2002, s. 18. 
25 Vyskytuje sa napr. v inventári piaristického kláštora v Nitre, vo fondoch Moravského muzea v Brne, v hudobnej zbierke farského kostola 

v Neubergu an der Mürz a pod. 
26 Nachádzajú sa v tzv. konvolúte (H–Bn, Ms.Mus.756), resp. v zborníku Cymbalum Jubilationis (H–Bn, Ms.Mus.757). 
27 Pozri k tomu bližšie FEDERHOFER, Hellmut – FEDERHOFER, Renate, Ref. 6. 
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Sacrum Austriacum (zostávajú teda „poloanonymné; omše rakúskeho pôvodu sú v nasledujúcej tabuľke 
vytlačené polotučne): 
 
Tabuľka č. 2 
 
P. Pantaleon Roškovský OFM 
Jubilus Seraphicus II 

Identifikácia autorov 

Missa Ima 
Missa II 
Missa III 
Missa IV 
Missa V 
Missa VI 
Missa VII 
Missa VIII 
Missa IX 
Missa X 
Missa XI 
Missa XII 
 

[Ferdinand Steiner] 
[Giovanni Abondio Grotti] 
[Sacrum Austriacum] 
[Ferdinand Steiner] 
[P. Dismas Grapmayr OFM] 
[P. Dismas Grapmayr] 
[Ferdinand Steiner] 
[P. Engelbertus Katzer OFM] 
[Sacrum Austriacum – F. Steiner?] 
[G. J. Donberger] 
[P. Pantaleon Roškovský OFM] 
[P. Pantaleon Roškovský?] 

 
 Posledný omšový zborník P. Pantaleona Roškovského Harmonia Seraphica (1769) obsahuje 10 omší 

pravdepodobne výlučne rakúskeho pôvodu (jednu z nich možno identifikovať ako skladbu P. Dismasa 
Grapmayra), nie je dokonca vylúčené, že všetky pochádzajú od P. Dismasa Grapmayra.28 Všetky omše majú 
totiž – úplne na rakúsky františkánsky spôsob – medzi Credo a Sanctus, t. j. na mieste ofertória, vloženú 
protimorovú antifónu Stella Coeli extirpavit (čo zodpovedá o. i. údaju na titulnom liste: „...adjunctis totidem 
Antiphonis Stella Coeli extirpavit in modum Offtertorij...“). Je potrebné však zároveň dodať, že páter 
Pantaleon mal všeobecne vynikajúci prehľad v literatúre a poznal výborne aj inú než františkánsku hudbu, 
predovšetkým rakúsku (G. J. Donberger, J. G. Zechner a i.) a taliansku (B. Galuppi).29 

Rakúskeho pôvodu môžu byť i viaceré litánie v Roškovského zborníku Hesperus choralis (ca. 1768), 
lebo väčšina skladieb zachováva pevné spojenie textu litánií a nasledujúcej antifóny Tota pulchra spolu s Ave 
Maria gratia plena ako jednej cyklickej skladby. V ďalších prameňoch z Mariánskej provincie sa s touto formou 
“rakúskych” františkánskych Loretánskych litánií stretávame iba celkom výnimočne. 

Interpretačná a kopistická činnosť pátra Pantaleona vo vzťahu k Rakúsku je však ešte dôležitejšia v 
oblasti hudby pre klávesové nástroje. Zborníky Cymbalum jubilationis (1757, 1759 a potom ca. 1768/9) a 
Musaeum Pantaleonianum (1769)30 patria k najvýznamnejším prameňom klávesovej hudby rakúskych 
skladateľov 17. a 18. storočia, najmä z okolia Viedne, hoci obsahujú v značnom rozsahu aj hudbu talianskych 
(G. B. Platti, padre G. B. Martini OFMConv, L. Giustini, G. Palladini, F. Ruge, M. T. Agnesiová, M. Vento, G. M. 
Rutini), nemeckých (G. F. Händel, F. A. Maichelbeck, J. L. Krebs), českých (J. A. Štěpán, F. I. Tůma, obaja 
však pôsobili vo Viedni, F. Ninger) a domácich, slovenských skladateľov (okrem vlastných Roškovského 
skladieb aj J. Vachovský, P. J. Čermák, J. Kremnický). Paleta rakúskych, resp. vo Viedni a jej okolí 
pôsobiacich skladateľov 17. – 18. storočia je však naozaj mimoriadne široká (uvádzame ich približne 
chronologicky): 

Johann Caspar Kerll, Georg Muffat, Johann Joseph Fux, Leopold alebo Franz Anton Römer, Gottlieb 
Muffat, Johann Georg Reutter ml., Anton Karl Richter, Johann Baptist Peyer, Franz Anton Ehrenhardt, Joseph 
Umstatt (viedenský rodák, ktorý však pôsobil aj na Slovensku, v Trnave a v Bratislave, a potom na Morave a 
v Nemecku), Ferdinand Schmidt, Johann Georg Zechner, Matthias Georg Monn, Georg Christoph Wagenseil, 
Adam Wöger, Wenzel Raimund Birck, Karl Kohaut, Martin Fillenbaum, Joseph Haydn.  

                                                 
28 Pozri bližšie KAČIC, Ref. 13, s. 18. 
29 Skladby týchto autorov sa nachádzajú napríklad v zborníkoch Jubilus Seraphicus (1765 – 1768), Cantica Dulcisona Mariano-Seraphica (ca 

1771) a pod. Ide väčšinou o typické františkánske jednohlasné úpravy pôvodne viachlasných skladieb. 
30 KAČIC, Ladislav: Zborníky Pantaleona Roškovského pre klávesové nástroje. In: Musicologica slovaca XII. (=K prameňom hudby na 

Slovensku v 17. a 18. storočí) Bratislava : Veda, 1988, s. 145-211. 
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Podľa doterajších poznatkov musel mať páter Pantaleon k dispozícii veľmi kvalitné predlohy, často 
dokonca blízke autografom (J. J. Fux, Gottlieb Muffat31). V tejto súvislosti sme už vyslovili hypotézu, že 
zdrojom týchto predlôh mohol byť napríklad P. Engelbertus Katzer OFM (1719 – 1779).32 Argumentom by 
mohla byť aj skutočnosť, že jediná vokálna skladba v týchto dvoch najvýznamnejších Roškovského zborníkoch 
je Mottetto pro Prima Missa in Solemnitate Natalis Domini P. Engelberta Katzera, zapísaná v roku 1759 spolu s 
čembalovými a organovými skladbami Gottlieba Muffata.  

Je mimoriadne zaujímavé, že z prostredia rakúskych františkánov sa z kvalitatívneho i kvantitatívneho 
hľadiska aspoň trochu porovnateľné pramene klávesovej hudby nezachovali (s výnimkou vyššie spomínaných 
niekoľkých skladieb P. Caspara Starého).  
 Aj v repertoári, ktorý bol po hudobnej reforme P. Gaudentia Dettelbacha OFM (1739 – 1818) v 
roku 1769 schválený a nariadený pre Mariánsku provinciu,33 sa vyskytuje veľké množstvo omší rakúskeho 
pôvodu. Najmä do zborníka Missale Romanum Mariano-Seraphicum (1770), ktorý sa povinne odpisoval vo 
všetkých kláštoroch tejto provincie, zahrnul Dettelbach okrem väčšiny skladieb známych už z Roškovského 
zborníkov (P. D. Grapmayr OFM, P. E. Katzer OFM, F. Steiner a i.) aj ďalšie skladby, z ktorých viaceré označil 
buď ako „Austriacum“ alebo dokonca „vetus Austriacum“ (t. j. omša rakúskeho pôvodu, alebo stará/staršia 
omša rakúskeho pôvodu).34 
 
Tabuľka č. 3 
 P. Gaudentius Dettelbach OFM 

Missale Romanum Mariano-Seraphicum (1770) 
Identifikácia autorov 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Missae Primae Classis 
 
Missa SS. Apostolorum 
Missa B.V.M. Dolorosae 
Missa SS. MM. Gervassi et Prothasii 
Missa 7 Gaudiorum B.V.M. 
Missa SS. Trium Regum 
Missa brevissima 
Missa B.V.M. Visitantis Elisabeth 
Missa S. Mariae ad Nives 
Missa SS. Nominis Jesu 
Missa SS. Nominis Mariae 
Missa S. Stephani Regis 
Missa S. Gabrielis Archangeli 
Missa Epiphaniae Domini 
Missa B.V.M. in Coelos Assumptae 
Missa Dominicalis 
 
Missae Secundae Classis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P. Michael Kraus OFM 
P. Gaudentius Dettelbach OFM 
Ferdinand Steiner 
P. Gaudentius Dettelbach 
P. Gaudentius Dettelbach 
Ferdinand Steiner 
P. Gaudentius Dettelbach 
P. Dismas Grapmayr OFM 
P. Gaudentius Dettelbach 
Austriacum 
P. Adrianus Damian OFM 
vetus Austriacum 
Rakovicsianum 
Austriacum (Incerti Authoris) 
vetus Austriacum  
Ferdinand Steiner 
 
 
Jozef Rakovič (5) 
Jozef Rakovič (12) 
Austriacum 
P. Dismas Grapmayr 
J. Rakovič (6) 
 
J. Rakovič (3) 
J. Rakovič? (7) 
P. Engelbertus Katzer OFM 
vetus Austriacum 
vetus Austriacum 
J. Rakovič (15) 

                                                 
31 Johann Joseph Fux: Gesamtausgabe VI/1 Werke für Tasteninstrumente. Ed. Friedrich W. Riedel. Graz; Kassel : 1964, ako aj KAČIC, 

Ladislav: Muffatiana in der Slowakei. In: Musicologica Istropolitana IV. Ed. Marta Hulková. Bratislava : FiFUK; STIMUL, 2004, s. 61-80. 
32 Tamže. 
33 KAČIC, Ref. 16, s. 19-33. 
34 Tamže, s. 24-25. 
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13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
 
1 
2 
3 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Missae Chorales 
Sancti Antonii 
Tubicinalis 
Romana 
Francisci Vogleri 
Brunensis 
Pruszkensis 
 
Missae Solemnes de Requiem 
 
 
 
 

Rakovicsianum 
vetus Austriacum 
J. Rakovič (8) 
J. Rakovič (14) 
J. Rakovič (16) 
vetus Austriacum 
J. Rakovič (13) 
vetus Austriacum 
J. Rakovič (1) 
vetus Austriacum 
vetus Austriacum 
J. Rakovič (4) 
J. Rakovič (2) 
Dettelbachianum  
 
 
Austriacum? 
P. Eusebius Schreiner OFM 
Austriacum? 
P. Franciscus Vogler OFM 
P. Philippus Pohl OFM 
 
 
 
 
 
vetus Austriacum 

 
 Tento repertoár sa vyskytuje v početných odpisoch zo všetkých kláštorov Mariánskej provincie,35 
odpisoval a predvádzal sa totiž povinne až do konca 18. storočia. 
 Skladby ďalších rakúskych františkánov alebo iných skladateľov sa objavovali v repertoári Mariánskej 
provincie iba príležitostne (jednotliví kopisti vlastne nimi iba obohacovali povinný repertoár), napríklad omša 
P. Angela Grubera (ME I/151) v zborníku Harmonia Caelestis Mariano-Seraphica (1783), ktorý napísal v 
Bratislave Fr. Coecilianus Gerstenmajer OFM. Ďalší veľmi aktívny hudobník Mariánskej provincie v 2. polovici 
18. storočia Fr. Jozef Řehák OFM má v každom zo svojich zborníkov zasa aspoň jednu skladbu 
esterházyovského organistu z Eisenstadtu Franza Novotného. Musíme zdôrazniť ešte ďalšiu nepochybnú 
súvislosť, že úzke kontakty mali nielen dve susedné provincie , ale aj susediace, blízko lokalizované kláštory 
patriace do rozdielnych provincií. Netýka sa to však napríklad Fr. Jozefa Řeháka, ktorý pôsobil o. i. v 
Eisenstadte, kde nebol problém získať skladby esterházyovského organistu, skôr sa to týka napríklad 
rukopisov Fr. Antona Luidla OFM a ď.36 
 Blízkosť dvoch stredoeurópskych františkánskych provincií – viedenskej a Mariánskej – sa však 
prejavovala nielen v oblasti repertoáru, ale veľmi výrazne aj v interpretačnej praxi. Možno dokonca 
konštatovať, že z tohto hľadiska si boli obe provincie najbližšie v celom stredoeurópskom kontexte: 
interpretačná prax tu bola v podstate rovnaká (kým pri porovnaní viedenskej Provincie sv. Bernardina a 
tirolskej Provincie sv. Leopolda nájdeme aj výraznejšie rozdiely). Blízka príbuzosť sa týka nielen spomínaného 
včasného prenikania repertoáru jednohlasných omší s trúbkami do Mariánskej provincie už od konca 17. 
storočia, ale predovšetkým interpretačnej praxe františkánskej hudby v 18. storočí. 

Základom hudobného aparátu v oboch provinciách bol už nie jednohlasný zbor ako v 17. storočí, ale 
dvojhlasný zbor sprevádzaný organom (party označené “Canto”, “Basso”, „Organo“, pričom častejšie sú 
dvojhlasné vokálne sóla, notované v sopránovom kľúči). Z ďalších nástrojov pristupovali k tomuto základu v 
duchu františkánskej tradície najprv plechové dychové nástroje – trúbky (in C, D), resp. prirodzené rohy (in 
Es, F, prípadne G). Takéto obsadenie má veľa skladieb tak z Provincie sv. Bernardina, ako aj z Mariánskej 

                                                 
35 Tamže. 
36 KAČIC, Ref. 1, s.  



Mgr. Ladislav Kačic, PhD. 

Text do vedeckej monografie, vydanej VŠMU v rámci projektu Accentus Musicalis.                                                                       12 

  

provincie. Z hľadiska dôležitosti kompletizovali sláčikové nástroje v podobe dvojice huslí (prípadne basového 
nástroja, podporujúceho continuo) úplné obsadenie františkánskej hudby v 18. storočí. Z drevených 
dychových nástrojov sa uplatnili v 18. storočí iba hoboje, ktoré sa však v oboch provinciách nepoužívali nikdy 
zároveň s husľami. Teda možné obsadenie nejakej konkrétnej skladby bolo 2 trúbky (alebo rohy), 2 huslí, 
C+B s organom, alebo 2 trúbky (alebo rohy), 2 hoboje, C+B s organom, nikdy však nie 2 hoboje, 2 huslí, C+B 
s organom a pod. Hoboje boli teda postavené na roveň husliam. Z Mariánskej provincie máme množstvo 
dokladov aj o používaní trombónov (hrali na nich tí istí hráči ako na trúbkach, resp. rohoch). Trombóny sa 
však využívali iba ako sólové nástroje, hra colla parte vlastne ani neprichádzala do úvahy, lebo františkánsky 
zbor v 18. storočí (až do ca 80. rokov) nemal stredné hlasy. Keďže sa však veľa repertoáru v tejto provincii 
preberalo z Rakúska, je veľmi pravdepodobné, že trombóny použivali aj františkáni v Provincii sv. Bernardina; 
navyše jeden takýto doklad existuje aj v Roškovského odpise Loretánskych litánií P. Engelberta Katzera (hoci 
part trombónu sa nezachoval). 
 Kontakty rakúskej Provincie sv. Bernardina s druhou slovenskou františkánskou provinciou – 
Salvatoriánskou – neboli zďaleka také úzke ako v prípade Mariánskej provincie. Možno to súvisí i s tým, že 
kláštory Salvatoriánskej provincie boli predsa len rakúskym kláštorom z Viedenskej provincie vzdialenejšie 
(najbližšie bol kláštor v Skalici, ale aj medzi ním a viedenským kláštorom bol ešte mariánsky kláštor v 
Malackách). Napriek tomu, že najstarší zachovaný zborník omší zo Salvatoriánskej provincie pochádza až z 
roku 1755 (zborníky litánií a antifón poznáme tiež až z 30. rokov 18. storočia), možno tvrdiť, že vplyv 
rakúskeho repertoáru sa tu prejavoval oveľa menej než v Mariánskej provincii. Repertoár Salvatoriánskej 
provincie saturovali najmä domáci skladatelia – členovia provincie (P. Norbertus Foit, P. Paulinus Bajan, Fr. 
Adamus Marmankovič, P. Georgius Zrunek a i.), prípadne františkáni zo susednej Mariánskej provincie (P. 
Pantaleon Roškovský, P. Gaudentius Dettelbach) – oveľa viac než v prípade Mariánskej provincie. Predsa však 
v Bajanovom zborníku Harmonia Seraphica I (1755) sa nachádzajú aj omše rakúskeho pôvodu, napríklad 
Rekviem P. Quirina Himmera OFM (ME I/101) alebo figurálna (jednohlasná) Missa S. Didaci označená ako 
“Missa gregoriana” (!), hoci skladba nemá nič spoločné s gregoriánskym chorálom. Pravdepodobne ešte v 18. 
storočí sa aj v tejto provincii spievali staršie chorálne omše zo 17. storočia (Brunensis, Pruszkensis, Francisci 
Vogleri a i.), medzi nimi aj skladby vyššie spomínaného P. Eusebia Schreinera OFM (Missa Viennensis, Missa 
tubicinalis), tento repertoár bol totiž spoločný pre všetky stredoeurópske provincie bez výnimky, v prípade 
Salvatoriánskej provincie sa však staršie pramene obsahujúce túto hudbu nezachovali. Skladby autorov 18. 
storočia mimo františkánskeho rádu sa v Salvatoriánskej provincii objavujú tiež iba výnimočne (G. J. 
Donberger37). 
 Súhrnne možno konštatovať, že hudba rakúskych františkánov zohrala na Slovensku, najmä v 
susednej Mariánskej provincii, veľmi dôležitú úlohu. Jej centrum – Bratislava – úzko spolupracovalo s blízkym 
viedenským kláštorom, sídlom Provincie sv. Bernardina, a to aj v oblasti hudby. Na Slovensku sa preberal 
najmä rakúsky repertoár, ako to dosvedčujú mnohé identifikované skladby (vrátane iba čiastočne 
identifikovaných ako „Sacrum Austriacum“, „vetus Austriacum“ a pod.), kým opačný smer preberania 
repertoáru bol výnimočný: napríklad odpis jednej omše označenej „Sacrum Slavonicum“ (autorom by mohol 
byť P. Pantaleon Roškovský) sa našiel dokonca až v Tirolsku. Veľmi dôležitou črtou je pritom časté prevzatie 
skladieb v tej podobe, v akej existovali v pôvodnej rakúskej Provincii sv. Bernardina, t. j. omšový cyklus 
vrátane protimorovej antifóny Stella Coeli extirpravit na mieste ofertória a Loretánske litánie, zhudobňované 
spolu so záverečou antifónou Tota pluchra a Ave Maria gratia plena ako jeden cyklus. Tieto dve základné 
formy liturgickej hudby františkánov nenachádzame v uvedenej podobe typickej pre Provinciu sv. Bernardina 
vlastne nikde inde okrem Mariánskej provincie. Pramenná situácia, ale i doterajšie poznatky o interpretačnej 
praxi františkánskej hudby v 17. a 18. storočí dosvedčujú, že viedenský františkánsky kláštor s Kostolom sv. 
Hieronyma bol aj v tejto oblasti vzorom pre susedné provincie, najmä Mariánsku so sídlom v Bratislave.  
 

                                                 
37 KAČIC Ladislav: Harmonia Unisona – Franziskanische Bearbeitungen der Figuralmusik des 17. und 18. Jahrhundert. In: Plaude turba 

paupercula, Ref. 8, s. 211-213. 


