




28. jún 2019 (piatok)

9,00 – 10,30 (Predsedajúca: Jana Bartová)
Eva Szórádová: Problémy výskumu bratislavského hudobného nástrojárstva
Jiří Sehnal: Cesta k baroknímu varhanářství na Moravě
Peter Jantoščiak: Furoja (furolya) zo Štátneho múzea divadla a hudby v Petrohrade

                           10,30-11,00 Prestávka

11,00 – 12,30 (11,00 – 12,30 (Predsedajúci: Vladimír Zvara)
Ľubomír Chalupka: Poznámky k metodológii výskumu dejín hudobnej kultúry Bratislavy 
20. storočia
Branko Ladič: Slovenská opera na scéne SND v rokoch 1939 – 1945
Yvetta Kajanová: Jazz v Bratislave cez 2. svetovú vojnu

                           12,30-13,00 Prestávka

13:00 – 14:30 (Predsedajúca: Yvetta Kajanová)
Vladimír Vladimír Zvara: Pohľady na hudobný život Bratislavy v období po druhej svetovej vojne
Julijana Zhabeva Papazova: Alternative music club scene in Bratislava
Juraj Šedivý: Projekt PamMap

14.30 – 15.00 Generálna diskusia

c

Prosíme referentov dodržať časový limit 30 minút, v čom je zahrnutá aj prípadná bezprostredná diskusia

c

PProgram koncertu Opera Aeterna II., 27. 6. 2019:
Francesco Conti (1681 – 1732): Pampalugo e Galantina
2 intermezzá pre soprán, bas, sláčikový orchester a basso continuo 
Giovanni Battista Pergolesi (1710 – 1736): Livietta e Tracollo 
2 intermezzá pre soprán, bas, sláčikový orchester a basso continuo
Účinkujú: Musica Aeterna, umelecký vedúci Peter Zajíček, Barbara Dvorská, Dávid Harant, 
Lenka Máčiková Kusendová, Martin Babjak

PPonuka múzea: Prehliadka výstavy ... a nazvali ju DOBRO 
Výstavný pavilón SNM, Žižkova 16, prízemie



ABSTRAKTY

Jana Bartová: 
Hudba v Bratislave. Stav bádania a perspektívy ďalšieho výskumu
Po štyroch rokoch riešenia projektu Hudba v Bratislave príspevok bilancuje doterajší stav 
výskumu v danej téme, aktuálne výsledky bádania a predostiera perspektívy ďalšieho 
výskumu hudobných dejín Bratislavy.

Štefan Holčík: Štefan Holčík: 
Topografia vybraných hudobných priestorov v Prešporku/Bratislave
 

V historických tlačových správach a rukopisných prameňoch sa spomínajú rôzne hudobné V historických tlačových správach a rukopisných prameňoch sa spomínajú rôzne hudobné 
priestory Bratislavy, ktorých reálna lokalizácia je v súčasnosti nejasná alebo sporná. 
Príspevok sa zameria na lokalizáciu a charakteristiku vybraných priestorov, v ktorých sa 
predvádzala hudba v starom Prešporku (Sieň reprezentantov, Pálffyho sála, Reduta, 
Erdődyho divadlo, Hummelov rodný dom).

Marta Hulková: 
Hudobné pamiatky viachlasnej hudby zo 16. storočia v Bratislave
16. storočie je v európskych hudobných d16. storočie je v európskych hudobných dejinách obdobím rozvíjania renesančnej vokálnej 
polyfónie, ktorá sa pestovala tak v cirkevných inštitúciách v rámci liturgie, ako aj 
v svetskom prostredí v mestách a na dvoroch šľachty. Prispela k tomu priaznivá situácia 
pre distribúciu dobovej vokálnej polyfónie rozvojom nototlače, pričom sa naďalej 
praktizovalo aj tradičné odpisovanie hudobných kompozícií do podoby zborníkov. 
V prípade viacerých hudobných tlačí z prvV prípade viacerých hudobných tlačí z prvej polovice 16. storočia obsahujúcich vokálnu 
polyfóniu a zachovaných u bratislavských františkánov ostáva otvorenou otázka, či ich 
hudobníci v tej dobe mali k dispozícii a používali, alebo sa sem tieto hudobniny dostali 
až neskôr. V knižnici Braž neskôr. V knižnici Bratislavskej kapituly sa však zachovala monumentálna rukopisná 
pamiatka Kódex Anny Schumanovej (1571), ktorá je jedinečným prameňom renesančnej 
polyfónie 16. storočia so vzťahom ku Kostolu sv. Martina. Na základe repertoára tohto 
prameňa, obsahujúcom kompozície J. Moutona, H. Fincka, H. Isaaca, A. Divitisa, J. 
Richaforta, S. Mahu, A. Renera, C. Festu, C. de Sermisyho, S. Dietricha, J. Waltera, 
C. de Moralesa, C. de Moralesa, atď., ako aj z cenných poznatkov získaných z inventára hudobnín (1616) 
Kostola sv. Martina možno predpokladať, že v poslednej štvrtine 16. ako aj začiatkom 17. 
storočia sa pestovanie vokálnej polyfónie v Bratislave dostalo na vysokú európsku úroveň. 
Dostupnosť interpretačne i umelecky náročného dobového hudobného repertoára 
v Kostole sv Kostole sv. Martina poukazuje na pozitívne napredovanie v oblasti pestovania polyfónnej 
cirkevnej hudby v Bratislave a zároveň predpokladá  aj prítomnosť výborne školených 
profesionálnych hudobníkov. To mohlo súvisieť aj s posilnením postavenia Bratislavy ako 
hlavného mesta Uhorska a zároveň aj mesta kráľovských korunovácií.



Ľubomír Chalupka: 
Poznámky k metodológii výskumu dejín hudobnej kultúry Bratislavy 20. storočia
Zložitý a dynamický charakter vývoja hudobnej kultúry na Slovensku počas uplynulého 
storočia sa špecificky premietol do vývojového obrazu Bratislavy ako centra 
spoločensko-politického, hospodárskeho a kultúrno-umeleckého života. V následnosti 
periód vývoja hudobnej tvorivosti a podmienok pre rozvoj hudobného života v meste 
sa zračí cieľavedomý nárast profesionálnsa zračí cieľavedomý nárast profesionálnej úrovne v kľúčových vrstvách hudobnej kultúry 
(skladateľskej tvorby, interpretačného umenia, kritiky a vedy, vzdelávania, 
inštitucionálnej základne). Vývoj poznačil vplyv viacerých kultúrotvorných činiteľov, 
napríklad špecifické vzťahy medzi vrstvou heteronómnou, vonkajšou, určenou 
spoločensko-politickými podmienkami, a autonómnou, viazanou na potenciál tvorivosti 
budovaný vnútri hudobnokultúrnej obce. Vďaka subjektívnym činiteľom daných 
tvorivosťou významných hudobníkov nešlo vždy o synchrónny a priamočiary vzťah. Ďalším 
vývojovým faktorom  bolo napvývojovým faktorom  bolo napätie medzi sebaidentifikačnými a akulturačnými 
kultúrotvornými ambíciami, teda ťažením tak z domácich tradícií a inšpirovaním sa 
aj podnetmi z európskej hudby. Osobitá okolnosť pri tomto skúmaní  je daná aj tým, 
že Bratislava bola určitý čas priestorom multikultúrnej segmentácie, postupne 
modifikovanej v dôsledku zmeny pôvodnej viacjazyčnej štruktúry i zloženia mestského 
obyvateľstva (postupujúca slovakizácia, rozvoj priemyslu a vysokého školstva). Mesto 
sa stalo ústredným priestorom aj pre rozvoj úrovne hudobnej percepcie (výchova nového 
koncertného a operného publika, zacielenie festivalových podujatí). Popri profesionálne 
artikulovaných hudobno-umeleckých aktivitách zaštítených tvorbou významných 
osobností pôsobiacich v jednotlivých vrstvách hudobného života, určovali tvárnosť 
„hudobnej Bratislavy“ aj aktivity v oblasti tzv. nonartificiálnej hudby (folklór 
v okrajových mestských častiach, hudba v chrámoch, populárna hudba, jazz, produkcie 
v kaviarňach, novšie tzv kaviarňach, novšie tzv. street music). Pre súdobé, resp. perspektívne budovanie 
syntetického obrazu vývoja hudby v Bratislave počas 20. storočia patrí popri kritike 
starších pohľadov aj priebežný pramenný výskum, umožňujúci doplnenie o nové, resp. 
predtým dostatočne nespracované poznatky. Užitočné sa javia  komparačné pohľady 
(sledovanie paralelných podmienok a výsledkov vývoja v iných umeleckých odvetviach 
pestovaných v meste – literatúra, výtvarné umenie, divadlo, film), resp. čerpanie 
z hudobno-kultúrnych štúdií viazaných na sledovanie vývoja v hlavných mestách okolitých z hudobno-kultúrnych štúdií viazaných na sledovanie vývoja v hlavných mestách okolitých 
krajín.

Peter Jantoščiak: 
Furoja (furolya) zo Štátneho múzea divadla a hudby v Petrohrade
Franz Schöllnast starší (1775 – 1844) nazval jeden typ flauty ako furoja (furollya, Franz Schöllnast starší (1775 – 1844) nazval jeden typ flauty ako furoja (furollya, 
furolya). Doteraz nebol v zachovaných zbierkach hudobných nástrojov identifikovaný 
žiaden exemplár. Na základe podrobného štúdia konštrukcie priečnej flauty zo 
Schöllnastovej dielne, ktorá sa zachovala v zbierke hudobných nástrojov v petrohradskom



Štátnom múzeu divadla a hudby (sign. A 547) dokazujeme, že ide práve o furoju. 
Argumentácie pre toto tvrdenie prináša aj porovnanie informácií vyplývajúcich zo štúdia 
nástroja s informáciami, ktoré prinášajú sekundárne hudobné pramene (dielenská kniha, 
správy v dobovej tlači).

Ladislav Kačic: 
Oratóriá na dvore arcibiskupa Imricha Esterházyho
Ostrihomský arcibiskup a uhorský prímas Imrich Ostrihomský arcibiskup a uhorský prímas Imrich Esterházy (1660 – 1745) patril k 
najväčším mecénom umenia v dejinách Bratislavy. Na jeho dvore pôsobili v rokoch 1725 
– 1745 viacerí významní hudobníci, okrem iných aj skladatelia F. Durante, J. Umstatt, 
J. M. Schenauer. Novšie výskumy ukázali, že Esterházyho dvor bol pravdepodobne 
najdôležitejším miestom pestovania oratória v Bratislave, pričom spolupracoval 
aj s niektorými braj s niektorými bratislavskými kláštormi, predovšetkým s jezuitmi a uršulínkami. 
„Zlatým vekom“ oratória na prímasovom dvore boli roky 1726 – 1729. Autorská dvojica 
Friedrich Syhnn (libretista) a Johann Matthias Schenauer (skladateľ) v tom čase 
vytvorila ročne priemerne dve oratóriá, resp. príležitostné skladby typu oratória
k k Esterházyho meninám, ktoré slávil spravidla u bratislavských uršulínok. Zachovalo sa 
šesť tlačených libriet takýchto skladieb: pôstne oratóriá, resp. sepolkrá Das Leben in 
dem Todt (1726), Die Beschuldigte Unschuld (1728) a Sechsfacher Anstoß des zum Berg 
Calvariae aufsteigenden Wanders-Mann (1729), oratórium k posviacke sochy sv. Jána 
Nepomuckého Denck- und Ehren-Wahl (1726) a dve skladby k arcibiskupovým meninám 
– Würckung der schuldigen Pflicht (1727) a Freuden-Streit oder die Music in der Music 
(1728). Príspevok sa zaoberá okolnosťami vzniku a predvedenia oratórií, ako aj ďalšími 
súvislosťami (interpretmi a pod.).súvislosťami (interpretmi a pod.).
 
Yvetta Kajanová: 
Jazz v Bratislave cez 2. svetovú vojnu
K zábavnej hudbe, ktorá sa pestovala v období vojnovej Slovenskej republiky, patrilo 
tango, valčíky, polky a za neškodnú a ideologicky nacistami preferovanú sa pokladala 
najmä opereta. Jazz, ako hudba amerických a znepriatelených mocností bol nežiaduci. 
Ideológia však mala svoje limity a nie všade sa v praxi dodržiavali nariadenia 
o neprípustnosti židov a rómskych hudobníkov do praxe. Ako príklad možno spomenúť o neprípustnosti židov a rómskych hudobníkov do praxe. Ako príklad možno spomenúť 
Malý rozhlasový orchester (vznik 1942), kde pôsobil mladý Pavol Polanský so židovským 
pôvodom, ich vystúpenia v bratislavskej Redute, na ktoré chodievali aj niektorí vysoko 
postavení príslušníci nacistov. Príkazy nacistov sa však dotkli aj jazzových orchestrov, 
keď do vedenia Orchestra Vysokoškolského zväzu študentstva Jána Ondruša bol 
nominovaný Nemec Ady Helman a Ondruš sa stal zástupcom. Rovnako Ladislav Faix, 
ktorý sa angažoval proti fašistom, bol odvolaný z vedenia orchestra Studio Jazz a prevzal 
ho Janko Mho Janko Matuška.  Rasistické hlasy proti jazzu neboli na stránkach dobovej tlače také 
útočné, ako napríklad v Protektoráte Čechy a Morava, pretože džez na Slovensku nebol



natoľko rozvinutý, aby mal charakter subkultúry. Príležitosť pre účinkovanie dostali ženy – 
Trio Včielky (1942), čo predpokladáme, bolo súčasťou dobovej ideológie. Rovnako osud 
niektorých jazzmenov, podieľajúcich sa na vývoji jazzu v malých combách, bol nejasný – 
ako v prípade talianskeho klarinetistu a speváka Lucia Bosca (? –  1944) – 
a pravdepodobne zomreli pri leteckom bombardovaní Bratislavy.

Zlatica Kendrová:
PPríspevok k výskumu duchovných piesní v evanjelických tlačených spevníkoch 
vydávaných v Pressburgu (Bratislave) v druhej polovici 17. a v 18. storočí
Cirkevný spevník ako zbierka duchovných piesní adresovaný spoločenstvám kresťanských 
cirkví a podpore bohoslužobného spevu stal sa žiadaným vydavateľským artiklom 
a výrazom určitej prestíže mesta. Bratislavská tradícia vydávania evanjelických spevníkov 
bola založená v druhej polovici 17. storočia. Viacjazyčné spoločenstvá evanjelikov žijúcich 
v Bratislave determinovali produkciu vydavateľov a tlačiarov aktívnych na území mesta 
aj v 18. storočí. Z hudobného hľadiska je vzácnym praj v 18. storočí. Z hudobného hľadiska je vzácnym prejavom tlačeného spevníka aj podoba 
nototlače. Na príklade vybraných exemplárov evanjelických spevníkov z produkcie 
bratislavských typografických dielí sa zaoberáme repertoárom a pramenným zázemím 
evanjelických duchovných piesní.

Katalin Kim:
Municipal musical culture in historical Hungary. State of research
During the Turkish occupation, Hungary was torn into three parts and got later, following 
the 1699 peace trethe 1699 peace treaty of Karlowitz (in Serbian: Sremski Karlovci, / in Hungarian: Karlóca), 
under Habsburg rule. On the territory of the multi-ethnic and multi-confessional Hungary, 
the process of establishing a new economic, political, and cultural area took place in the 
18th century with an intensity never before seen in the history of the region. Music was 
regarded as a highly effective means of re-Catholicization. Frequent religious feasts, 
taking place both inside and outside the church walls, shaped the dynamics of the towns. 
Visual and musical representation contributed to making these events more enjoyable 
and turned them to community acts integrand turned them to community acts integrated into the network of the homologous 
scenes of the homogeneous Central European (Austrian- Southern German) cultural space 
– a space which, thus, extended essentially over the boundaries of the Monarchy. 
At the beginning of the 1970s, the Institute for Musicology of the Hungarian Academy 
of Sciences decided to publish a compendium series aimed, unlike previous summaries 
of music history, at surveying the music history of historical Hungary, rather than 
producing another Hungarian history of music. From the point of view of the research into 
the 18th century, this decision of principle made possible to start exploring 
and processing the musical lives of the cities, within an institutional framework. Until 
that point, the 18th century – during which the system of musical institutions emerging 
in multi-ethnic cities was primarily based on international cultural patterns



and “immigrant” musicians – was irrelevant for the national historiography. The planned 
lecture will give an insight into the research process as well as the current state of the 
research.

Branko Ladič: 
Slovenská opera na scéne SND v rokoch 1939 – 1945
Príspevok mapuje pomery v SND v nových podmienkach vojnovej Slovenskej republiky 
so zameraním na slovenské operné diela uvedené v tomto období a na snahu o vytvorenie so zameraním na slovenské operné diela uvedené v tomto období a na snahu o vytvorenie 
národnej opery, ktorá by spĺňala najvyššie umelecké kritériá. Túto snahu dokumentuje 
jednak súťaž o novú slovenskú národnú operu, ktorú  vypísalo Ministerstvo školstva 
a národnej osvety roku 1940, jednak uvádzanie nových slovenských operných titulov, 
ktoré sa na scéne SND objavili v období II. svetovej vojny popri nových naštudovaniach 
opier uvedených v predchádzajúcom období (Kováč Wieland od J. L. Bellu a Detvan od 
VV. Figuša- Bystrého). Išlo o tri diela Ladislava Holoubka (1913 – 1994) – Stella (1939), 
Svitanie (1941) a Túžba (1944) a o operu Čalmak (1940) od Jozefa Rosinského (1897 – 
1973). Následne sa príspevok venuje dramaturgickému a hudobnému stvárneniu týchto 
diel, ako aj  zhodnoteniu ich významu v kontexte slovenskej opernej tvorby.

Jana Laslavíková: 
Európske  hudobné divadlo v 19. storočí a jeho reflexia na scéne Mestského divadla 
v Prešporku
Cieľom príspevku je priblížiť doposiaľ neznáme, resp. nedostCieľom príspevku je priblížiť doposiaľ neznáme, resp. nedostatočne spracované 
historické pramene, ktoré poukazujú na mnohé súvislosti medzi európskym hudobným 
divadlom v 19. storočí a operným repertoárom uvádzaným v Mestskom divadle 
v Prešporku v priebehu 19. storočia. Vychádza z analýzy denného hracieho plánu, 
ktorý dáva možnosť porovnktorý dáva možnosť porovnať repertoár hudobného divadla v Prešporku s inými scénami 
európskeho hudobného divadla tej doby. V rámci skúmania súvislostí medzi európskym 
hudobným divadlom a operným repertoárom v Prešporku sa príspevok venuje aj téme 
divadelných dekorácií, a to prostredníctvom tvorby najznámejších divadelných maliarov 
pôsobiacich v Prešporku v 19. storočí – Carla Maurera (1761/1762 – 1844) a Gustava 
Wintersteinera (1876 – 1950). 

Patrik Sabo: 
Sólové Sólové koncerty Samuela Capricorna z hľadiska vývoja jeho hudobného štýlu
Vývoj duchovného koncertu v priebehu 17. storočia značí postupnú inklináciu skladateľov 
k preferencii menšieho počtu hlasov. Najmä v období 50-tych a 60-tych rokov sa 
objavovali zbierky duchovných koncertov s obsadením sólového hlasu. Podobný trend 
potvrdzuje aj tvorba Samuela Capricorna. Počas svojho bratislavského obdobia 
Capricornus uprednostňoval repertoár s vyšším počtom hlasov a najväčší záujem 
o kompozíciu sólových duchovných koncertov prejavil až na sklonku života, najmä 



v zbierke Scelta Musicale (1669). To podnecuje otázky, aké rôzne faktory mali vplyv na 
vývoj osobného hudobného štýlu tohto rozhľadeného skladateľa. Konfrontácia diel 
Capricorna z jeho ranej a neskoršej a vrcholnej tvorby nám prezrádza viac o autorových 
inšpiráciách, skúsenostiach, inováciách, ale aj rozdielnych lokálnych preferenciách 
a možnostiach v Bratislave a Stuttgarte.

Jiří Sehnal:
Cesta k baroknímu varhanářství na Moravě
Príspevok sa zaoberá vývojom organárstva na Morave a Príspevok sa zaoberá vývojom organárstva na Morave a genézou jeho terénneho 
a archívneho výskumu. Predstavuje aktivity a spoluprácu rôznych inštitúcií 
a jednotlivcov, podieľajúcich sa na dokumentácii a výskume organov v Čechách a na 
Morave, ako aj nové publikácie, prezentujúce najnovšie výsledky bádania v tejto oblasti.

Anna Schirlbauer: 
Beethoven v Bratislave v roku 1796
Príspevok predstaví nový pohľad na majstrove vystúpenie v BrPríspevok predstaví nový pohľad na majstrove vystúpenie v Bratislave v čase konania  
Uhorského snemu roku 1796, a to na báze informácií z novoobjavených listov vzdelanca 
Johana Daniela Ribiniho (1760 – 1820), zabudnutého bratislavského rodáka. Súčasťou 
príspevku je analýza okolností akadémie ako aj neznáme údaje o jeho žiačke, grófke Babete 
Keglevičovej. 

Hana Studeničová: 
Městští trubači v moravských královských městech v době předbělohorské
Aktuální výzkum v oblasti městské hudební kultury v Brně, Znojmě a Jihlavě Aktuální výzkum v oblasti městské hudební kultury v Brně, Znojmě a Jihlavě 
v předbělohorském období odhalil řadu nových poznatků o povinnostech městských 
trubačů v světském prostředí, ale i o jejich zapojení do liturgie. Pro Moravu unikátně 
dochované testamenty těchto hudebníků navíc prozrazují zásadní informace také o jejich 
sociálním postavení. Ony nově získané informace ze sekundárních pramenů je v tuto chvíli 
možné spojit v jeden celek s již zpracovaným, avšak dosud téměř neznámým materiálem 
o trubačích ve městě Olomouc. Právě nejzásadnější poznatky z provedené syntézy 
o městských trubačích v zmíněných moravských královských městech o městských trubačích v zmíněných moravských královských městech 
v předbělohorském období budou prezentovány během referátu.

Eva Szórádová: 
Niektoré metodologické problémy výskumu hudobného nástrojárstva
Výskum hudobného nástrojárstva ako hraničného odboru zasahuje do hudobnVýskum hudobného nástrojárstva ako hraničného odboru zasahuje do hudobnej 
historiografie, organológie a ďalších subdisciplín muzikológie na jednej a všeobecnej 
historiografie na druhej strane. Príspevok objasňuje niektoré metodologické otázky, ktoré 
prinášajú špecifiká výskumu problematiky slovenského a v užšom zmysle bratislavského 



hudobného nástrojárstva – ako sú predmet, zmysel, cieľ, úlohy, metódy, postupy, 
terminológia, pramene – v kontexte dejín hudby na Slovensku i susedných hudobných 
kultúr.

Juraj Šedivý: 
Projekt PamMap
Príspevok predstaví nový projekt, ktorého cieľom je sprístupniť dejiny Bratislavy 
(a Slovenska) prostredníctvom historických prameňov cez digitálny portál. Predstaví ciele (a Slovenska) prostredníctvom historických prameňov cez digitálny portál. Predstaví ciele 
tohto projektu, doterajšie výsledky a skúsenosti, perspektívy do budúcnosti aj formy 
možnej spolupráce zatiaľ nezapojených kultúrnych inštitúcií. 

Sylvia Urdová: Sanktorálové spevy notovanej knihy kolegiátneho chrámu sv. 
Martina v Bratislave z roku 1601 v zbierkovom fonde SNM-Hudobného múzea.
Príspevok reflektuje jednohlasne notovaný repertoár sanktorálu ofícia v rukopisnej knihe 
z roku 1601 z chrámu sv. Martina v Bratislave, ktorá sa od roku 1980 nachádza 
v zbierkovom fonde Slovenského národného múzea – Hudobného múzea. Ide o spevy v zbierkovom fonde Slovenského národného múzea – Hudobného múzea. Ide o spevy 
gregoriánskeho chorálu vlastného kalendára svätých (Proprium de Sanctis), ktoré z 
hľadiska výberu a štruktúry repertoára takmer úplne zodpovedajú ostrihomskému 
hudobnoliturgickému rítu. Väčšina z nich patrí k najstaršej vrstve stredovekých spevov, 
ktorá pochádza z obdobia pred fransko-rímskou redakciou chorálu. Špecifikom 
sanktorálu je sviatok sv. Jána Almužníka (+ 619).

Eva Veselovská: 
LLiebhardt Egkenfelder a hudobná kultúra Bratislavy koncom stredoveku
Jednou z najzaujímavejších osobností stredovekej Bratislavy bol bratislavský mestský 
notár Liebhard Egkenfelder. Tento hlavný mestský pisár, ktorý v Bratislave pôsobil 
od roku 1441 do roku 1456, bol mimoriadnym laickým vzdelancom, široko rozhľadenou od roku 1441 do roku 1456, bol mimoriadnym laickým vzdelancom, široko rozhľadenou 
humanistickou osobnosťou svojej doby a fundovaným skriptorom rukopisných kódexov 
viacerých vedných disciplín. Medzi ním odpísanými kódexami figurujú vzácne hudobné 
pamiatky cirkevnej i svetskej hudobnej kultúry. Pohľad na život a skriptorské dielo 
Liebharda Egkenfeldera v kontexte zachovaných dobových prameňov približuje 
vzdelanostné zázemie neskorostredovekej Bratislavy, ktorá sa v priebehu 15. storočia 
stala dôležitým centrom kultúrnych a umeleckých podnetov.

Julijana Julijana Zhabeva Papazova:
Alternative music club scene in Bratislava
This paper is dedicated to the ethnographic research into the music club scene that 
promotes alternative or indie music in Bratislava. The period of the research is 
conducted between 2014 and 2019. For our observations we selected couple of music 



clubs or spaces in Bratislava that have continually promoted alternative bands. 
The analysis considers how music practicies are connected to social, cultural, 
geographical and economic characteristics of the city. The principal topics for an 
analysis are: relationships, mutual affections or dynamic of changes between music and 
urban spaces; types of communications between the audiences and the musicians; live 
music-making in the context of experience and heritage of specific venues in Bratislava.

Vladimír Vladimír Zvara: 
Pohľady na hudobný život Bratislavy v období po druhej svetovej vojne
Obdobie po druhObdobie po druhej svetovej vojne predstavuje v dejinách slovenskej hudby i v dejinách 
hudobného diania v Bratislave veľmi dôležitú a v mnohom dosiaľ živú epochu. Boli vtedy 
založené dôležité inštitúcie, vznikalo množstvo nových diel a hlbokými zmenami 
prechádzal hudobný život. Ideológovia totalitného režimu sa snažili zmeniť spôsob života 
aj kultúrne návyky obyvateľstva, stvoriť „nového človeka“. Medzi zaujímavé 
historiografické témy vo vzťahu k danému obdobiu preto patrí práve problematika 
recepcie a „dejín publika“, ktorých fragmenty nachádzame v publicistickej spisbe a v 
ojedinelých empirických výskumoch. Ďalšou otvorenou témou, ktorojedinelých empirických výskumoch. Ďalšou otvorenou témou, ktorej sa budeme venovať 
v tomto príspevku, sú vplyvy vývoja politickej situácie a klímy na procesy v umeleckom 
dianí, o ktorých dosiaľ písali viac historici literatúry a výtvarného umenia než hudobní 
historici. Dôležitou súčasťou uvedenej témy sú aj otázky vnútornej periodizácie obdobia 
rokov 1948 – 1963.
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