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Rukopisné zdroje Dvořákovy „Lužanské“ mše
Haig Utidjian
Máme velké štěstí, že nám zůstalo za
chováno dědictví několika velice informa
tivních dokumentů, které slouží jako svě
dectví dlouhodobého tvůrčího procesu
v případě jednoho z nejzajímavějších a nej
krásnějších děl Antonína Dvořáka – Mše
D dur, nazývané též „Lužanská“. Většina
těchto rukopisných pramenů zůstává ne
známá nejen milovníkům jeho tvorby, nýbrž
i profesionálním hudebníkům. Z určitých
hledisek jsou všechny tyto zdroje vzájemně
konzistentní, ale liší se od publikovaných
verzí; je proto nezbytné je pečlivě studovat,
abychom se přiblížili představě a přání
skladatele. Naším cílem zde je mapovat
a stručně hodnotit tyto prameny, které
nám jako celek umožňují alespoň částeč
ně sledovat myšlenky skladatele. Tato prá

ce mnoho dluží nedávno publikovaným po hanním doprovodem a nese četné změny
znatkům amerického muzikologa aktivního a opravy provedené skladatelem v rukopisu
v ČR, dr. Davida Beveridge (viz Doporučená samotném. Tyto skutečnosti umožňují, aby
literatura). Dílo skládal Dvořák během prv chom poskládali zajímavý obraz Dvořáko
ní poloviny roku 1887 na přání svého příte vých mentálních a skladatelských postupů.
le Josefa Hlávky a soukromá premiéra byla Porovnání zmíněného rukopisu S1 s auto
provedena 11. 9. téhož roku během vysvě grafem nesoucím datum 17. 6. 1887 (A1 –
cení chrámu Páně v Lužanech.
viz níže) odhaluje, že ačkoliv z mnoha hle
disek již rukopis S1 reprezentuje zralé
Kompletní skica (S1)
myšlenky skladatele (zejména po úpravách,
Zachována je kompletní skica díla, kterou které sám provedl ať už doplněním pozná
skladatel zahájil 26. 3. 1887 a dokončil mek inkoustem, či odškrábáním nožem),
26. 5. 1887. Tento rukopis je uchován v Čes v některých částech ještě došlo k důležitým
kém muzeu hudby, avšak dosud nebyl pro a poněkud překvapivým změnám.
studován tak, jak by si zasloužil. Rukopis
má zvláštní postavení – chronologicky je to Fragment fugy (S2)
tiž v celkovém stematu pramenů zařazen Existuje též fragment čítající pouze jeden
těsně před prvním autografem verze s var list, jehož jedna z půlky zaplněná stránka

Autograf verze s orchestrálním doprovodem, A2. Dvořák zde dodal dva takty jakožto instrumentální předehru před prvním sopránovým nástupem Kyrie ve formě
přilepeného kusu papíru. Reprodukováno s laskavým svolením p. Jamesa Rushtona, Music Sales Group.
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zachycuje část fugy v Credo na slova „et ite
rum venturus est“; přední část listu je strán
kovaná jako s. 25f, což odpovídá číslu strán
ky 25 rukopisu S1. Z této skutečnosti by
mohlo vyplývat, že S2 není součástí rozsáh
lejší partitury, která by se následně ztratila,
nýbrž se spíše jedná o dodatečnou variantu
k prvnímu pokusu již započaté fugy. Avšak
varianta S1 (respektive její verze po určitých
opravách provedených skladatelem čerst
vým inkoustem) je ta, která byla využita
v pozdějších rukopisech. Proto nelze s jisto
tou tvrdit, zdali je fragment S2 starší či no
vější než kompletní skica S1. Fragment S2
je rovněž uložen v Českém muzeu hudby.
Autograf varhanní verze (A1)
Jedná se o autograf známé verze „Lužanské“
mše s varhanním doprovodem dokončený
dne 17. 6. 1887. I tato partitura je uložena
v Českém muzeu hudby. Verbální text a dy
namické značky jsou většinou zapsány čer
veným inkoustem, rukopis však není tak
snadno čitelný jako Elsnicovy opisy (níže),
které byly pravděpodobně zhotoveny na zá
kladě tohoto autografu. Nicméně lze před
pokládat, že autograf byl pravděpodobně
využíván během premiéry díla v Lužanech –
je dokonce možné, že Dvořák z něho i diri
goval (ačkoliv nelze vyloučit, že využíval je
den z opisů E1 a E2 uvedených níže).
Elsnicovy opisy (E1, E2)
Písař Jan Elsnic připravil dvě kopie partitury,
jejichž základem je s největší pravděpodob
ností autograf A1. Tyto opisy se však v urči
tých podrobnostech od autografu liší a jsou
také jasněji čitelné. Elsnicovy kopie, které
zde nazýváme E1 a E2, byly dokončeny
1. 8. 1887 a 7. 8. 1887. Není jasné, do jaké
míry byl opis E2 kopírován z E1 a do jaké
míry přímo ze zdroje, ze kterého byl připra
ven opis E1 (tj. patrně z A1). Mnohem zají
mavější je však pozdější osud E2. Dvořák
totiž následně tento rukopis osobně opravil,
anotoval a dodal pod varhanním partem
další part pro violoncella a kontrabasy. Kro
mě dodaného partu se A1, E1 a E2 liší v ur
čitých detailech: ty nacházíme například
v přesném umístění crescendo „sponek“ či
ligatur ve varhanním partu anebo v určitých
místech ve vokálních partech. Dvořák všeo
becně nevyužíval ligaturu pro běžné nazna
čení melismat, ale v některých případech
udělal výjimku (pro lepší orientaci opisova
tele nebo měl-li expresivní úmysly). I kdyby
některé z těchto odlišností byly pouhými ne
přesnostmi v důsledku dvou procesů kopí
rování rukou Elsnice (tj. z A1 do E1 a ná
sledně do E2), nesmíme zapomenout, že
právě E2 byl finálně opraven skladatelem
a jím samotným také předán nakladatelství
Novello pro publikaci – a to poté, co dodal
part pro violoncella a kontrabasy. E2 je na
víc naprosto vhodný pro provedení díla
s pouhým varhanním doprovodem, tedy
i v nepřítomnosti smyčců; pouze v jednom
místě dodal Dvořák jeden list obsahující al
ternativní verzi varhanního partu, která by

Titulní stránka rukopisu E2, na níž Dvořák červeným inkoustem napsal: „Při velkém sboru čítajícím aspoň
100–200 a více hlasů bude lépe, když místa „Solo“ naznačená zpívá jen menší sbor asi 10 – a né sám jediný
zpěvák. Prosím račte tak učinit.“ Následuje podpis. Stejným inkoustem napsal své poznámky i na jiných
místech stejné partitury. Reprodukováno s laskavým svolením p. Jamese Rushtona, Music Sales Group.

byla vhodná v případě, že by smyčce spolu
účinkovaly. Kromě tohoto dodatku a několi
ka drobných změn a korekcí zůstal původní
varhanní part téměř nedotčen.
Proč Dvořák vůbec dodal part pro nižší
smyčce? Odpovědí je klasické české rčení –
„udělal z nouze ctnost“. Jak vysvětluje muzi
kolog David Beveridge, první veřejná premi
éra mše se uskutečnila v Plzni dne 15. 4.
1888. Jediným místem s kvalitními var
hanami byl chrám sv. Bartoloměje, ale je
likož duchovní správa kostela koncertní
provedení mše nepovolila, bylo nutné přesu
nout premiéru do Městského divadla, kde
však nebyly k dispozici žádné varhany. Mu

sela být tedy využita dvě harmonia – po
strádající ovšem pedály, a proto také Dvo
řák v této etapě dodal nový part pro
violoncella a kontrabasy jakožto náhradu
pedálu; materiály z plzeňské premiéry sice
nejsou zachovány, nicméně part dodaný
v E2 skutečně většinou sleduje linii pedálu.
Tento part báječně využívá různé efekty
vlastní smyčcovým nástrojům – širokou
škálu artikulačních nuancí, pizzicata, samo
zřejmě dynamické efekty a k tomu pocit
vřelého „plynutí“, který varhany samy ne
mohou poskytnout. Výsledek se Dvořákovi
natolik zalíbil, že (jak uvádí dr. Beveridge)
v recenzi v časopisu Dalibor při dalším pro
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vedení v pražském Rudolfinu dne 25. 3.
1889 již bylo toto dílo nazváno „Mše pro
smíšený sbor s průvodem varhan, violoncell
a kontrabassův“, a tyto nástroje spoluúčin
kovaly navzdory tomu, že varhany v Rudolfi
nu byly považovány (opět dle Dalibora) za
„nástroj prvého řádu“ a byly vybaveny šest
náctistopými pedály. Autor tohoto příspěvku
může konstatovat na základě vlastní zkuše
nosti z dirigování novodobé premiéry této
verze, že přítomnost smyčcových nástrojů
vynese a ujasňuje basovou linii lyrickým
způsobem – zní pak nejen jako základ akor
dů, nýbrž jako samostatná zpěvná linka.
Skladatel poté dlouho považoval tuto verzi
za definitivní (jak jasně doložil David Be
veridge) a, jak již bylo zmíněno, poskytl ru
kopis právě této verze anglickému naklada
telství Novello pro publikaci (nakladatelství
sice zaplatilo, ale tuto verzi nepublikovalo,
nýbrž – jak uvidíme později – objednalo od
skladatele verzi s orchestrálním doprovo
dem). Rukopis zůstal majetkem firmy No
vello, později Music Sales Group, a je nyní
trvale zapůjčen Britské knihovně v Londýně,
kde ho mohl autor tohoto příspěvku důklad
ně studovat. Do nedávných dob byl bohužel
rukopis E2 ignorován; dokonce Michael
Pilkington, jenž v roce 1999 pro své vydání
jako první využil prvky rukopisu E2, zcela
ignoroval part pro violoncella a kontrabasy,
neboť si neuvědomil, že byl zapsán vlastno
ručně Dvořákem (dr. Beveridge cituje mj.
Dvořákův dopis Simrockovi ze dne 7. 7.
1889, kde skladatel píše „Kontrabässe und
Celli habe ich zur Verstärkung zugefügt“).
Haig Utidjian (jenž dirigoval novodobou svě
tovou premiéru v Trinitatiskirche v Kolíně
nad Rýnem dne 8. 7. 2014) připravuje parti
turu právě této verze pro publikaci nakla
datelstvím Bärenreiter Praha a mimo jiné
sestavil důkladný inventář různých vrstev
oprav provedených inkoustem i tužkami
různých barev.
Vokální party (V1–4)
Opět dlužíme dr. Beveridgeovi upozornění
na zapomenutý soubor čtyř jednotlivých vo
kálních partů v Lužanech, které byly téměř
jistě využity při premiéře mše v Lužanech.
Není však snadno tento pramen spolehlivě
zařadit chronologicky či stematologicky. Dy
namická znaménka se v těchto partech té
měř nevyskytují, tudíž je obtížné získat in
formace cestou porovnání různých nuancí
z ostatních pramenů; na konci sopránového
partu je datum 1. 9. 1887 a podpis „Ble
cha“, zatímco na předním listě je tužkou za
znamenáno datum 11. 9. 1887. Party tak
mohly být opsány z E1 či E2 a jejich zhoto
vení načasováno tak, aby pěvci měli více
než týden na přípravu a zkoušky před sou
kromou premiérou mše při vysvěcení kaple
v Lužanech (11. 9. 1887). Soudě dle cha
rakteru rukopisu – zejména ze zdobného
rukopisu verbálního textu, odlišné orientaci
nožiček půlových tónů (oproti E1 a E2) a ti
tulu před první větou „Kirie“ [sic!] – opiso
vatelem zde na první pohled nebyl Elsnic,

ačkoliv (jak upozorňuje dr. Beveridge) je za vlastnímu textu, v němž např. upřednostnil
chován Dvořákův lístek adresovaný Elsnico nadšené opakování určitých slov na úkor ji
vi urgující zaslání opisů partitury i vokálních ných, která byla vynechána. Je však, dle na
partů.
šeho názoru, zbytečné hledat teologické dů
vody Dvořákova výběru. Jak upozorňuje prof.
Orchestrální autograf (A2)
Evžen Kindler, v Dvořákově době během li
Když následně p. Alfred Littleton z naklada turgického využívání zhudebněných verzí
telství Novello vyžadoval orchestrální verzi mše totiž nebylo nutné zpívat kompletní
mše (a to opakovaně – písemně 20. 6. Credo, neboť celý text byl nehlasitě proná
1890 a opět 16. 10. 1891), Dvořák musel šen celebrantem.
požádat o návrat rukopisu E2, aby jej mohl
využít při přípravě orchestrální verze, kterou Poděkování
pak dokončil 15. 6. 1892 a poskytl firmě Autor by rád poděkoval muzikologovi dr. Da
Novello (autograf A2 je uložen v Britské vidovi Beveridgeovi, který ho upozornil na
knihovně) – aniž by však firmě vrátil ruko existenci výše zmíněných pramenů, zejmé
pis E2. Nakladatelství Dvořáka zaurgovalo na na Elsnicův druhý opis s dodatečným
dopisem ze dne 16. 11. 1892, aby rukopis partem, a který velkoryse sdělil své cenné
E2 vrátil, neboť ho firma potřebovala jako znalosti během několika osobních a telefo
pomůcku při přípravě klavírního výtahu or nických konzultací. Dále je autor vděčen fir
chestrální verze díla (je však dosti pravdě mě Music Sales Group a p. Jamesovi Ru
podobné, že Berthold Tours svůj poněkud shtonovi, jenž dal povolení k reprodukci
klavíristický „klavírák“ nakonec zhotovil pří stránek rukopisů E2 a A2, která jsou ve
mo z orchestrální partitury A2, nikoliv z var vlastnictví této firmy; Britské knihovně a dr.
hanního doprovodu E2). Kromě prominent Nicolasovi Bellovi; Českému muzeu hudby
nějších změn ve vokálních partech nelze a Muzeu Antonína Dvořáka a jejich pracov
přehlédnout, že dynamická znaménka A2 níkům za poskytnutí pramenů S1, S2, A1
se často razantně liší od těch v dřívějších a E1; Nadaci „Nadání Josefa, Marie a Zdeň
pramenech – dokonce jsou občas v kon ky Hlávkových“ a dr. Dagmar Rydlové za
tradikci a vzájemně nekompatibilní (lze laskavé poskytnutí pramenů V1–4. Autor
spekulovat, že si zde Dvořák představo rovněž dluží poděkování prof. Jarmile Gabri
val poněkud delší – ne-li přímo „wagnerov elové za užitečné diskuze, Tamaře Kroupo
ské“ – frázování podporované orchestrál vé za organizaci jeho návštěv v Britské
ním doprovodem). Právě proto, dle našeho knihovně, dr. Martině Pičmanové za las
názoru, je zcela nevhodné využívat partituru kavou asistenci a doc. Petru Daňkovi a vý
verze s varhanním doprovodem jako klavír zkumnému centru Musica Rudolfina za
ní výtah při provedení verze orchestrální. Je spolupráci.
velice zajímavé, že Dvořák zachoval jako ob Tento článek vyšel s podporou Grantové
bligato solo části varhanního partu, a to agentury UK v rámci projektu č. 1840214
v sekcích Gratias agimus tibi a Benedictus s názvem „Towards a first edition of the ver(což mj. poskytuje zajímavé možnosti porov sion of the Dvořák Mass in D with organ, vinání s odpovídajícími částmi v dřívějších oloncello and bass accompaniment“, který
pramenech). Studium autografu A2 umož realizoval Haig Utidjian na Filozofické fakulňuje, aby čtenář velice živým a grafickým tě Univerzity Karlovy.
způsobem sledoval myšlenky skladatele:
Dvořák zde například dodal dva takty jakož Doporučená literatura
to instrumentální předehru před prvním so Beveridge, David R., Zdeňka a Josef Hlávkopránovým nástupem Kyrie, a to ve formě
vi – Anna a Antonín Dvořákovi: Přátelství
přilepeného kusu papíru; na začátku věty
dvou manželských párů a jeho plody
Benedictus zase začal přepisovat varhanní
v českém a světovém umění, Studie ná
obbligato na smyčcovou verzi, kterou však
rodohospodářského ústavu Josefa Hláv
následně přeškrtal.
ky, Praha, Studie 12/2012.
Rukopisy E2 a A2 nesou značky či poznám Burghauser, Jarmil: Antonín Dvořák. Thema
ky dodané modrou tužkou; přinejmenším
tický katalog. Bibliografie. Přehled živo
v případě E2 je jisté, že alespoň některé
ta a díla, 2. revidované a rozšíření vydá
z nich byly napsány rukou skladatele.
ní, Praha, Bärenreiter Editio Supraphon,
Všechny rukopisné zdroje (vyjímaje krátký
1996.
fragment S2, kde se relevantní pasáže ne Kuna, Milan a kolektiv (eds.), Antonín Dvovyskytují) zachovávají skladatelův text, který
řák: Korespondence a dokumenty, Sv.
se v některých místech (zejména v části
2–4 (Korespondence odeslaná 1885–
Credo) odchyluje z ordinaria latinské mše.
1904), Praha, Editio Supraphon, 1987 –
Verze „Lužanské“ mše se standardizovaným
Bärenreiter Editio Supraphon, 1995.
verbálním textem, která je v současnosti Pilkington, Michael (ed.), úvodní slovo in:
nejvíce rozšířená (a kterou též adoptoval
Dvořák Mass in D major, The New NovelBurghauser pro své edice), je pravděpodob
lo Choral Edition, Londýn, Novello Pub
ně dílem editorů nakladatelství Novello, kte
lishing Ltd., 2000, s. iii-vii.
ří však museli nutně v rámci této snahy pro Utidjian, Haig, „The Dvořák Mass in D (‚Lu
vést rytmické a další změny v Dvořákově
žanská‘) for chorus, organ, violoncello
hudbě. Jedním z úkolů plánované nové edi
and double-bass“, in: Musicalia, Časopis
ce „Lužanské“ mše je návrat k Dvořákově
Českého muzea hudby, 1–2/2017(9).
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