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Michala Roubalová: Antonio Ferradini – Stabat Mater (diplomová práce) 

oponentský posudek 

 

Autorka této diplomové práce zabývající se kompozicí Stabat mater Antonia 

Ferradiniho hodnotí dosavadní stav bádání o tomto skladateli a vyhodnocuje dochované 

prameny. Dále přistupuje k analýze kompozičního stylu, pro niž používá komparativní 

metodu.  

Na základě zdařilé analýzy vybraných částí Ferradiniho Stabat Mater a komparace 

tohoto díla s Pergolesiho Stabat mater dospěla k výstižnému kladnému hodnocení tohoto 

Ferradiniho díla. Diplomantka uvádí, že jde o odvážnou syntézu stylů – operního, oratorního a 

„tradičního“ sborového psaní a připouští, že tuto Ferradiniho kompozici je možné vykládat 

jako vědomé vybočení z módních trendů, snahu o jeho překonání a vytvoření díla velké 

závažnosti. Velmi cenný je objev anonymní/autografní partitury Ferradiniho Stabat mater 

uložené v Knihovně Pražské konzervatoře pod signaturou 10496. Na základě analýzy lze tuto 

partituru přesněji určit jako autorovu první skicu. Vzácnému pramenu věnuje diplomantka 7. 

kapitolu své práce. Zde přináší podrobný popis tohoto prvotního autografního notového 

záznamu a posléze v podkapitole 7.1 jej srovnává s „berlínským“ opisem Ferradiniho Stabat 

mater (D-B/ Mus. ms. 6141; RISM ID no. 452017359). V závěrečné podkapitole (7.2 Skicy) 

upozorňuje na existenci skicovitých útržků. U některých skic není uveden text a tyto se jí 

nepodařilo určit. Jak autorka práce uvádí, v této partituře-skice jsou „některé části skicovány 

opakovaně, přičemž lze vysledovat průběh skicování …“. Je škoda, že v příloze neuvedla 

jednotlivé verze (kompoziční stadia) alespoň jedné části a tím alespoň částečně nepřiblížila 

proces vzniku významného Ferradiniho díla.  

 

Vážné nedostatky však vykazuje formální stránka práce, konkrétně chybný a 

nesjednocený způsob bibliografických citací v poznámkách a v závěrečném seznamu 

literatury. Za matoucí považuji způsob bibliografických citací slovníkových hesel týkajících 

se Antonia Ferradiniho. Autorkou hesla Antonio Ferradini v divadelním lexikonu Starší 

divadlo v českých zemích do konce 18. století i v jeho rozšířeném vydání v německém jazyce 

(Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien: Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. 

Jahrhunderts: Ein Lexikon) není Alena Jakubcová. Hesla pochází od Jiřího Mikuláše. 

Korektní a správná citace by měla být například:  

MIKULÁŠ, Jiří. Antonio Ferradini, in: JAKUBCOVÁ, Alena, ed. et al. Starší divadlo 

v českých zemích do konce 18. století: osobnosti a díla. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 

Academia 2007. Česká divadelní encyklopedie. ISBN 978-80-7008-201-0 (Divadelní ústav), 

978-80-200-1486-3 (Academia), s. 168-169.  

Heslo Ferradini ve druhém vydání encyklopedie MGG nenapsal Ludwig Finscher, ale 

Panja Mücke, obdobně heslo v The New Grove nepochází od Stanley Sadieho. (Autoři hesla 

jsou Dennis Libby, James L. Jackman a Rebecca Green). Heslo Ferradini v Československém 

hudebním slovníku není kolektivním dílkem Graciána Černušáka, Bohumíra Štědroně a 

Zdenko Nováčka, ale sepsal jej pouze Gracián Černušák. (V uvedené citaci dále dochází 

k omylu – záměna jména a příjmení u Zdenko Nováčka: ČERNUŠÁK, Gracian; ŠTĚDROŇ, 

Bohumír; ZDENKO, Nováček [sic!]. Stejná chyba je i v seznamu literatury.). Chybně cituje 

také internetový zdroj. Jedná se o heslo Lobkowiczký hudební archiv z Českého hudebního 

slovníku osob a institucí. Autorem tohoto hodnotného rozsáhlého hesla je Petr Slouka. 

V kapitole 5 Oratorium v Praze však autory slovníkových hesel diplomantka korektně uvádí: 

např. SMITHER, Howard E. heslo: Oratorio, in: The New Grove Music Dictionary of Music 

and Musicians, Vol. 18, New York: Grove´s Dicitionaires 2001, s. 517. Autor slovníkového 
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hesla je důležitý a o mnohém vypovídající údaj. Proč je tedy jako autor hesla uveden Howard 

Smither a např. Jiří Mikuláš, Panja Mücke či Petr Slouka jsou opomenuti?  

V seznamu literatury (s. 85-88) chybí v poznámkách uváděný lexikon JAKUBCOVÁ, 

Alena, ed. et al. Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století: osobnosti a díla. Vyd. 1. 

Praha: Divadelní ústav, Academia 2007. 759 s. Česká divadelní encyklopedie. ISBN 978-80-

7008-201-0 (Divadelní ústav), 978-80-200-1486-3 (Academia).  

Naopak je v seznamu literatury duplicitně uvedena publikace Theater in Böhmen, 

Mähren und Schlesien: Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts: Ein 

Lexikon. Poprvé (s. 86) se zkomoleným příjmením editora: JAKUBCOVÁ, Alena, 

PEMERRSTORFER, Mathias J. [sic! – recte PERNERSTORFER]. Podruhé (na s. 87) bez 

uvedení jména editorky Aleny Jakubcové, pouze se zkomoleným příjmením editora 

„PEMERRSTORFER“.   

 

Dále upozorňuji na následná nepřesná či neobratná tvrzení: 

1) Ve druhé kapitole na straně 2 autorka práce uvádí: „Ve svých posudcích Kamper vycházel 

z křižovnické partitury, v poznámce však také upozorňuje na existenci opisu v lobkovické 

sbírce roudnické, byť bez signatury.“. Kamper však neuvádí, že vychází z křižovnické 

partitury. V poznámce k výše citovanému textu otištěné na str. 237 zmiňuje dvě partitury – 

křižovnickou a lobkovickou. U křižovnické partitury (dle Kampera pravděpodobně 

autografní) pouze upozorňuje na poznámku na 1. straně „Originale del Sgr. Antonio Feradini 

[!]. Fatto Pragae die 20. Januarii 1779.“.  

2) Na straně 11 je uvedeno: „Ferradini a Koželuch se nepochybně znali osobně, …“ 

Diplomantka v práci neuvádí pramen dokládající osobní kontakty obou skladatelů. Že se oba 

umělci osobně znali, je však pravděpodobné. Doporučovala bych proto formulaci „Ferradini 

a Koželuch se pravděpodobně znali osobně“.  

3) Text na straně 5 týkající se data narození skladatele Ferradiniho: „Vzhledem ke stáří tohoto 

slovníku (1963) [je míněno heslo v Československém hudebním slovníku osob a institucí] a 

převaze literatury uvádějící rok 1718, by mohl být údaj o roku 1718 přesvědčivější.“. Čím 

starší slovník tím vždy vyzrálejší a věrohodnější? 

4) Text na straně 9: „Bustelliho společnost v Braunschweigu působila až v letech 1770-1772. 

Dle svědectví tisku operního libreta z roku 1772, lze naopak Ferradiniho přítomnost v létě 

tohoto roku v Braunschweigu celkem jistě doložit.
44“

 Poznámka číslo 44:  „Zjištěno na základě 

ústního sdělení vedoucího této diplomové práce (Mgr. Marc Niubo Ph.D.)“. Na základě 

jakého tisku operního libreta. Místo uložení, signatura? 

5) Poznámka č. 97 na straně 33: „Ludmila Mikulášová upozorňuje na Kamperovo chybné 

uvedení číslo [!] novin 23. Sama pak uvádí správné – K. k. Prageroberpostamtszeitung, Nr. 

31, Prag 17. 4. 1781 – viz MIKULÁŠOVÁ, s. 39.“. Na tento omyl upozornil dříve - již v roce 

2004 Jiří Mikuláš ve své, diplomantkou zmíněné, studii Vícesborové kompozice v hudebním 

životě Čech druhé poloviny 18. století, in: Barokní Praha – Barokní Čechie 1620-1740. Jiří 

Mikuláš na tuto nesrovnalost upozornil poprvé v roce 1995 ve své publikaci k výstavě 

Vinzenz Maschek (1755-1831). 

6) Poznámka číslo 146 na straně 53: „Nabízí se srovnání se strahovským kůrem. Bettariniho 

edice předepisuje celkem pět sólistů (S, S, A, T, B). Berlínský opis či autograf z Pálffy však 

konkrétní předpis sólového obsazení postrádá.“. O jaký dosud nezmíněný autograf se jedná? 

Že by šlo o již dříve uváděnou fragmentární anonymní/autografní partituru nyní uloženou pod 

signaturou 10496 v Knihovně Pražské konzervatoře (CZ-Pk) sídlící v Pálffyho paláci na Malé 

Straně v Praze? 

7) Text na straně 55 „Na krátkých recitativech, které následují po koruně na celé orchestrální 

sazbě, bychom mohli (pokud bychom nevěděli, že se jedná o duchovní dílo) s klidem 
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očekávat virtuózní kadenci.“. Proč bychom nemohli „s klidem“ očekávat v duchovním díle 

18. století virtuózní kadenci? Viz například virtuózní kadence v oratoriu J. A. Koželucha La 

Morte d‘Abel. 

 

 Za závažné pochybení však považuji opomenutí stěžejních pramenů týkajících se 

tvorby Antonia Ferradiniho i jeho kompozice Stabat mater, a to v kapitole 4 Vyhodnocení 

pramenné základny dochovaných kompozic Antonia Ferradiniho a v podkapitolách 5.3. 

Oratorní produkce v Praze, 6.2. Dostupné prameny Ferradiniho Stabat mater a 6.3. 

Zhudebnění. V prvé řadě se jedná o „lobkowiczkou“ partituru Ferrradiniho Stabat mater 

zmíněnou již Kamperem.  Partitura se nalézá pod signaturou X A e 76 v zámecké hudební 

sbírce. Tato sbírka je společně s Loretánským hudebním archivem nyní součástí 

Lobkowiczkých sbírek soustředěných na zámku v Nelahozevsi. Zkratka v Mezinárodním 

soupisu hudebních pramenů RISM je CZ-Nrlk. (Viz NIUBO Marc. Průvodce po Souborném 

hudebním katalogu Národní knihovny České republiky. Praha: Národní knihovna České 

republiky 2014, ISBN 978-80-7050-642-4, s. 45.). Kamper sice signaturu této partitury 

nezmiňuje, Jiří Mikuláš ji však uvádí v heslech Ferradini v české i německé verzi divadelní 

encyklopedie. Dále diplomantka opomíjí první ze dvou v Praze vydaných libret ke Stabat 

Mater. Toto libreto pocházející z  roku 1780 je dochováno (jak upozorňuje již Kamper) 

v Národní knihovně ČR (sign. 52 C 53). Tyto prameny zcela chybí v tabulkách ve 4. kapitole 

„Vyhodnocení pramenné základny dochovaných kompozic Antonia Ferradiniho“. V rozporu 

je tímto tvrzení diplomantky, že v tabulkách „jsou pak uvedeny veškeré dochované 

exempláře, bez ohledu na to, zda se nacházejí v českých či zahraničních institucích.“ (s. 13). 

V těchto tabulkách jsem nalezla další nedostatky. 

Nedostatky v první tabulce zahrnující duchovní díla: 

1) U uvedeného libreta Ferradiniho Stabat mater ze Strahovského kláštera (sign. FK V 22/31) 

není v této tabulce uvedeno, že jde o druhé libreto vydané  roku 1781. 

2) U opisu Árie in B „Eia mater“ dochovaného v křižovnické hudební sbírce (CZ-Pkřiž/ 

XXXVI B 127; RISM ID no. 550282838) autorka práce neuvádí, že jde o upravenou árii 

z Ferradiniho Stabat mater, což je z  incipitů v databázi RISM zřejmé. Ve sloupci datace 

vzniku je uveden letopočet 1779. V popisu RISM však není uvedena přesná datace. Není 

zřejmé, jak diplomantka k této dataci přišla.  

3) Chybí jeden exemplář chrámové kompozice Dextera Domini dochovaný v Knihovně 

Pražské konzervatoře. Jde o úpravu J. A. Koželucha [LMik. JAK XVII:1], sign. CZ-Pk/ 4677. 

O tomto pramenu se zmiňuji ve své disertaci na stranách 185–195 a 433. 

4) V tabulce přinášející údaje o Ferradiniho operách není u tří árií z opery Antigono uveden 

textový incipit È plena troppo barbara (S-Skma/ T-SE-R; D-Dl/ Mus. 3054-F-1,1; US-SFsc/ 

*M2.1 M 112). 

 

 Za nejvíce problematickou považuji podkapitolu „6.2 Dostupné prameny 

k Ferradiniho Stabat mater.“ (s. 41–48). Nejprve upozorním na jednu nepřesnost a jedno 

mylné tvrzení.  

1) „V hudební sbírce Rytířského řádu křižovníků je uložena, podle databáze RISM, kompletní 

autografní partitura tohoto díla.“ (s. 41). Dle databáze RISM jde o opis. Jako opis uvádí 

tento pramen také diplomantka na straně 19 v tabulce duchovních děl A. Ferradiniho. Zmínku 

o tom, že by snad mohlo jít o autograf, uvádí Kamper. Autorka práce přináší tedy ohledně 

tohoto pramene rozporné informace. 

2) Berlínský opis partitury Ferradiniho Stabat mater (D-B/ Mus. ms. 6141) charakterizuje 

následující větou: „Obsahuje kompletní partituru celého díla, se samostatně opsanými party 

pro žesťové nástroje a tympány v závěru svazku, jak bylo v té době obvyklé.“ (s. 41). 
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Z následujícího výkladu se dovídáme, že křižovnická partitura (CZ-Pkřiž/ XXXVI B 292) i 

opis dochovaný v knihovně konzervatoře ve Florencii (I-Fc), který sloužil Lucianu 

Bettarinimu jako předloha pro edici (úpravu pro klavír a sólové hlasy), obsahuje oproti 

berlínskému opisu navíc introdukci k druhému dílu. Berlínský opis tedy neobsahuje 

kompletní partituru celého díla. Je s podivem, že diplomantka zvolila tuto nekompletní 

partituru za hlavní pramen k následným analýzám. 

Za této situace považuji za zásadní nedostatek neuvedení výše zmíněné partitury 

z Lobkowiczkých sbírek (sign. X A e 76). Nechápu, proč autorka práce v situaci, kdy je jí 

znemožněno prostudovat stěžejní partituru křižovnickou, tento pramen opomíjí, nepokouší se 

jej prostudovat. Kdyby tak učinila, zjistila by, že jde o neobyčejně cenný pramen ke studiu a 

pochopení Ferradiniho Stabat mater. V následujícím textu čerpám z materiálu, který mně 

k lobkowiczkému exempláři poskytnul Jiří Mikuláš. Jde o jeho podrobné poznámky a kopie 

vybraných částí partitury. Ze zmíněného popisu je zřejmé, že v tomto případě jde skutečně o 

kompletní partituru celého díla, včetně obou introdukcí. Na základě porovnání 

s anonymní/autografní partiturou Stabat mater CZ-Pk/ 10496 a autografem Offertoria 

Dextera Domini CZ-Pnm/ XLVI E 227 je zřejmé, že se jedná také o autograf. Toto zjištění 

podporuje porovnání písařské ruky i přípisy na partituře „Originalij Antij Ferradini“ či 

„Originale Ant
ij
 Ferradini“. Viz následující tabulka. 

 

 

 

CZ-Pnm/ XLVI E 227; Ferradini: 

Offertorium Dextera Domini; 

autograf („Originale Ferradini, 

Praga 29. Martii 1776.“) 

CZ-Pk/ 10496; Anonym: Stabat 

Mater; autograf 

CZ-Nrlk/ X A e 76; Ferradini:: 

Stabat Mater; autograf („Originale 

Ant
ij
 Ferradini. Die 18 Martij. 

1778.“) 

  
 

p. 345 
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CZ-Pnm/ XLVI E 227; Ferradini: 

Offertorium Dextera Domini; 

autograf („Originale Ferradini, 

Praga 29. Martii 1776.“) 

CZ-Pk/ 10496; Anonym: Stabat 

Mater; autograf 
CZ-Nrlk/ X A e 76; Ferradini:: 

Stabat Mater; autograf („Originale 

Ant
ij
 Ferradini. Die 18 Martij. 

1778.“) 

 

 

 

 

 

 

 

p. 331 

  

 

p. 229 

   

p. 345 
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Tato partitura je velmi důležitá též díky dochovaným přípisům s datacemi. Na konci 

závěrečné fugy (Amen – Fuga Diatonico=Enharmonico Cromatico; strana 327) je učiněn 

přípis „Laus Deo ac B:
ma

 Virg:
i
 Matri Dolorosissimae | Originale Ant

ij
 Ferradini. | Die 18 

Martij. 1778.“. Jde o nejstarší dataci vztahující se k Ferradiniho Stabat mater. Na první straně 

partitury jsou následující přípisy: „Intoductio ad Stabat Mater octo vocibus“ (nahoře 

uprostřed) a „Originalij Antij Feradini | Prage Die 20 | Januarij 1779“ (v pravém horním 

rohu). Za zmíněnou fugou následuje autografní partitura introdukce k druhému dílu „Doppo il 

Terzetto Introduzione ad Coro Seg – Juxta Crucem“. (strana 329–359). Na poslední straně 

introdukce (tj. straně 359 – poslední straně „lobkowiczké“ partitury) je přípis „Segue Juxta 

Crucem Coro – al Segno“. Z tohoto stručného popisu vyplývá, že Ferradini dokončil první 

verzi Stabat mater již 18. března 1778. Původně koncipoval skladbu jako jednodílnou (části 

Stabat Mater Dolorosa – Quando corpus morietur + fuga; strany 17 – 327). Až o deset měsíců 

později dokomponoval introdukce a dílo rozdělil na dva díly, čímž mu dal podobu tradičního 

italského oratoria té doby. Bylo by cenné porovnat tuto partituru s anonymní autografní 

partiturou z Knihovny Pražské konzervatoře, Bettariniho edicí i „berlínským“ opisem. Je 

zřejmé, že při nedostupnosti křižovnického rukopisu měla být tato „lobkowiczká“ 

autografní partitura hlavním pramenem k analýze díla. Diplomantka měla vyvinout 

úsilí a tento pramen prostudovat. I za situace, že by jí případně nebylo umožněno 

studium, měla se o existenci této partitury zmínit i v podkapitole 6.2 a zde stejně jako 

v případě křižovnické partitury doložit nemožnost studia tohoto pramene. Jen v krajní 

nouzi měla jako hlavní pramen zvolit nekompletní „berlínskou“ partituru s tím, že prostuduje 

či si nechá pro studium pořídit kopii introdukce k druhé části z kompletního opisu 

dochovaného ve Florencii. 

 

 Vzhledem k výše uvedeným vážným formálním nedostatkům, nepřesným či 

neobratným tvrzením a opomenutí důležitých pramenů, hodnotím práci pouze jako dobrou.  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci dobře. 

 

V Praze 28. srpna 2018. 

 

        Mgr. Ludmila Mikulášová, Ph.D.

      


