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Zátišie s hudbou,



Sylvia  U r d o v á
Agenda olomucensis vydavate a G –

lovenského národného múzea Hudobného múzea ...........................

Peter Ján 
Intavolácia v tabulatúrnych zborníkoch Levo skej zbierky hudobnín
Redukcia, alebo plnohodnotný zápis kompozície? 

Vladimír  r á l
 

á
ických hymnologických prame och barokového 

Adriana  G r e š o v á
Hymnologické dielo –

Mária á á
Osobnos  Jána Juhasevi a Skliarskeho (1741 –

pisárskej praxe v prostredí

Margaréta  J u  o á
Bratislavský rodák Johann Sigismund Kusser – príspevok k
a poznaniu života i diela skladate a na základe jeho Zápisníka 

v á 
K hudobnému portrétu bratislavskej rodá ky, 
Klaviristky Seraphiny Tausigovej, rodenej Vrabélyov

Vladimír  G o d á r
Vokálno symfonické dielo 

í k á
Pôsobenie Emanuela Raula v prešporskom mestskom divadle

uvádzanie operného repertoáru v rokoch 1890 –

ubomír  C h a
– slovenskému uzikológovi

Peter  J a n t o š  i a k
Furoja („furollya“) – altová flauta  dielne Franz Schöllnast a

kontexte vývoja hranových dychových nástrojov toro ia v

á
Poznámky k výstave Dobroslav Orel – eskoSlovenský muzikológ 



Petr H l a v á  e k 
Hudba v rodin  Kolísk

– jedné epochy varhaná ství

profilu editele ru arhaníka Brn Zábrdovicích  Zde ka Hatiny

Andrej  Š t a – Štefan  N a – Bogus aw  R a
Slovenské historické organy v európskom kontexte
Tvorba kritérií porovnávania

Renáta  K o  i š o v á 
Mária Moyzesová, interpretka romantických piesní a árií 

Nezabudnute ný Rudolf Petrák – 1972) takmer zabudnutý

Imrich  Š i m i g
Za Honorátom Cottelim...

Ján Labant – pokra ovate  žilinskej gitarovej tradície .....................................................

udmila   e r v e n á
Trávní kovo kvarteto – v era a

M e d  a n s k á
Béla Kéler – ve ká skladate ská osobnos  zo šarišského regiónu

á–  o v á
Hudobná a hlasová terapia s Františkom Tugendliebom

j t í k v á
Lýra naša Bratislavská, ože je to pä desiatka? Svetlá a tiene Bratislavskej lýry...

Mária  K r a j  i o v á
Osobnosti slovenského interpreta ného umenia Osobné fondy získané do zbierkového 

udobného múzea po roku 2000

k á
Výskum hudobnej kultúry z poh adu sú asných metód
hudobnohistorickej dokumentácie 



Slovenské národné múzeum Hudobné múzeum si v roku 2016 pripomenulo 25. výro ie samostatnosti ako 
špecializovanej odbornej jednotky vo zväzku múzeí SNM. Hudobnomúzejná innos  na Slovensku však 
písala svoju históriu ove a skôr. Zbierkové predmety k dejinám hudby a hudobného života získavalo už 
Slovenské vlastivedné múzeum (zal. 1924), neskôr sa o významné akvizície pamiatok, najmä hudobných 
nástrojov, zaslúžil hudobný historik, pedagóg, polyglot prof. Juraj Šimko Juhás (1897 – ktorý 

Slovenskom múzeu pôsobil v rokoch 1955 – tom ase sa usiloval (i ke  bezvýsledne) o založenie 
samostatného Slovenského hudobného múzea so sídlom v Kaštieli Dolná Krupá. Hudobné zbierky archívnej 
povahy sa sústre ovali v Hudobnovednom seminári už od ias jeho zakladate a Dobroslava Orla a paralel
na Slovenskej akadémii vied, po založení Hudobnovedného ústavu (1943). Roku 1965 sa v rámci 
Historického ústavu SNM vytvorilo hudobné oddelenie. Do systematicky budovanej zbierky sa priebežne 
za lenili aj skoršie akvizície starších hudobnovedných pracovísk. V roku 1991 sa dovtedajšie oddelenie 
osamostatnilo a vytvorilo sa Hudobné múzeum, do ktorého správy patrí od roku 2003 aj areál Kaštie a Dolná 
Krupá. Ku koncu roka 25 ro nej samostatnej existencie SNM Hudobné múzeum spravovalo viac než 134 
tisíc jednotiek zbierkového fondu.

Múzeum popri svojich základných innostiach usporadúva od roku 2011 odborné muzikologické 
konferencie orientované na hudobnú regionalistiku, aby sa v o najvä šej možnej miere darilo zap a  biele 
miesta na mape hudobných dejín Slovenska. Úvod šiestej konferencie a tretej z tematického radu Malé 
osobnosti ve kých dejín – ve ké osobnosti malých dejín patril prezentácii grafického listu Zátišie s hudbou
ktorý autor akademický maliar vytvoril k jubileu múzea Tiež sme

Mikuláša Trnavského Úsmevy a slzy, na ktorej tre om doplnenom vydaní sa podie alo 
Hudobné múzeum. edi nej innosti pokra ujeme aj predkladaným zborníkom. Otvára sa v om pestrá 

paleta príspevkov, nielen v dotyku asového rozmedzia piatich storo í, ale aj v regionálnom rozvrstvení 
prekra ujúcom našu západnú hranicu s poukazom na význam a poslanie osobností vo svojom prostredí. 

Starším dejinám bol venované prvé bloky dvojd ového programu (Sylvia Urdová, Peter Mar
tin ek, Vladimír Král, Zlatica Kendrová, Adriana Grešová, Mária Prokip áková). 

K obohateniu výskumu hudobných dejín Bratislavy prispelo viacero referátov zameraných na perso
nality s mestom spojené. Záujem sa sústredil nielen na osobnosti hudobných skladate ov (Margaréta Jurko
vi ová, Vladimír Godár), tiež na aktivity osobností v oblasti interpreta no pedagogickej (Jana Lengová), i 
na poli muzikólogie ( ubomír Chalupka), divadelníctva (Jana Laslavíková) alebo vo sfére hudobného 

ástrojárstva (Peter Jantoš iak). významnou osobnos ou bratislavskej kultúry trvalo presahujúcej do roz
voja hudobného života celého Slovenska súvisela aj prezentácia výstavy Dobroslav Orel – esko-Slovenský 
muzikológ prevzatej z Etnologického ústavu AV Praha a doplnenej o predmety dokumentujúce Orlovo
ú inkovanie v Bratislave (Edita Bugalová), ktorú múzeum usporiadalo pri príležitosti 95. výro ia založenia 
muzikológie ako univerzitného odboru.

Kolísek (o om Petr Hlavá ek). 
Informácie spoza rieky Moravy rozširujú aj referáty venované organárstvu a organistom (Petr Lyko, Karol 
Frydrych), s ktorými tematicky súvisí aj príspevok o problematike slovenských historických organov (Andrej 
Štafura – Štef – Bogus aw

Osobnostiam interpretov sa venovali referenti Renáta Ko išová, Juraj Ruttkay, Imrich Šimig, Michal 
Hottmar a udmila ervená. Trvalou sú as ou hudobnej kultúry od prelomu 19. a 20. storo ia je zábavná aj 
populárna hudba a osobnosti i udalosti s ou spojené, o reflektujú príspevky Ireny Med anskej, Jany 

Da ovej, Lucie Fojtíkovej. Do spektra hudobnej kultúry, najmä na pôde fondovej inštitúcie, patrí 
získavanie a zber pamiatok s neodmyslite nou dokumentáciou, o om informujú príspevky Márie Kraj iovej 

Zborník elektronickej forme s farebnou obrazovou dokumentáciou dop a ppt prezentácia 
kové ukážky (k príspevku 20). Zárove  odkazujeme na stránku múzea Hudobné 

múzeum – Publikácie otvorí on line prístup k zborníkom (publikovaným od r. 2011). Zborník vydávame tiež 
avšak so selektovanou obrazovou dokumentáciou v ierno

Za obsahovú a jazykovú stránku príspevkov, formálne spracovanie bibliografických odkazov a
informácií, fotodokumentov i zvukových záznamov zodpovedajú ich autori.

Po akovanie za finan ný príspevok na vydanie zborníka patrí Fondu na podporu umenia, za spolu
konferencie Slovenskej muzikologickej asociácii Katedre muzikológie Filoz
Slovenskému národnému múzeu za poskytnutie priestorov, pracovníkom Centra informatiky 

SNM za technickú pomoc a neposlednom rade pracovníkom SNM udobného múzea za organiza nú
prípravu a realizáciu

Edita Bugalová
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 AGENDA OLOMUCENSIS
VYDAVATE A GEORGA STUCHSA (1484 –
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO MÚZEA HUDOBNÉHO MÚZEA

á 
Slovenské národné múzeum Hudobné múzeum, 

svojom príspevku by som chcela priblíži  tla enú notovanú knihu – notovanú inkunábulu

Slovenského národného múzea dobného múzea eviden ným íslom MUS

na notovaný repertoár, ktorý táto kniha obsahuje

Kniha bola do zbierkového fondu dnutá v 58, získal ju Juraj 

Šimko Juhás Tibora Freša z Bratislavy (pôvodná signatúra odkazuje na rok 1954). Pôvodne 

d nadobudnutím do zbierkového fondu sú as ou Františkánskej knižnice v

o om sved í aj vyblednutá iatka na recto strane 1. fólia dole BIBLIOTHECA O.F.M. 

PROVINCIAE SS. SALVATORIS / BRATISLAVA. Ako knihu františkánskej proveniencie ju

aj Dobroslav Orel, ktorý ju uvádza pod názvom [Agenda secundum chorum Olomucensem.]

práci z roku 1930 Hudební památky františkánské knihovny v Bratislav asti Soupis hudebních 

památek v rámci Tisky provenience františkánské pod íslom 103.

Kniha nemá titulný list, ani pôvodne ho nemala, a nemá ani stranu s , ktorú pôvodne

uvedením autora tla e, miesta a dátumu vzniku tla e Tla ený text knihe za ína 

recto strane 1. fólia nasledovne: In nomine sancte et individue  trinita=/tis amen. Incipit agenda 

s(e)c(un)d(u)m choru(m) / Olomucensem. (...) mene svätej a Trojice amen. Za ína 

agenda pod a

Slovo agenda možno preloži  ako „to, o sa má vykonáva “ Kniha prináša informácie k

forme rôznych obradov cirkvi rímskeho rítu, ktoré vysluhuje k az. Novším termínom pre tento 

typ liturgickej knihy je rituál – rituale Kniha obsahuje bohoslužobné texty (modlitby, ítania) 

tiež rituálne pokyny. Ako napovedá spomínaná 2. recto strane 1. fólia

ur ená pre lomouckú diecézu.

                                                           
Inkunábula, teda prvotla  je kniha vytla ená do roku 1500 vrátane. In: KOTVAN, Imrich: Inkunábuly na Slovensku

Martin : Matica slovenská, 1979, s. 5. 
alej aj ako sk

Prvostup ová evidencia zbierkových predmetov Hudobného múzea Slovenského národného múzea 1921 – 1970
Sborník Filozofické fakulty University Komenského v Bratislav , 7, . 59, s. 485.

103. / Ss. 284, 15x21 cm., váz. ch. n. podkovová. / [Agenda secundum chorum Olomucensem.] / Bez titulního listu a bez 
indexu. Notovány jsou zp vy p i svéceních. Na p ídeští rok 1563. Tisk.  Pod a D. Orla je umiestnenie roku 1563 na 
prídoští, pod a m a na recto strane fólia 1 hore.  

Liturgische Gesangbücher Die Musik in Geschichte und Gegenwart
Enzyklopädie der Musik begründet von Friedrich Blume. Zweite, neubearbeitete Ausgabe herausgegeben von Ludwig 

– – – – – – – ä
dokumentácii Hudobného oddelenia Slovenského múzea z roku 1954 Juraj Šimko Juhás túto knihu zaevidoval ako 

„Rituál zo XVI. storo ía.“ In: Inventárna kniha. Hudobné nástroje a hudobniny od roku 1954. Bratislava. 
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dokumentácii datovaná do roku 1486 súvislosti 

prípravou hesla o názvom Agenda Olomucensis do publikácie Slovenské národné múzeum

príležitosti 120. výro ia múzea došlo ku korigovaniu roku vydania. základe porovnania

lógom evidovaný inkunábul Gesamtkatalog der Wiegendrucke  vyplynulo, že kniha 

bola vydaná 12 rokov neskôr, teda v roku 1486 (7. októbra) vydali á

  Matyáš Preinlein ú knihu s názvom Agenda Olomucensis

fólií, ktorú spomínaný katalóg eviduje na strane 215 pod íslom 470. Bola to najstaršia 

kniha vydaná v prípade exemplára v

ktorá pôvodne mala 154 fólií: agenda vyšla v Norimbergu u tla iara Georga Stuchsa v

(23. októbra) a spomínaný katalóg  z roku 1925 ju na strane 215 eviduje pod íslom 471.

atalóg inkunábul zo Slovenska, ktorý v roku 1979 publikoval Imrich Kotvan, Agendu 

Olomucensis však iný exemplár 

od íslom 4, ktorý sa  nachádza knižni nom fonde Slovenskej národnej 

knižnice pochádza z knižnice lavských františ

kánov. Martinský exemplár je uvedený medzinárodn katalóg inkunábul 

British Library v Londýne ktorý tla e z 15. storo ia uložené v sú asnosti v rôznych 

inách atalóg je prepojený so starším už spomínaným atalógom Gesamtkatalog 

der Wiegendrucke vydaným v ako tla , ktorý sú asnosti prístupný aj na webe, kde 

na základe najnovších výskumov aktualiz katalógu British Library

katalógu Gesamtkatalog der Wiegendrucke exemplár zo nie je evidovaný. 

Agenda Olomucensis   bola vydaná po as pôsobenia Stan

– ého biskupa, ktorým bol –

                                                           
URDOVÁ, Agenda Olomucensis. In: PODUŠELOVÁ, G – KRÁLIKOVÁ, E – MACHAJDÍ

KOVÁ, E Slovenské národné múzeum va : Slovenské národné múzeum, 20

Gesamtkatalog der Wiegendrucke Band I. Abano-Alexius  Databáza tla í 
15. storo ia dostupná

Internetová encyklopedie d jín Brna

KUBÍK, ZDEN K: Brn nský primát knihtisku – první kniha na Morav  vytišt na p ed 525 lety Duha Informace 
o knihách a knihovnách z Moravy. Dostupné na internete: 

Inkunábuly na Slovensku. Martin : Matica slovenská, 1979, s. 44. Martinský exemplár sa do roku 
1975 nachádzal na Miestnom pracovisku Matice slovenskej Bratislave. Tamže.  Agendu Olomucensis ako inkunábulu 

Slovenskej národnej knižnice v Martine spomína aj Peter Sabov v Vzácne tla e a zbierky eskej 
proveniencie vo fondoch Slovenskej národnej knižnice v Martine Problematika historických a vzácných knižních 
fond  ech, Moravy a Slezska 2007: Sborník z 16. odborné konference Olomouc, 13.-14. Listopadu 2007
KRUŠINSKÝ. Brno – Dostupné 

[október 2016].
ó

óber 2016
óber 201
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Krakovský rodák nástupu do úradu Olomouckého biskupa 

obnove diecézy a už v prvých rokoch svojho pôsobenia urobil opatrenia oh adom disciplíny kléru, 

liturgie, kapituly, cirkevných budov a rezidencií, správy cirkevného majetku. e Olomouckú diecézu

vyšlo s biskupským schválením Stanislava Thurza, ako aj jeho –

1509), viacero liturgických kníh. boli inné tla iarne v –

á Matyáš – Matyáš Preinlein 

á – 1502, Liborius Fürstenhain 1504). Vo všeobecnosti však 

liturgických kníh pre pražskú a olomouckú diecézu v 15. storo í vytla ených domácich 

moravských, ale nemeckých tla iarenských diel ach. vyšlo

prípade 

Pod a informácie Martina Rothkegela vyšli po as pôsobenia Stanislava Thurza a

Olomouckého biskupa tieto liturgické knihy: Agenda Olomucensis

Missale Olomucense Psalterium Olomucense

Breviarium Olomucense (Š Missale Olomucense (Viede  1505

Breviarium Olomucense (Viede  1517, VD 16 B 8185).

Stüchs, Stöchs – je považovaný spolu s

– jedného z najvýznamnejších tla iar liturgickej literatúry v

(Oberpfalz), tla iare  mal v Norimbergu, kde v roku 1520 zomrel. Istý as pôsobil aj 

Schneebergu (Erzgebirge), kam ušiel pred morom. Tla il liturgické knihy, tiež náboženskú 

literatúru a dáre. špecializáciou na oblas  liturgických kníh súviselo to, že 

ôznych regiónov, ke že mnohí objednávatelia si ich dávali tla i  v

                                                           
Der lateinische Briefwechsel des Olmützer Bischofs Stanislaus Thurzó. Eine 

ostmitteleuropäische Humanistenkorrespondenz der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. – –
Verlag, 2007 (Hamburger Beiträge zur neulateinischen Philologie, hg. Dostupné 

Der lateinische Briefwechsel des Olmützer Bischofs Stanislaus Thurzó...
Der lateinische Briefwechsel des Olmützer Bischofs Stanislaus Thurzó...

predslove tejto svojej publikácie uvádza, že rezidenciu biskupa Stanislava Thurza v Krom íži vyrabovali Švédi 
že po as 30 ro nej vojny boli mnohé archívy a knižnice na Morave vyrabované alebo zni ené

KÖRNDLE, Franz: Stuchs, Stöchs, Stöchs, Georg Die Musik in Geschichte und Gegenwart
Enzyklopädie der Musik begründet von Friedrich Blume. Zweite, neubearbeitete Ausgabe herausgegeben von Ludwig 

– – – – – – – ä

Liturgische Reformbemühungen der Prager Domherren in nachhussitischer Zeit
– Kirchliche Reformimpulse des 14./15. Jahrhunderts in Ostmittel-

europa. Köln – – Dostupné 
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ávky na knihy cirkevného prostredia z východonemeckých a

kých diecéz, tiež napr. z Prahy, Olomouca i z uhorského Ostrihomu

zabezpe il pre svoju tla iarenskú u 18 rôzny písma jeho tla e sa vyzna ovali 

výbornou Prvá tla  s Georga Stuchsa pochádza z Agenda 

Ratisponensis vytla ená na pergamene. Josef Benzing datuje Stuchsovu poslednú tla  do roku 

Agenda Olomucensis má rozmery ôvodne 

obsahovala 154 fólií, sú asnosti obsahuje 142 fólií. Listy knihy sú z niha má koženú väzb

ými sponami. reštaurovala Brigita Haászová Hradská. Jedným z chýbajú

pôvodné 1. fólio, na ktorom bol Tla  v vojfarebná

( ierna a ervená – ervený pigment Na recto strane 1. fólia hore vpravo je aj rukopisná 

poznámka „1563“ hore v avo je vyblednuté íslo, napísané pôvodne ervenou (?) 

„103.“

knihe sú na niektorých miestach dodato né rukopisné poznámky písané železodub

kovým atramentom v latin ine a slovakizovanej eštine (starej sloven ine?), rozsiahlejšie rukopisné 

pozná ky sú na prednom a zadnom prídoští. o sa týka datácie, pod a hrubého odhadu archivára 

Rehole menších bratov františkánov iška Kadle íka, by zápisy mohli 

chádza  z konca 15. storo ia – 2. polovice 16. storo ia.

Notované spevy sú na fóliách 37 v až 127 r (pod a reálnej foliácie) jednohlasných

textovomelodickým zápisom ú zaznamenané metsko notáciou na štvorlinajkovej 

notovej osnove ervenej farby, ktorá používa kustos. Patria do oblasti gregoriánskeho chorálu. Sú to 

antifón , responzóriá veršami, podobne. Notované spevy sú zna ne zastúpené v asti knihy

venovanej liturgii Ve kého týžd a.

Notované spevy sa stali predmetom komparácie so spevmi v stredovekých euró

prame och gregoriánskeho chorálu, ktoré sú evidované v databáz

latinského liturgického spevu CANTUS áza e vyše 

tla í zo stredoveku z rôznych európskych lokalít. V sú asnosti sa nachádza na 

stránke Univerzity vo Waterloo v

                                                           
KÖRNDLE, Franz: Stuchs, Stöchs, Stöchs, Georg Die Musik in Geschichte und Gegenwart…, s. 221.

Liturgische Reformbemühungen der Prager Domherren in nachhussitischer Zeit
Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. In: Beiträge zum Buch

und Bibliothekswesen begründet von Carl Wehmer, herausgegeben von Walter Bauhuis, Band 12. Wiesbaden 1963, s. 331.
Porov. íslo 103, pod ktorým eviduje tla  s ná [Agenda secundum chorum Olomucensem.]

svojej práci z roku 1930 Hudební památky františkánské knihovny v Bratislav . In: Sborník Filozofické fakulty 
University Komenského v Bratislav , 7, . 59, s. 485.

dokumentácii SNM inventárnom zozname) je v súvislosti s týmito rukopisnými poznámkami stru ný údaj: 
„V texte množstvo poznámok v starej sloven ine (pod a dr. Chalupeckého spišského náre ia).“ 
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Pôvodne ofícia sú asnosti je rozšírená o notovaný zápis spevov 

omšovým reper á Hudobnoliturgické databáze

CANTUS sa podarilo nájs  k všetkým notovaným agende: výn položiek, 

oho 3 sú prefácie, ktoré databáza neeviduje 2 jednotky sú krátke spevy

(aklamácie?) jeden spev je trópus (Triumphat Dei Filius Súpis notovaných spevov

odkazom na ich identifika né íslo v databáze CANTUS (CANTUS ID) sa nachádza v priloženej 

tabu ke.

Poh ad na notovaný materiál v agende, pod a môjho názoru, poukazuje (aj na základe

identifika ných ísel CANTUS ID) na zna ný (vä šinový) podiel kompozícií zo základnej,

vrstvy spevov gregoriánskeho chorálu v Európe, ktorá sa vykryštalizovala pravdepodobne pred

storo ím. alší výskum obsahu agendy možno v tejto súvislosti orientova  na konkrétne 

melodického riešenia spevov v agende so spevmi v najstarších európskych 

prame och gregoriánskeho chorálu tiež na h adanie odpovede na otázku o prítomnosti, í

charaktere lokálneho liturgického úzu Olomouckej diecézy Výskum neskorších 

rukopisných poznámok latin ine a slovakizovanej eštine (starej sloven ine?) by napomôc

objasni  výskyt a aj prípadné použí

 

Agenda Olomucensis predné prídoštie a fólio

                                                           
úl 201
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HUDOBNÉHO MÚZEA:
NOTOVANÉ SPEVY

Textový incipit notovaného spevu Foliácia Sviatok (de ), Identifika né íslo 

– –

– –

                                                           
Incipity notovaných spevov v tabu ke sú uvedené pod a latin iny spevov projektu CANTUS

– antifóna, R – responzórium, V – verš (responzórium), H – – verš (hymnus), AV – verš 
(antifóna), Sq – – trópus, VaHW – rámci Ve kého týžd a. 

óber 2016
hranatej zátvorke je reálne íslovanie fólií, teda íslovanie ceruzou na recto stranách dole, za hranatou zátvorkou je 

íslovanie fólií perom na recto stranách hore.
databáze CANTUS je fráza Nunc dimittis domine servum tuum in pace sú as ou antifóny Responsum accepit 

Simeon a spiritu skúmanej Agende po fráze Nunc dimittis domine servum tuum in pace 
duje fráza Quia meruit conspicere deum qui est rex regum per cuncta secula per euum porov. závere nú frázu antifóny 
s íslom CANTUS ID g00069.1). 
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–
 

– –

– –

 
–

 
Agenda Olomucensis, fólio
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INTAVOLÁCIA V TABULATÚRNYCH ZBORNÍKOCH
LEVO SKEJ ZBIERKY HUDOBNÍN

ALEBO PLNOHODNOTNÝ ZÁPIS KOMPOZÍCIE? 

Peter Ján 
Konzervatórium v Bratislave, Vysoká š úzických mení

Nová nemecká organová tabulatúrna notácia použitá v Levo skej zbierke hudobnín pri zápise 

vokálnych skladieb prináša po as rekonštrukci kompozícií z tejto zbierky nieko ko nejasností. 

otázka presnosti a autentickosti hudobného zápisu. Z iných primárnych 

prame ov vieme, že táto notácia bola asto používaná na zaznamenanie redukcie do kostrových 

tónov, ktoré slúžili organistovi pri sprevádzaní hudobného telesa. Intavolované tabulatúrne zborníky 

Levo skej zbierky hudobnín však prinášajú na prvý poh ad kompletný zápis vä šiny zapísaných 

kompozícií. Náš príspevok sa zaoberá komparáciou tabulatúrneho zápisu zborníkov z Levo skej 

zbierky hudobnín s hlasovými zošitmi z rôznych primárnych prame ov. Pri porovnaní sme použili 

vybrané, výhradne rukopisne zachované diela Matthäusa Apellesa von Löwensterna –

Ú

Už dlhšie fascinuje rôznych bádate ov otázka, i sa v tabulatúrnych zápisoch Levo skej zbierke 

hudobnín ( alej v texte uvedená v skratke ako LZH skrývajú kompletné kompozície, alebo ide iba 

isté í Tie mohli by  hypoteticky vytvorené organistom pre lepšiu orientáciu 

partitúre, respektíve pre priame sprevádzanie vokálneho telesa. Mnohé iné primárne pramene

podobného typu nazna ujú práve druhú možnos , avšak manuskripty zachované LZH sú nie ím 

výnimo né. a prvý poh ad pôsobia relatívne kompletne zachované skladby Základnou 

otázkou ale je aj to, o vlastne považujeme za kompletnú kompozíciu. Pri autorizovaných 

hudobných tla iach by to mohlo by  zjednodušene jasné. Ako však pristupova  ku skladbám, 

ktoré nachádzame zachované definitívne iba v Dostávame sa tak 

neriešite nému problému, hlavne pokia  nemáme dostupné autografy uspokojivý po et

rôznych zachovaných primárnych prame ov toho istého diela. Naša štúdia sa snaží štatisticky 

zhodnoti  reálnu odchýlku medzi tabulatúrnym zápisom a dostupnými rukopisnými hlasovými 

zošitmi. štúdium prame ov, jednoduchú štatistiku a následnú komp

ráciu získaných dát. nasledujúcom texte výhradne rukopisne zachovaným kompozí

Zaujímavú komparáciu môžeme vidie  s c avskými rukopisnými prame mi, ktoré sú známe aj pod názvom 
Samlung Bohn Napríklad p zápise Slg. Bohn ms. mus. vidíme priamo v tabulatúrnej partitúre 

štyroch kostrových hlasov. Tie sa do ve kej miery svojim priebehom zhodujú so svojimi vokálnymi 
tejto zbierke po ínali aj pri inom type prame a – hlasových listoch (

Slg. Bohn ms. mus. ). Ich sú as ou je takmer vždy vlastná reduk štvorhlasnej tabulatúrn
partitúr
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ciám atthäusa Apellesa von Löwensterna – Vybrané boli skladby, respektíve

konkrétne hlasy pri ktorých nachádzame viacnásobný výskyt v rôznych primárnych prame och. 

M. Apellesa von Löwensterna Levo skú zbierku hudobnín Bardejovskú zbierku hudobnín 

alej v texte uvedená v skratke ako BZH wroc avské rukopisné pramene známe aj pod názvom 

Sammlung Bohn

Napriek tomu, že – spopularizovaná 

nová nemecká organová tabulatúrna notácia bola pôvodne vymyslená a používaná pre zápis 

inštrumentálnej hudby, neskôr plní aj iný ú el ako notácia pre zápis vokálnych viachlasných, i 

rických skladieb, tzv. intavolácie Ob úbenos  u odpisova ov si získala 

pravdepodobne kvôli svojej preh adnosti, a najmä úspornosti. Intavolátor dokázal zapísa  zhruba 

taktovú osemhlasnú rickú kompozíciu na štyri fóliá, o predstavuje zna nú úsporu 

dve fóliá

ke  vä šinou nie o menšieho formátu. 

 Orgel oder Instrument Tabulatur, 

týchto hudobných zbierkach pozri v nasledujúcich publikáciách: HULKOVÁ, Marta: Levo ská zbierka hudobnín
MURÁNYI, Róbert Á.: Thematisches Verzeichnis der Musiksammlung von 

Bartfeld Gudrun Schröder Verlag, 1991. ISBN 978 Die musikalischen 
Handschriften des XVI.  XVII. Jahrhunderts in der Stadtbibliothek zu Breslau.

 
Orgel oder Instrument Tabulatur

: Studien zu Elias Nikolaus Ammerbachs Orgeltabulaturen von 1571 und 1583.

15



Problémy vznikajúce pri rekonštrukcii rukopisne zachovaných skladieb zo 17. storo ia 

Dnes pre nás nová nemecká organová tabulatúrna notácia prináša pri rekonštrukcii skladieb viacero 

problémov. Ak opomenieme ob asne nejasné alebo sporné autorstvo diel súvisiace takmer s každým

rukopisným odpisom, vynárajú sa nám hlavne otázky oh adom samotnej hudobnej kompozície, 

prípadného novodobého V kompozíciách zachovaných aj formou hudobnej tla e 

dokážeme nájs  vä šinou jasnú odpove . Problematickejšie je výhradne rukopisne vyskyt

júcich sa Každá vokálna kompozícia je primárne zložená z dvoch dôležitých zložiek, hudby 

Obe spolo ne vytvárajú kompletné dielo. úplne chýba, máme z

fragment nevhodný pre interpretáciu. Existujú ur ité okolnosti, za ktorých sa môžeme pokúsi  

rekonštrukciu. 

Textová zložka môže ma  tabulatúrnych partitúrach zachovaných formou novej nemeckej 

organovej tabulatúrnej notácie m prípade úvode kompozície zapísaný 

samotný textový incipit, t.j. úvodná charakteristická fráza pozostávajúca z asti prvého

text pokra uje a je podpísaný najmä pod najnižší hlas po as úseku

celej kompozície. Prvá možnos  vylu uje akúko vek hodnovernú rekonštrukciu kvôli neznalosti 

kompletného textu. Napriek tomu, že by mohlo by  jasné o aký text ide, napríklad uvedením pri 

incipite skratkou knihy a kapitoly z Biblie, autori asto používali dobové parafrázy, prí

ktoré iasto ne pozmenili. V neprospech hrá aj variabilita em iny a asté používanie 

– Hern). Podrobnejšia verzia textu zapísaného pod celou skladbou prináša 

dokonalejší poh ad. Problémy s podkladaním textu prichádzajú v polyfonicky spracovaných úsekoch,

kde je text zapísaný len všeobecne. Ideálnym pomocníkom sú v tomto prípade hlasové zošity

ve a prípadoch sa vôbec nezachovali, prípadne ich máme dostupné len v obmedzenom po te.

Hudobný zápis prináša tiež nieko ko otázok. Je síce preh adný a jasný, avšak kvôli ob asne 

použitým rýchlym redukciám do štyroch hlasov iných primárnych prame och otázku, 

i na prvý poh ad ucelené intavolácie polych rických skladieb v tabulatúrnych zborníkoch LZH sú 

kompletným zápisom, alebo tiež istou formou redukcie. Podozrivé je aj a capella ve

kého množstva kompozícií, aj ke  dobová prax ad libitum by mohla by  riešením túto as  

problému.

Odchýlky v tabulatúrnych zborníkoch LZH

LZH nachádzame šes  tabulatúrnych zborníkov obsahujúcich intavolácie. Sú to tabulatúrne 

zborníky sign. 

Okrem blokovej a zúženej intavolácie nachádzame ob asne aj redukcie do kostrových hlasov 

ULKOVÁ, Marta: Stredoeurópske súvislosti šiestich rukopisných organových tabulatúrnych zborníkov z ias 
reformácie pochádzajúcich z územia Spiša. In: Musicologica Istropolitana X – XI
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Cantus Bassus Ako príklad môžeme uvies ú, ú Gaudete 

omnes laetamini zapísanú Vo wroc avských 

primárnych prame och dokonca nachádzame okrem iného touto notáciou zapísane vlastné 

štvorhlasné redukcie evidentne slúžiace na sprievod vokálneho, prípadne vokálno inštrumentálneho 

íklad v signatúrach Slg. Bohn ms. mus. sú pribalené ku hlasovým 

listom/partom ako jasná zredukovaná partitúra vytvorená pre sprievod a lepšiu orientáciu 

rická, á kompozíci Zion Spricht á Slg. Bohn ms. 

mus. je jasným príkladom 

Náš postup zistenia odchýlok zah a jednoduché štatistické vyhodnotenie rozdielov medzi 

jednotlivými primárnymi prame mi. Skúmaný je vždy jeden hlas s viacnásobným výskytom.

dchýlky hudobnej zložky vznikajúce pri porovnávaní rôznych hudobných primárnych prame ov 

tej istej kompozície spadajú do dvoch kategórií: 

ÖWENSTERN Matthäus Apelles von: Zion Spricht Der Herr hat mich verlassen. Ed. Peter Ján Martin ek, 
Musicalia Istropolitana
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drobné odchýlky 

odchýlky závažným spôsobom ovplyv ujúce hudobný priebeh

Najvidite nejší rozdiel medzi primárnymi prame mi v prvej kategórii predstavujú dve obmeny. 

Prvou sú oktávové transpozície ur itých úsekov. Tie nú prispôsobením 

ur itého hlasu. V niektorých hlasových zošitoch LZH je možné nájs  basové party 

transponované v ur itých úsekoch o oktávu vyššie aby korešpondovali s tenorovým 

rozsahom. Druhou obmenou sú rytmické variácie ozdobujúce melódiu, prípadne vytvárajúce 

prie ahy v závere ných harmonických kadenciác alšou drobnou odchýlkou sú k

zložky vznikajúce nepozornos ou zapisovate a. Tie sa dajú pri výskyte rôznych primá

prame ov identifikova  a eliminova  pomerne jednoducho. Ide o chýbajúce tóny, nesprávne 

rytmické hodnoty v rámci taktu, prípadne zlý tón nepasujúci harmonicky do autorom zvoleného 

Za drobnú odchýlku považujeme aj iný tón, respektíve použitie iného stup a v rámci 

autorom zvoleného akordu. Prax je asto taká, že výmena prebehne v dvoch príbuzných hlasoch. 

Následným porovnaním je možné konštatova , že zapisovate  len vymenil tóny v týchto dvoch 

hlasoch. Otázkou ostáva pre o. Ak sa hlasy krížili, o sa ob as stáva, pravdepodobne kvôli 

lepšej itate nosti ento fenomén

Za okolnosti závažne ovplyv ujúce priebeh skladby považujeme absolútne iný obsah, iný 

melodický priebeh, prípadne chýbajúci hudobný Dôležitou tázkou ale , i chceme 

h ada abulatúrnych zápisoch doslovné kópie autografu, ktorý pravdepodobne už neexistuje

pripustíme istú vo nos logicky vyplývajúcu z ad libitum

Výsl dok skúmania kompozícií atthäusa öwensterna

Pri výhradne rukopisne zachovaných kompozíciách M. A ö nemáme k

zícii autografy úplne presne pôvodnom

kompozície z domác ov LZH BZH náš obraz o

zna ne skreslený. reskúmanie wroc avských rukopisných prame och hne  

pri prvom poh ade závažnej informácii prítomnom po etnom inštrumentálnom aparáte, ktorý 

prípade LZH absolútne absentuje. 

ýber diel pre štatistické zhodnotenie a následnú analýzu bol jednoduchý. Snažili sme sa 

nájs  vokálny hlas s o najpo etnejším výskytom v rôznych primárnych prame och Porovnávaný, 

základný prame  je vždy tabulatúrna partitúra vo i ktorej vyzna ujeme odchýlky, respektíve iný 

obsah vo vokálnych hlasoch. Konkrétny rozdiel medzi tabulatúrnou partitúrou a hlasovým zošitom 

nižšie popísaný nasledovným spôsobom: odchýlky po et rozdielnych nôt, íslo taktu

je pozorovaná odchýlka. 

18



vyšší výskyt rovnakých hlasov rôznych primárnych prame och bol v 3 skladbách: Ich 

will den Herren loben allezeit, Komm heiliger geist Herre Gott  Singet dem Herren ein neues Lied

ýber rôznych tabulatúrnych zborníkov síce ideálny nájs  však viacero rôznych primárnych 

prame ov jednému vokálnemu v prípade rukopisne zachovaných skladieb zo 

17. storo ia jednoduchú úlohu.

Názov kompozície: Ich will den Herren loben allezeit 

kúmaný hlas: Altus

elkový po et taktov: 154

elkový po et nôt: 331

kúmané primárne pramene: 

 LZH 68. –

 BZH s. mus. Bártfa 2, koll. 2c, No. 301, 31. –

 LZH 68. Altus  –

 Slg. Bohn 26. Altus  

s. mus. Bártfa 2, koll. 2c 

oktávová transpozícia: 3 –

koruptela: správny tón: 1 – –

: iná rytmická hodnota: 1 –

–

rozdiel celkom: 7 nôt

ktávová transpozícia: 3 –

správny tón: 1 – –

ná rytmická hodnota: 1 –

– –

nôt

ktávová transpozícia: 3 –

zlý tón: 1 –

správny tón: 1 – –

ná rytmická hodnota: 1 –

–

hýbajúci priebeh: 1 –

nôt

 

Alt zo šes hlasnej kompozície Ich will den Herren loben allezeit tabulatúrneho 

zápisu v 3 alších hlasových zošitoch. Po jednom v LZH BZH wroc avských 

rukopisných prame och Zo všetkých dostupných primárnych prame ov je možné usúdi , že ide 

bez ú asti inštrumentálnej zložky vybraného hlasu 
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latúrnom znení 331 tónov Zaujímavé porovnanie vnútorného hlasu bližšie, dôležité

údaje, i táto skladba  

Graf 1 je v prípade Ich will den Herren loben allezeit ve mi jednoduchý

všetky tri hlasové zošity v jednom. Dôvodom je takmer identický po et rozdielnych tónov oproti 

tabulatúrnemu zápisu onkrétne rozdielnych tónov, o percentuálne predstavuje 

rozdiel menej ako 3 percentá. V dvoch prípadoch dokonca hlasové zošity opravujú 

chybný zápis intavolátora. Všetky primárne pramene sa tak takmer zhodujú, o predstavuje zásadné 

zistenie, že kompozícia je ve kou pravdepodobnos ou kompletná a neredukovaná.

M. Apelles von Löwenstern – Ich will den Herren loben allezeit
Výsledok porovnania tabulatúrnej partitúry s rôznymi hlasovými zošitmi

Názov kompozície: Komm heiliger geist Herre Gott 

Skúmaný hlas: Tenor II. CH

elkový po et taktov: 227

elkový po et nôt: 398

kúmané primárne pramene:

 LZH –

 LZH 22. Ten: 2 Chori –

 BZH s. mus. Bártfa 2, koll. 2d, No. 302, 32. –

 Slg. Bohn Tenor Secundi Chori –

 Slg. Bohn Tenor 2 Chori –
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Ms. mus. Bártfa 2, koll. 2c 

Sign. 13996  

Slg. Bohn ms. mus. 29 
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ktávová transpozícia: 2 – –

zlý tón: 1 – –

správny tón: 1 –

iný tón v rámci harmónie: 1 –

nôt

oktávová transpozícia: 1 – –

–

rytmická variácia: 2 – –

– –

koruptela: zlý tón: 1 –

koruptela: správny tón: 1 –

koruptela: iná rytmická hodnota: 1 –

–

iný tón v rámci harmónie: 1 – –

– –

chýbajúci priebeh: 8 t. 146

rozdiel celkom: 37 nôt

Bártfa 2, koll. 2d 

oktávová transpozícia: 2 – –

rytmická variácia: 2 –

koruptela: zlý tón: 1 – –

koruptela: správny tón: 1 –

iný tón v rámci harmónie: 1 –

rozdiel celkom: 9 nôt

ktávová transpozícia: 1 – –

ytmická variácia: 2 – –

– – –

správny tón: 1 –

ný tón v rámci harmónie: 1 – –

– – –

hýbajúci priebeh: 9 – –

– –

nôt

Komm heiliger geist Herre Gott nachádzame okrem tabulatúrnej partitúry LZH

aj v štyroch alších hlasových zošitoch. Po jednom exemplári v LZH BZH a dva hlasové listy aj 

wroc avských rukopisných prame och Slg. Bohn ms. mus Zaujímavým poznatkom je, 

že verzia zachovaná vo wroc avských primárnych prame och disponuje po etným inštrumentálnym 

sprievodom. Tento fakt výrazným spôsobom ovplyvnil výsledky vzájomného porovnania

výsledkami porovnania obsahuje hlasové zošity z Levo e 

a capella Ich will den Herren loben allezeit primárnych prame och 

výslednej úrovni 2 až  Hlasové zošity striedavo dopl ujú a vytvárajú vlastné 

výsle nú podobu je minimálny.
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M. Apelles von Löwenstern – Komm heiliger geist Herre Gott
Výsledok porovnania tabulatúrnej partitúry s rôznymi hlasovými zošitmi.

Problematickejšie je to pri porovnaní tabulatúrnej partitúry s wroc avskými rukopisnými prame mi

Dva zachované vokálne hlasy majú rozdelenú istú as  hudobného priebehu a dop ajú 

navzájom. Písala ich ale iná ruka a nenachádzame v nich žiadne prípadné predpisy pre znenie 

sólo hlasov. o je zaujímavé, ak by sme ich spojili dostávame pri porovnaní s tabulatúrnou 

partitúrou takmer identickú kompozíciu. V drobných odchýlkach prevažujú rytmické variácie, ktoré 

ozdobujú melodický priebeh. Pri jednotlivých porovnaniach sa dostávame ku rozdielu 9, respektíve 

Názov kompozície: Singet dem Herren ein neues Lied 

Skúmaný hlas: Discantus II

Celkový po et taktov: 260

Celkový po et nôt: 560

Skúmané primárne pramene: 

 LZH –

 BZH s. mus. Bártfa 2, koll. 2c, No. 283, 13. II Disc: I Chori – .

 LZH 149. Discantus 2 – .

 Slg. Bohn Altus super: Chori Voce Cornetto et Trombetto – .
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s. mus. Bártfa

ktávová transpozícia: 3 –

– –

zlý tón: 1 –

ný tón v rámci harmónie: 1 –

ný melodický priebeh (iný stupe  akordu)

–

nôt

ktávová transpozícia: 3 – –

–

ytmická variácia: 1 – –

zlý tón: 1 – –

ný tón v rámci harmónie: 1 – –

ný melodický priebeh (iný stupe  akordu): 

– –

– –

nôt

ktávová transpozícia: 3 – –

ytmická variácia: 1 – –

ný tón v rámci harmónie: 1 –

bsolútne iný obsah: 3 –

ný melodický priebeh (iný stupe  akordu): 

– –

– –

hýbajúci priebeh: 126 –

–

nôt

Druhý Discantus z kompozície Singet dem Herren ein neues Lied evo ského 

tabulatúrneho zborníka 13994 aj v troch alších hlasových zošitoch, po jednom v každom 

vyššie nieko kokrát 

Na rozdiel od prvých dvoch skúmaných kompozícii nachádzame výraznejšie iný obsah aj 

hlasových zošitoch z domáceho prostredia. V prípade hlasového zošit BZH ide o 4 percentá, 

prípade levo ského hlasového zošit Iný melodický priebeh je zaprí inený 

výmenou asti hudobného s prvým diskantom

V prípade wr vského hlasového listu je to zložitejšie. Výrazná odchýlka až 38 percent

vzniká z ve kej asti tak ako v prípade skladby Komm heiliger geist Herre Gott – prenesením 

hudobného materiálu do iných hlasov. – 184 nahradzuje takmer doslovne hlasový list 

ozna ený ako Cantus inf. Chori / Cornetto, Violino, Trombeto et Voce inštr

mentálnym predpisom Violino sola. Následne t. 202 – 203 môžeme nájs  v inom hlasovom liste 

ozna enom ako Cantus sup. Chori / Voce, Cornetto et Trombeto rá to tak, že aj iný melodický

priebeh patrí tomuto hlasu, konkrétne z taktov 184 – – Clarin mit 

Drometen – Clarin Sola Voce –
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Pôvodne vynechaný priebeh tak nazna uje participáciu inštrumentálnej a sólovej vokálnej zložky, 

ktorá nie je v tabulatúrnej partitúre vyzna ená príslušným predpisom

M. Apelles von Löwenstern – Singet dem Herren ein neues Lied
Výsledok porovnania tabulatúrnej partitúry s rôznymi hlasovými zošitmi.

áver

Aký záver môžeme vyvodi  zo získaných dát? V prípade isto vokálnej skladby Ich will den Herren 

loben allezeit zapísanej v tabulatúrnom zborníku sign. 13992 je záver jasný. Kompozícia 

latúrnom zborníku á aká je zapísaná aj v iných prame och. V prípade diela Komm 

heiliger geist Herre Gott zapísaného tabulatúrnom zborníku . 13991 nachádzame dve verzie. 

Tá tabulatúrna je úzko previazaná s hlasovými zošitmi LZH BZH Wroc avské rukopisné pramene

nazna ujú pozmenenú priloženej tabulatúrnej redukcii nachádzame zapí

ý ešte Sinfonie v úvode Singet dem Herren ein neues Lied tabulatúrnom 

zborníku v porovnaní meneným Už domáce hlasové zošity 

vypovedajú o zámene ur itých úsekov iným hlasom. Wroc avské rukopisné pramene

potvrdzujú nazna ené a prinášajú zásadne farebne inštrumentálne obohatenú kompozíciu.

o je však nadmieru dôležité ani jednému tabulatúrnemu zápisu nechýba závažný hudobný 

priebeh. Je len prenesený do iného, v našom prípade vokálneho hlasu. Pred nami tak máme autonómn

a capella skladby, ktorá mohla by  reálne predvádzaná v takejto podobe

nazna ujú pri ur itých skladbách aj bardejovské a levo ské hlasové zošity Závere ná 

tázka vníma  tieto skladby, i ako menej dokonalé náprotivk bo ako iné

plnohodnotné verzie toho istého diela. Každopádne od tabulatúrnych redukcií námych iných 

primárnych prame ov sú ve mi vzdialené
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Vladimír r á l
Katedra muzikológie, FiF UK Bratislava

Úvod

17. storo ie predstavuje obdobie kedy na území dnešného Slovenska (Horné Uhorsko vhodné

podmienky pre ekonomický a kultúrny rozvoj miest a meste iek Zaprí inila to vojna s

ríšou, ktorej armáda v roku 1526 v bitke pri Mohá i porazila uhorské vojsko udovíta II. Jagelov-

ského Následne bol vyplienený Budín, Peš  a okolité kraje, ktoré sa dostali pod správu osmanského 

sultána, o viedlo k lavným mestom okliešteného

sídlo ostrihomskej arcidiecézy a

skou ríšou novej, bezpe nej obchodnej trasy cez územie Horného 

„Magna via“ (Ve ká cesta) ktorá za ínala vo Viedni, prechádzala cez západné územie 

dnešného Slovenska, pokra ovala na sever cez Martin, región Spiša až na východné Slovensko 

odtia  smerom na juh do Sedmohradska kde kon ila v Sibiu

Nemalú úlohu kultúrneho života 17. storo í á

osíd ovania zaprí in á protireformáciou, ktorá preb storo í západnej asti 

Prichádzajúce nemecké obyvate stvo smerovalo hlavne do regiónu Spiša, 

Šariša a stredoslovenských banských miest kde žilo po etné nemecké obyvate stvo už

osíd ovania. Na území Slovenska v tom ase prebiehali protihabsburské povstania

storo ia tu prevládali relatívne liberálnejšie náboženské pomery ako v okolitých krajinách. 

iech, Moravy a tu neboli vystavení prenasledovaniu. aka nemeckému

obyvate stvu na Spiši, ktoré tu žilo a udržiavalo kontak ve a mladých mužov

odchádzalo študova  napríklad pôsobil Martin Luther a

rýchlemu šíreniu reforma ných myšlienok na Spiši

                                                           
Magna via sa za ala budova  v 16. storo í na príkaz Ferdinanda I.
Prvá vlna osíd ovania bola iniciatívou uhorského krá a Belu IV. (13. storo ie) a priniesla na územie dnešného Slove

ska najvä ší po et nemeckých kolonistov. Jej cie om bolo pozdvihnú  hospodárstvo Uhorska po ni ivom vpáde 
Mongolov. Sprievodným znakom prvej vlny nemeckého osíd ovania vyplienených území bolo zakladanie miest. 
Výsledkom bolo napríklad založenie mesta Kežmarok (1251). OLEJNÍK, Milan Administratívno právne a
dárske aspekty prínosu nemeckej menšiny k formovaniu multietnickej spolo nosti na Slovensku lovek a spolo -
nos , 2000, zv. 3, . 3.

Štefana Bo – – Juraja I. Rákóziho –
T k liho 1678 – 1688, Františka II. Rákociho –

Confessio Pentapolitana Leonardom Stöckelom sa mestá Bardejov, Košice, Levo a, Prešov 
Sabinov priklá ajú k Lutherovej reformácii.
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17. storo í bola na území Spiša hospodárskeho, spolo enského a kultúrneho h adiska

najdôležitejším slobodným krá ovským mestom Levo a Na levo ských trhoch sa stretávali

níci z celého Uhorska Vied ou, Bratislavou, Sedmohradskom, Ruskom, 

Sliezskom, Moravou, po skými, eskými a hornonemeckými mestami.

Bohatý hudobný život jeho vysokú úrove  na Spiši Levo i dokumentujú

vané primárne a sekundárne pramene Najvýznamnejšie pamiatky z tohto obdobia sa nachádzajú 

Levo skej zbierke hudobnín ktorá je uložená v knižnici 

Levo i. Repertoár 17. storo ia nachádzajúci sa v tla ené 

rukopisné hudobné pamiatky. Vä šina tla í zo 17. storo ia nachádzajúc v LZH pochádza 

nemeckých tla iarní a na tento región je orientovaná aj v nich zachovaná tvorba. Podobne sú na 

j rukopisné pamiatky, v ktorých nachádzame prevažne tvorbu nemeckých protestantských skl

date ov – – , Heinricha Schütza

– – Matthäus von Löwenstern

– at . V toári hudobných pamiatok nájdeme aj tvorbu talianskych skladate ov, 

všeobecne ob úbeného Orlanda – i Giovanni Gabrieliho –

domácich hudobníkov sa tu zachovala napríklad Jána Šimbrackého –

– , i skladate a 

ozna eného iba skratkou A.S.O.C

Práve skladba Veni Sancte Spiritus od skladate a skrývajúceho sa pod skratkou

zapísaná v Tabulatúrnom zborníku Samuela Marckfelnera II , Sign. 13994), ktorý je 

sú as o LZH, je predmetom predkladanej štúdie

sú asnosti historických kruhoch uprednost ovaná hypotéza, že pod skratkou A.S.O.C.

ktorú nachádzame pri dvoch skladbách v Veni Sancte Spiritus a 12 Officium a 16

skrýva kremnický rodák Andreas Stirbitz, ktorý pôsobil 17. storo í Košiciach.

                                                           
udelení ských privilégií Levo i d roku 1317 sa mesto spomína ako slobodné 

á ovské. Pozri: LENGOVÁ, Miriam: dejín obchodu na Spiši (15. – 17. storo ie) lovek a spolo nos
15, . 2. Dostupné

Pozri: Tamže
Spracovaniu Levo skej zbierky hudobnín a vytvoreniu tematického katalógu sa venovala Marta Hulková.

HULKOVÁ, M Levo ská zbierka hudobnín 1. a 2. zv., [kandidátska práca] Filozofická fakulta Univerzity Kome
ského, Bratislava 1985

Richard Rybari  v súbornom vydaní diela Jána Šimbrackého ustálil slovakizovanú podobu mena a priezviska Ján 
Šimbracký. Aktuálne Janka Pet czová vydáva tvorbu tohto skladate a pod menom Johann Schimrack/Ján Šimrák.

HULKOVÁ, Marta
from  the Region of Zips (Szepes, Spiš), Studia Musicologica Tibor Tallián Akadémiai Kiadó, ro . 56, . 1,

26



 

Jedným z našich ie o je ozrejmi  genézu hypotézy, ktorá dáva do súvislosti A.

. Dôvodom je, že v novších prácach dotýkajúich sa tejto témy sa stretávame 

rôznymi neoverenými alebo bližšie nešpecifikovanými informáciami a nedostato ne podloženými 

iež pokúsime základnej hypotéz jej rozšírením 

podrobnejším spracovaním a základe najnovších poznatkov.

autorom hypotézy, že na základe 

akých informácií vznikla ri bližšom poh ade na túto problematiku prekvapivo zistíme, že táto 

informácia hudobnovedných kruhoch traduje bez udania relevantných vysvet ení 

dve desa ro ia Pri hypotéze týkajúcej sa skratky chýbajú 

odkazy na literatúru, ke že z alších zistení je jasné, že táto hypotéza vznikla ove a skôr.

za neme h ada zistíme, že otázka, kto sa skrýva pod skratkou A.S.O.C.

výskume dejín slovenskej hudby od 20. storo ia zásluhou muzikológov Antonína 

Ho ejša, Jána Fišera a Ladislava Burlasa vychádza v roku 1954 publikácia Hudba na Slovensku 

v XVII. storo í. Ho ejš prvýkrát popisuje levo ské tabulatúrne zborníky. lšom

riadne závažn výstup prvých ých kolektívnych Dejinách slovenskej hudby 

píše Viera Šedivá , že v sa objavuje nový

(pravdepodobne domáci) skladate organista pod zna kou A.S.O.C. pri skladbe Veni Sancte Spiritus

ktorom sa zatia  nepodarilo ni  vypátra . tej istej publikácii spomína Viera Šedivá

nickú rodinu Stirbitzov ktorej pochádzal aj Stirbitz, ktorý pôsobil v Košiciach.

však nedáva do súvislosti so skratkou A.S.O.C., o znamená, že táto hypotéza 

vznikla neskôr

                                                           
Napriek tomu, že existujú aj iné hypotézy, ako uvidíme alej, táto sa javí najbližšou skuto nosti, preto sme sa 

rozhodli preskúma  ju hlbšie.  
Napríklad Janka Pet czová píše vo svojej publikácii Polychorická hudba I, v európskej renesancii a baroku, 

v dejinách hudobnej kultúry na Slovensku. František Matúš, Prešov, , že práve táto hypotéza sa zdá 
by  najpravdepodobnejšia. alej tvrdí, že S. Marckfelner mohol pozna  A. Stirbitza, a že ten pôsobil ako organista 

Košiciach okolo roku 1646. Pet czová ale neuvádza  tieto údaje získala alšej štúdii s názvom Polychória –
významný fenomén v dejinách Spiša. In: Slovenská hudba, ro . 24, 1998, . 3, s. 251 , ktorá vyšla v
dáva J. Pet czová A. Stirbitza do súvislosti so skladbou Officium a 16 Veni Sance Spiritus a 12
uvádza, že sa jedná o poloanonymný hymnus. Opä  bez uvedenia zdrojov, i ke  Ladislav Ka ic prezentuje túto hypoté
zu ako fakt už v Dejinách slovenskej hudby kapitole venovanej hudobnému baroku. Pri skladbe Officium píše 
Ka ic chybný údaj a 12, správne má by  a 16. Ka ic v zozname literatúry síce uvádza knihu Bárdosa Kornéla Magyar-
ország zenetörténete II. 1514 – 1686. Akadém iadó, Budape , ktorý píše o A. Stirbitzovi zaujímavé 

podstatné informácie podporujú danú hypotézu, tie ale Ka ic nespomína. Pozri: KA IC, Ladislav
Dejiny slovenskej hudby od najstarších ias po sú asnos Oskár , Ústav hudobnej vedy 

– FIŠER, Ján – HO EJŠ, Antonín. Hudba na Slovensku v XVII. stor.

Ed.: Ladislav Burlas, Ladislav Mokrý, Zd nek Nová ek, ÚHV SAV, Bratislava 1957,  
Tamže s. 107
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nformácie o Stirbitzovcov erpá Šedivá zo štúdi d’Isoz Kálmána ktorý

patrí k jedným z prvých, o spomínajú organist volt András Kassán

organista v Košiciach Samotný d’Isoz vychádza bu  primárnych archívnych prame ov mesta 

Kremnica, ktoré spracoval archivár Pavol Križko prípadne z niektorých prác, ktoré Križko na túto 

tému publikoval.

Tu sa dostávame k dobovým prame om, z ktorých pochádzajú všetky informácie o

, ktoré sa opakovane objavujú v publikovaných hudobnohistorických prácach

dotýkajúc sa tejto témy archívnych prame ov a prác Križku erpá aj Konštantín Hudec

publikácii Hudba v Banskej Bystrici do 19. storo ia ktorej spomína Petra 

Stirbitza, ktorý bol organistom v jeho brata Andreja, ktorý bol organis

šiciach. Žiadne nové informácie neprináša ani Ernest Zavarský vo svojej štúdii Príspevok k dejinám 

hudby v Kremnici od najstarších ias do roku 1650  pôvodne publikovanej v –

nem ine. nej vychádza z archívnych prame ov mesta Kremnica a Križkových publikácií.

Stirbitza spomína iba ako organistu v Košiciach, ale žiadnu hypotézu, ktorá by ho spájala so 

Prvýkrát sa s pôvodnú hypotézu, ktorá dáva do spojitosti A. Stirbitza so 

TZSM II, pri skladbách Veni Sancte Spiritus a 12 Officium 

a 16, stretávame v diplomovej práci Ivety Kalinayovej Tá pri uvádzaní autorstva hypotézy cituje 

študentskú prácu Ivy Náb lkovej. To, že autorstvo tejto hypotézy môžeme takmer s istotou pripísa

Náb lkovej podporuje aj fakt, že žiadna takáto hypotéza sa neobjavuje ani publikácii

Rybari a, Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku I. Stredovek, renesancia, barok

                                                           
d’ISOZ KÁLMÁN: Körmöcbánya XV. XVI. századi zenészeir l
Tamže, druhá as , s. 22
Kremnický archivár Pavel Križko bol zakladate ská osobnos  slovenskej archivistiky. Centrom jeho vedeckých 

záujmov boli dejiny Kremnice, banských miest a regiónov, osobitnú pozornos  venoval dejinám baníctva, minc
níctva, sociálnej problematike, mestskej správe, justícii, školským a cirkevným dejinám. ýber prác: KRIŽKO, 

Geschichte der römisch-katholischen Kirchengemeinde in Kremnitz. Erste Periode Kremnické 
školstvo, uverej ované v Dom a škola – asopise Slovenské poh ady –
KRIŽKO, Pavel: Z dejín banských miest na Slovensku. Vydavate stvo Slovenskej akadémie vied

(Pod a ZAVARSKÝ, Ernest Príspevok k dejinám hudby v Kremnici od najstarších ias do roku 1650 – as  I., In: 
Hudobný archív 2, Matica slovenská, Martin 1977, s. 12   

HUDEC, Konštantín Hudba v Banskej Bystrici do 19. storo ia. Spolok Tranoscius, Liptovský Svätý Mikuláš
ZAVARSKÝ, Ernest Príspevok k dejinám hudby v Kremnici od najstarších ias do roku 1650 – as  I., In: Hudobný 

archív 2, Matica slovenská, Martin 1977, s. 9
ZAVARSKÝ, Ernest Beiträge zur Musikgeschichte der Stadt Kremnitz (Kremnica, Music des Ostens

Bärenreiter, Kass –
ZAVARSKÝ, Ernest: Príspevok k dejinám hudby v Kremnici od najstarších ias do roku 1650 – as  I., In: Hudobný 

archív 2, enská, Martin 1977, s. 12
KALINAYOVÁ, Iveta: Analýza skladieb zapísaných Samuelom Marckfelnerom v dvoch tabulatúrnych zborníkoch 

Samuela Marckfelnera. Filozofická fakulta univerzity Komenského, Bratislava 1992, s. 32
NÁB LKOVÁ, Iva – skladby neznámeho skladate a z Tabulatúrneho zborníka Samuela Marckfelnera. 

Sú až o najlepšiu študentskú vedeckú prácu (ŠVOK), Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
RYBARI , Richard Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku I. Stredovek, renesancia, barok, 
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Náb lková pri tvorbe hypotézy spájajúcej Andreasa Stirbitza so skratkou A.S.O.C. vychádza práce

Ernesta Zavarského. hypotézy formuluje v práci ešte alšie dve. Jedna predpokladá, 

že za skratkou A.S.O.C. by sa mohol skrýva  niekto z rodiny Šimbrackých alšia vychádza 

informácie Richarda Rybari a, že v sedmohradskom Brašove pôsobil rod organistov Siegerovcov

ktorých jeden sa volal Andreas Sieger.

Hypotézy o (Stürbitz, Štirbitz)

hypotéz spájajúca A. 

pracovaná len iasto ne. Náb lková nepracuje so všetkými dostupnými prame formovaní

svojej hypotéz vychádza z približných rokov zápisu skladieb

základe t sa snaží ur i  osoby žijúce v tej dobe, ktoré by mohli sp a  kritérium tejto 

tak identifikova  ich autora. Na životopisné údaje týkajúce sa rodiny Stirb zapisovate a 

sa pri rozpracovaní tejto hypotézy sústre u

chýbajú presnejšie životopisné údaje jeho rodine, ktorá žila 

sa zachovali dobové dokumenty, ktoré nám pomôžu pri rozpracovaní

hypotézy bol váženým ob a

pôsobil ako organár. Z roku 1613 máme archívny záznam, na ktorý upozor uje d’Isoz álmán že

ponúkol mestu postavi organ pre zámocký kostol. Motiváciou boli jeho dlžoby, 

ro ne usiloval o . M. Stirbitz pod a dohody organ v zámockom kostole v

1614 dokon il, za o mu mesto okrem odmeny í

zvolený do mestskej rady a roku 1617 na základe jeho príhovoru, spolu s nistom Egídiusom

                                                           
ZAVARSKÝ, Ernest: Príspevok k dejinám hudby v Kremnici od najstarších ias do roku 1650 – as  I., In: Hudobný 

archív 2, Matica slovenská, Martin 1977
NÁB LKOVÁ, Iva – skladby neznámeho skladate a z Tabulatúrneho zborníka Samuela Marckfelnera. 

Sú až o najlepšiu študentskú vedeckú prácu (ŠVOK), Filozofická fakulta niverzity Komenského, Bratislava 1989, s. 24
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Pod a ZAVARSKÝ, Ernest: Príspevok k dejinám hudby Kremnici od najstarších ias do roku 1650 – as  I., In: 

Hudobný archív 2, Matica slovenská, Martin 1977, s. 12  
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Krivonosom, prijali za ob ana mesta istého Jura Mar sa zachoval archívny 

tom, že si M. Stirbitza vyžiadali aby šiel opravi  organ do Nitry, pretože iba on to 

vie. To, že jeho služby vyh adávali je dôkaz že bol šikovným organárom. Martin Stirbitz, len 

vážený organár mal pod a dobových údajov troch synov (Petra, Jána a

Stirbitz pôsobil v rokoch 1630 – Prvý záznam o

nachádzame v ú tovných knihách z roku 1630, posledný z roku 1648 už 

pôsobí na mieste organistu v Peter bol aj skladate sk inný. 

venoval rodnému mestu 10 vlastných skladieb toho istého roku 

alšie skladby

Ján Stirbitz – alší syn organára M. Stirbitza

organárskemu remeslu a od roku 1637 bol až do svojej smrti kremnickým organistom.

bol zvolený do meste sa pravdepodobne tešil ve kej ob ube, ke že ho menovali 

správcom Š hájskeho panstva. Podobne ako brat Peter bol aj Ján skladate sk inný 

rodnému mestu venoval dve skladby. 

Nový rok. žiada peniaze na objednanie 

dialógov Andreasa Hammerschidta, ktoré vyšli v roku 1645, o sved í o jeho rozh adenosti.

jeho syn Ján Kristián Stirbitz ktorý tu 

kvôli napätým pomerom iba do júla.

rekonštrukciu života

rekonštrukciu života h adaní súvislostí spájajúcich ho so skratkou 

je možné oprie nieko ko dôveryhodných Na základe dobových dokumentov

ieme, že A. Stirbitz Košiciach, že za iatkom 17. storo ia

organár len úspešných Jána, 

ktorí boli ôležitý údaj, ktorý môže upevni hypotéz , že A.

skrýva pod skratkou A.S.O.C. nachádzame v publikácii Kornéla Bárdosa a základe informácií 

                                                           
ZAVARSKÝ, Ernest: Príspevok k dejinám hudby v Kremnici od najstarších ias do roku 1650 – as  I., In: Hudobný 

archív 2, Matica slovenská, Martin 1977, s. 104
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Archívu mesta Košice uvádza roky pôsobenia Košiciach až

úto informáciu sa zatia  nepodarilo overi . Spomínaná signatúra, na ktorú odkazuje Bárdos,

obsahuje mená lenov senátu a Stirbitza sa tu nachádza nieko kokrát

nenachádzame tu spomínané roky jeho pôsobenia. rokoch 1644 až 1649

zapísaný ako len mestskej rady aždom prí týchto údajov možno celkom jasne predp

klada , že v meste pôsobil už skôr a informácia Kornéla Bárdosa môže by pravdivá o je z

jímavé, Bárdos neuvádza, že A. Stirbitz bol aj lenom mestskej rady lenstvo v senáte prepokladá, 

že musel by  váženým ob anom mesta Košice. Ú ase pôsobenia A. Stirbitza na poste organistu

v Košiciach ktorým nedisponovala autorka hypotézy Iva Náb lková a neskôr ani Ladislav Ka ic 

Pet czová oporný bod, ktorý možno pri upres ovaní hypotézy nadviaza

Práve roky pôsobenia Košiciach na poste organistu nazna ujú, že sa mohol narodi  

ým synom M. Stirbitza. Vychádzame

že jeho synovia sa zamestnali postupne pod a veku, ke že všetci boli organisti. Peter

najstarší od roku 1630 pôsobil v ako prostredný syn

nista v Košiciach a najmladší Ján Stirbitz po smrti kremnického organistu 

nastúpil v alej predpokladáme, že

zís Pod a zachovaných d ých údaj

týkajúcich sa rodiny Stirbi , že išlo o váženú rodinu a šikovných organis

skladate ov a organárov. To p aj fakt, že samotné mestá, v ktorých jednotliví

pôsobili 17. storo í k popredným slobodným krá ovským mestám

obsadzovali mestá kvalitnými hudobníkmi, oho príkladom sú známe mená ako Ján 

Šimbracký, Samuel Marckfelner i Samuel Capricornus – ktorých každý bol aj 

sky aktívny

Roky pôsobenia A. Košiciach – pridávajú na váhe aj hypotéze že

práve on sa skrýva za skratkou A.S.O.C. azna ujú, že – , zapisovate

spomínaných skladieb, ním mohol stretnú , ke že sa narodil v Košiciach otvára 

alšiu hypotézu, že A. Stirbitz mladému S. Marckfelnerovi dáva

vzh adom na skuto nos , že ase nástupu A. Stirbitza na miesto košického organistu mal 

pôsobil ako organista v išských

nastúpil na lukratívnu pozíciu organistu v Levo i. Kedže v tomto veku už musel by  

šikovným organistom, je ve mi pravdepodobné, že ako organista pôsobil už aj predtým

                                                           
Tamže, s. 71 Archív mesta Košice:

MATÚŠ, František Z minulosti Spiša, Ed.: Františk Žif ák, Polypress, Levo a

31



 

sedmohradskom Brašove, kde Pravdivos  hypotézy, že za skratou 

A.S.O.C. sa skrýva domáci skladate , konkrétne Andreas nazna uje aj fakt, že zápisy 

Veni Sancte Spiritus a 12 Officium a 16, ktoré S. Marckfelner 

v Tabulatúrnom zborníku Samuela Marckfelnera II, sú zapísané na fóliách, sú 

zapísané aj skladby alši ho domáceho organistu a skladate a Jána Šimbrackého.

Záver

Ak je táto hypotéza pravdivá jediné identifikované skladby, ktoré sa

, ke že alšie pramene sú stratené alebo zni ené škoda, pretože é 

záznamy poukazujú na to, že to boli plodní a šikovní vážení ob ania miest, 

ktorých pôsobili Táto zaujímavá rodina jednozna ne mala svoje miesto v hudobnokultúrnom živote

na území dnešného Slovenska v 17. storo í alší výskum môže prinies  zaujímavé výsledky

Inšpiráciou môžu by nformácie vyskytujúce sa , ktoré môžu 

hypoteticky predstavova  smerovanie rodinných väzieb. Napríklad Kornél Bárdos spomína vo 

vojej publikácii istého Györgya Stirbitza, ktorý pôsobil okolo roku 1654 v Svätom 

alej , ktorý vyšiel v roku nachádza

í pôsobenia ajster mincovne v po skom meste ary v

alšie stopy vedú na sever územi kde nachádzame dedinku Štrbice (lat. Stirbitz, 

nem. Stürbitz), o ktorej je prvá zachov ná zmienka z e aleko Štrbice v eskom 

meste Kada – 1591 pôsobil a žil Peter Stierba von Stierbitz, ktorý bol me

ským prekladate om administratívnych dokumentov a literatúry do nem iny. sú 

tieto informácie relevantné a i naozaj dokážu prispie  k osvetleniu pôsobenia hudobníckej

ukáže alší dôkladný výskum.

BÁRDOS, Kornél: Magyarország zenetörténete II. 1514 – 1686. Akadémia Kiadó, Budapest, 1990, 

– FIŠER, Ján – HO EJŠ, Antonín. Hudba na Slovensku v XVII. storo í
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EVANJELICKÝCH HYMNOLOGICKÝCH PRAME OCH 
BAROKOVÉHO SLOVENSKA

á
lovenské národné múzeu Hudobné múzeum

úvahám nad pojmom postavením tvorcu

pies ových nás priviedli doterajšie výsledky výskumu hudobných tla í evanjelických 

hymnologických prame ov barokového Slovenska Rámec týchto publikovaných slovacikálny

prame ov tvorí 17. storo í pä  notovaných vydaní spevníka Cithara Sanctorum tla ených 

i ohatý edi ný vydavate ských 

interdisciplinárne vedeného výskumu sa od 18. storo ia vinie línia ení 

prínos do slovenských kultúrnych a cirkevných dejín, ktorý je pre vývin n

slovenskej kultúry zásadný prvej polovici 18. storo ia dop ajú zoznam domácich hudobných 

tla í znotované spevníky tvorcov evanjelickej duchovnej pies ovej lyriky Eliáša 

Mlyná ových a Jána Glosia Pondelského. arokové knižné artefakty na danú dobu nás

exkluzívne hudobné t sú výsledkom innosti domácej typografie, ktoré okrem textov 

duchovných piesní zverej ujú aj výber jednohlasných melódií podobne ako spevníky Cithara 

Sanctorum i katolícky Cantus Catholici hovných piesní sú bibliograficky 

samostatné, uvádzajú ich autentické titulné listy a pôvodnom knižnom bloku sa chádzajú na 

mieste za zbierkami modlitieb. Monograficky doposia  nestáli v centre bádate ského záujmu ani 

prostredí literárnej ani hudobnej histórie ako založené knižni né a archívne depozity postupne 

imi sa však rozširuje k starších domácich tla í stvárnených do 

podoby hudobného titulu tomto kontexte dejiny domácej hudobnej typografie

ada  terén hymnologických prame ov.

Ved a u ebníc, najmä odlitebné knihy a spevníky – knihy náboženskej 

každodennosti tla ené v jazyku národností žijúcich v –

dom vyššieho nákladu i distribu ných možností vo vydavate skej koncepcii uhorských tla iarní. 

Boli to k ú ové náboženské texty pre gramotné aj menej vzdelané veriace obyvate stvo. Evanj

lické rodiny pestovali domáce pobožnosti, pri ktorých sa modlilo a ítalo z Biblie a postíl spievalo 

z Tranoscia. Modlitebná kniha a spevník sa rovnako u katolíkov stali jedným z úspeš

ných vydavate ských artiklov a asto sa vydávali v spolo nom knižnom bloku.

Hudobnú typografiu na území Slovenska v 17. storo í rozvinula najmä rodinná tla iare  

Levo i, ktorá pracovala v – 1747. Jej zakladate   

Vavrinec Brewer (1625 – 1664) tla il diela, ktoré z h adiska typografickej úpravy dosahovali 

Levo a, 1655; Trnava 1700.
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európsku úrove . Vydal a vytla il 289 diel, spomedzi ktorých 18 predstavuje tla  v

jazyku (tzv. kultúrna sloven ina). Medzi nimi nachádzame aj znotované vydania Cithary 

Sanctorum Cantus Catholici

objavujú už dedi ia Vavrinca Brewera. V ase pôsobeni Samuela Brewera (1655 – 

1699) tla iare  zhotovila 394 kníh. V tomto období boli vytla ené alšie znotované tituly 

spevníka Cithara Sanctorum notovaných titulov z

poznáme aj žaltár Szent David Kiralynak és Prophétanak Száz ötven Soltari preložený do 

ma ar iny Albertom Molnárom (1574 – Po smrti Samuela Brewera vedenie tla iarne 

– 1705 prešlo do rúk vdovy Žofie Brewerovej obdobie, ke  tla iare  

Písni ní kniže ku Eliáša Mlyná ových, hoci meno Žofie Brewerovej 

impresse spevníka sa neobjavuje. alšími vlastníkmi oficíny v – 1715 boli dedi ia 

Samuel Brewer – 1752 tla iare  viedol jeho mladší syn Ján Brewer období 

kých povstaní levo ská tla iare  Brewerovcov za ala upada  a v roku 1754, po 

130 rokoch aktívnej innosti s výkazom okolo 1000 tla iarenských produktov, zanikla.

Do dejín notola e na území Slovenska vstúpil aj Matej Glaser Vitriari (1653 – 1706)

Kežmarskú tla iarenskú diel u založil v jeho prvé tla e sú datované rokom 1705. Zo 

skromných životopisných údajov je známe, že sa narodil v

údajne pochádzala z chorvátskeho mesta Vitring (lat. Vitriacum). Remeslu tla iara sa vyu il 

Brewerovej tla iarni v Levo i, kde bol istý as zamestnancom a

sa tu  stretávame do konca 17. storo ia. Matej Vitriari však nebol ob anom mesta Levo e 

nevlastnil tu žiadnu nehnute nos . Kežmarská tla iare  tla ila pod jeho menom v –

1710  aj napriek tomu, že Matej Vitriari zomrel 16. februára 1706 (pravdepodobne ase morovej 

epidémie). Nie je známe, odkia  pochádzalo skromné zariadenie kníhtla iarne, zjavne však 

Levo e. Pozostávalo z ypov písma, z notových typov a z nieko kých ozdôb. 

pomerne krátkom období innosti Vitriariho tla iarenskej oficíny knižnú produkciu predstavujú 

tri tla e v latinskom jazyku, dve tla e v slovenskom jazyku, jedna tla  v

jedna tla  v ma arskom jazyku. Pä  z nich charakterizuje náboženské zameranie a dve tla e 

majú svetský obsah. Dve tla e v slovenskom jazyku sú poslednými, v imprese ktorých je uvedené 

meno kníhtla iara, a je to práve literárno náboženské dielo Eliáša Mlyná ových Duchovní života 

Studnice plná božského ob erstvení Písni ní kniže ka. Po roku 1710 tla iarenská innos  

Zachovaný exemplár sa nachádza aj v jednom knižnom konvolúte v zbierkovom fonde SNM Hudobného múzea
eviden ným íslo

Albert Molnár (1574–1634), uhorský reformovaný teológ, jazykovedec, prekladate , kantor a rektor školy v
Dostupné na internete

Tla iarne na Slovensku 1477–1996
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Kežmarku zanikla. Spevník Jána Glosia Pondelského Etan hlasit  prozp vující anebo Písni ky 

nábožné na titulnom liste neuvádza údaje o tla iarovi, chronogram 

, s ktorou sa spevník nachádza v spolo nom knižnom zväzku, prezrádza rok 

Rezervoár hymnologických tém je pestrý – 1994), nemecký 

hymnológ a hudobný vedec, zdôraz uje ickom teréne ú

ácie poznatkami príbuzných vied, akými sú: teológia a liturgika, literárna veda 

a jazykoveda (germanistika, anglistika, romanistika, slavistika), hudobná veda, paleografia, 

dejiny kníhtla iarstva, bibliografia a kulturológia. Do procesu tvorby spevníka (zbierky 

duchovných piesní) i už rukopisu alebo tla e vstupuje aj nieko ko úrovní autorstva a týchto 

súvislostiach na spevník nevyhnutne h adíme interdisciplinárnym okom. 

nasledujúcom texte prezentujeme príspevok autorov, ktorý

blikovanom repertoári duchovných piesní (texty, melódie) v uvedených slovacikálnych pr

me och s evanjelickým konfesionálnym zázemím. Textom – i už poetickým alebo hudobným –

spevníkoch sa zaoberáme bez toho, aby sme disponovali uceleným a kritickým obrazom dejín 

vydávania našich literárnych resp. literárno hudobných textov v starších obdobiach. Špecifickos  

hymnologického prame a ako pies ového súboru pod iarkuje práca redaktora – 

zostavovate a – editora – spisovate a, ktorý ved a svojich básnických (lyrických) diel zaradil do 

´ ´ iných tvorcov. Jeho meno zvádza totiž k mylnému ozna eniu 

autorstva celej pies ovej zbierky. Dochádza tu k prieniku autorských rolí, ktorých hranica nie je 

tomto období zadefinovaná. Textológia a editorstvo je historicky mladá disciplína a nemá 

nás podstatnejšiu tradíciu. Po iatky edi nej praxe u nás súvisia s redak nou prácou 

– duchovných piesní pre Evanjelický kancionál Václava Kleycha 

ur ený eský slovenský rozptýlený

Redak né princípy spevníka, ktorý považujeme za 

prvú slovenskú hymnologickú štúdiu. Nasledujúci citát z sleduje vz ah textu 

melódie ý zárove  hudobne prepracovaný  

„Byloby pravím dob e, aby ti, kte í ani pravého mluvení pov domí nebyli, skládání písni ek 

u en jším byli zanechali.. nebylo by tak mnoho slov neforemn  formovaných aneb zle kon-

struovaných. Záleží na tom, p edn  aby k dlouhým notám muzickým sylaby vy knutí dlouhého – 

akcentem ostrým a oblým znamenané p ipojeny byli / k notám pak krátkým aby sylaby vy knutí 

krátkého – neakcentované, aneb m kkým akcentem zna ené kladeny byli.“ základným 

KLIMEKOVÁ Agáta: Tristoro né jubileum kníhtla iarskej innosti v Kežmarku. Dostupné na internete:

 , Konrad:  Der Gegenwärtige Stand und die Vordringlichen Aufgaben der Hymnologischen Forschung. In: 
Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie, . 6, 1961, s. 65.
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editorským požiadavkám, ktoré Daniel Krman stanovil a pod a možností dôsledne plnil, je otázka 

Slovenská literárna histori ka Gizela Gáfriková ( – ) konštatuje, že práve 

hymnografickej tvorbe sa autorstvu dos  dlho nepripisovala vä šia pozornos  a svojím spôso

bom to platí ako typická žánrová rta najmä v prostredí pestovania duchovných piesní.

ôsledne zis oval autorstvo pôvodcov i prekladate ov duchovných piesní, ktoré boli do 

spevníka zaradené. Usiloval sa o o najpresnejšie bibliografické údaje, aby nazna il vývin

a zis ovaní autorskej atribúcie textov sa podie al aj nakladate  

vydavate  spevníka Václ Nasledujúci citát, ktorý svojim spôsobom vníma rozmer 

´duševného a autorského vlastníctva´, pochádza z predhovoru z mladších vydaní spevníka

Cithara Sanctorum Ján Bežo, 1905): „IV. bod.: P i všech písních jména skladatel  

a p ekladatel , pokud možné bylo, vyhledána ; jména prvních, n meckých, v bec cizích vlevo, 

slovenských pak skladatel  tak též prekladatel  vpravo doložena jsou; na emž pravé cirkvi, 

zvlášt  v t chto posledných a nebezpe ných asích, nemálo záleží. I melodie známejší, které se jen 

najiti mohly, tém  ke každé písni p idány jsou...“ Konštatovanie  atribúcie melódií

duchovných piesní však nemôžeme o akáva , ke že spevník ú výlu ne 

texty duchovných piesní.

Ak h adíme na nami skúmané níky ím spôsobom aj autorské a hudobné tla e, ich 

Juraj Tranovský (1592 – Eliáš Mlyná ových – Ján Glosius

Pondelský – neriešili otázky pôvodu a autorstva predlôh (minimálne nemeckých)

ktorých erpali tak, aby nimi zrete ne oboznámili Ur itým dokladom autorovho

edi ného zámeru knižné íta  a nemu pristupova je naj astejšie titulný 

Tranovského Cithare Sanctorum sú výnimkou é k ú ové 

osobnosti reformácie a zárove  tvorcovia duchovných piesní

pies ovej tradície – –

– evanjelický farár, kazate  a zná tvorca duchovných piesní 

skladate ) Ich mená nájdeme spolu s názvom danej duchovnej piesne neskorších vydaniach

spevníka sa stretávame s iniciálami ktorých ú as  domáceho tvorcu

pies ovej škále spevníka Jeremiáš Lednický – ktorý bol 

Cithary Sanctorum

[Hor i ka] –

GÁFRIKOVÁ Zabúdané súvislosti (Štúdie o slovenskej literatúre 17. 18. storo ia). Bratislava
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Juraj Tranovský, 
[Pijsn  Duchownj /Staré y Nowé / kterýchž Cýrkew K estianská / p i Wýro njch Slawnostech a Památkách / 
Gakož y we wsselikých pot ebách swých, obecných y obzwlásstnjch / s mnohým prosp chem, vžjwá: 

njmž p idaný gsau Pjsn  D. M. Luthera wssecky / z N mecké e j do nassj Slowenské, p eložené; Od 
Kn ze Gi jka T anowského / Služebnjka Pán , p i Cýrkwi Swato Mikulássské w Liptow . Wytisst né

Lewo i / MDCXXXV.  [impr.: Wytisstien w Lewo i, v Waw ince Brewera ANNO M. DC. XXXVI.

Kultúrne a duchovné dedi stvo spevníka Cithara Sanctorum, ktorý pre slovenských evanjelikov 

zostavil Juraj Tranovský, a ktorý bol prvýkrát vydaný v , si privlast uje hymnologický 

výskum na Slovensku, v echách i v sku (najmä na území Sliezska). Je to prvá nototla  v

slovenských evanjeli k ú ový prame  slovenskej evanjelickej hymnografie. Vydavate ský 

profil spevníka s po tom okolo 220 vydaní siaha hlboko do 20. storo ia. Zásadný muzikologický

vklad do mozaiky jeho výskumu, ktorý ešte rozširujú í

spevky udovíta Vajdi ku a udmily Michalkovej. Cithara Sanctorum ý titul 

ej tla iarne v Levo i. dejinách vydávania tohto spevníka poznáme pä  jeho

notovaných zhotovení zo 17. storo ia, Prvé 

vydanie spevníka obsahovalo 440 duchovných piesní. Po et melódií, ktoré sú publikované len ako 

jednohlas, nie je exaktný, po íta s 175 melódiami. Ladislav Burlas publikoval transkribované m

ló po te 158. aní dnes vieme doloži  okolo 50 konkordancií melódií v nemeckých

prame och z – alších vydaniach ich po et stúpa k íslu 80. Pôvod 

alších melódií predpokladáme v prame och eskej duchovnej pies ovej tradície a domácom p

dí. Tie však akajú na alší aktualizovaný výskum a Proveniencia nemeckých 

piesní je okrem spomenutých mien Luthera, Melanchtona a zjavná najmä nemeckými nad

pismi piesní . Vä šinu p í publikuje už prvé

Cithary Sanctorum notovaných vydaniach pri notovaných duchovných pies ach 

identifikovali tvorcov textov, melódií a duchovných piesní, ktoré prezentuje nasledujúca

tabu ka

Titulný list sme citovali pod a RISM B XIII . Na Slovensku zachované exempláre tohto spevníka titulný 
list neudržali.

München
Hudba na Slovensku v 17. storo í L. Burlas [a iní]. Bratislava 1954, s. 52

Vajdi ka, udovít M.: Notované vydania Cithary Sanctorum v 17. storo í. In: Cithara Sanctorum 1636 – 2006.
Miloš Kova ka – Eva Augustínová)  Martin 2008, s. 105 153; udmila Michalková: Lutherove piesne v

Cithara Sanctorum 1636 – 2006. (ed. Miloš Kova ka – Eva Augustínová) Martin 2008, s. 90
ovaný Jeremiáš Lednický – ovaný 

Hor i k 17. storo í bol spevník vydaný 9 krát. Ved a piatich 
notovaných pochádzajú dve nenotované Levo Tren ín

Pri identifikácii tvorcov textov a melódií duchovných piesní v skúmaných spevníkoch sme pracovali s nasledujúcimi 
edíciami: len geschöpft u. mitgeteilt von 

–VI. Gütersloh 1889   
alší
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Tabu ka 1 

Tvorcovia textov duchovných piesní 

Johann Flitner, Johann Frank, Michael Franck, Johannes Freder, Paul Gerhardt, Georg Grünwald, 

Leon, Ambrosius Lobwasser, Mathias Apelles von Löwenstern, Martin Luther, Johann Matthesius, 

Tvorcovia melódií duchovných piesní

Johannes Agricola, Erasmus Alber, Johann Crüger, Wolfgang Figulus, Bartholomäus Gesius, Andreas 

Löwenstern, Georg Neumark, Philipp Nicolai, Michael Prätorius, Johann Rist, Johann Schop, Valentin 

Cithary Sanctorum roku 1696 obsahuje najmenej zhudobnených textov ducho

ných piesní, viaceré piesne – medziinými aj Lutherove – predchádzajúcich vydaniach s melódiami sú 

kované vo verzii textu.

Eliáš Mlyná ových, Písní ní kniže ka
Pijsni nj= | Kniže ka || Obsahugjcý wsob  rozli né | wnow  zložene | a zwetssy Castký | z Nemeckych 
p eložene Ducho= | wný Pjsni ký | které každého asu | y wewsselikych pot ebách | mohú vžjwane | bytj | 
Wydana na Sw tlo | skrze | Eliasse Mlinarowých. | a | wytissténa w LEWOCY | Léta Pán  |W kteremžto 
Skladatel srde n  žáda: | NeCh kažDI DVCh ChWaLI Pána | WzaCtne | WrVCné | WeCczery Rana. [1702]

Pjsni nj= | Kniže ka | Obsahugjcy wsob  rozli ne w=nowé zložene | a wetssj Cžastky z
preložene Duchownj Pjsni ky | [s] inymi op t nynj znowu p idanymi |ned lnjmi y ginymi nabožnými 
Ssesstdesatmy | Pjsni kami | ktere každého Cžasu | y we= | wsselikych Pot ebach mohou vžjwa= |ne byti. | 
Wydaná na Sw tlo | skrze. |  Eliasse Mlinarowych | Messtiána Kežmarského | a | Wytla ena po druhý krat | 
W Kežmarku | w Matege Witriariho | Létá Páné. | V kterémžto Skladatel s wssemi Po= | božnymi Krestianý 
nabožne rjká: | [C]žIn IMet DIkI. Bože náss | že rá= | CžIss ost IhatI náss. [1707]

Provenien ne – vo vz ahu k pôvodcovi a tla iarenským oficínam – znotované dve vydania spevníka 

Eliáša Mlyná ových prináležia kolekcii hudobno historických pamiatok Spiša a nechýbajú ani 

indexe východiskovej bibliografickej literatúry 20. storo ia aj zo sú asnosti. Zachované 

knižné exempláre Písni ní kniže ky deponujú na Slovensku tri zbierkotvorné inštitúcie. Jediný 

alšie  
zväzkov. Kassel [a alšie] 1993 –

KENDROVÁ, Zlatica: Príspevok k výskumu hudobných prame ov barokovej evanjelickej duchovnej piesne na 
Slovensku – spevník Eliáša Mlyná ových. [rigoróna práca]. Bratislava, 2011. 
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levo ský originál skúmanej barokovej knihy  je dnes uložený v historických Ústrednej

knižnice Slovenskej akadémie vied (signatúra V. Kežmarské vydanie dnes tezauruje 

Slovenská národná knižnica v (signatúra SE 6248) ydavate stvo Tranosciu

Mikuláši (

itulný list tla e zbierky duchovných piesní jej zostavovate a, s

ého príspevku do pies ového korpusu zbierky: rozli né vnov  zložené Širšie 

autorské zastúpenie, nemeckú pramennú provenienciu a zárove  aj prekladovú prácu (zostavovate a?)

od ítame titulného listu z v tší ástky z n meckých p eložené duchovní písni ky Eliáš Mlyná ových

je tvorcom duchovnej evanjelickej lyriky slovenského baroka. Prekladate , právnik a neskôr evanj

lický farár, ktorého innos  pozorujeme na Spiši v meste Kežmarok a

spevníka publikujú zhodný po et 28 znotovaných textov duchovných 

piesní. V tomto rozsahu sa nachádza 20 duchovných piesní, ktorých melódie a preloženom 

do jazyka slovenských evanjelikov nemeckých prame och Vä ší po et 

ôsobením viaže k á

dza piese  Martina Luthera. Autorské zastúpenie v kontexte pies ových textov, tvorcov melódií 

pramene ilustruje nasledujúca tabu ka:

Tabu ka 2 

Tvorcovia textov duchovných piesní 

Heinrich Albert, Matthäus Apelles von Löwenstern, Lucas Backmaister, Tobias Clausnitzer, Johann 
Flitner, Basilius Förtsch, Johann Freder, Paul Gerhardt, Johann Heermann, Nikolaus Hermann, Johann 
Rist, Samuel Rodigast, Johann Rosenmüller, Johann sen. Saube

Tvorcovia melódií duchovných piesní

Johann Rudolph Ahle, Heinrich Albert, Michael Altenburg, Matthäus Apelles von Löwenstern, 
Crüger, hasverus Fritsch, Severus Gastorius, Nikolaus Hermann, Johann Rist, Leonhart Schröter, 

 

 
Ján Glosius Pondelský, Etan hlasit  prozp vující anebo Písni ky nábožné
ETAN| hlasyt  Prozp wugjcý | A=nebo| Pjsni ky | Nabožné | k rozli ným pot ebám y k | zli ným asum | 
Celého Roku | Znjchžto gsau | N které z Nemecké e i na Slo= | wanskau obrácené Giné, wnema | lém po tu 
znowu zložené, | A zt ch mnohé y nowymi Me= | lodyámi, obdarowane, |  Nynj pak gjž wssecky spolu na 
Sw tlo | K Sláwe Božj | a Bližnj= vžitku | wydané | skrz | Jafetowého Gedneho Potomka | totiž | Jana 
Glosiuse Pon= | delského. O.o. [1727]
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Pies ový fond v spevníku Jána Glosi ého – 1727) je na melódie podstatne bohatší.

Tvorca tejto pies ovej zbierky bol evanjelickým farárom, ktorý študoval v Hrachove, Levo i, Prešove

Kežmarku a . Svoju duchovnú správu a literárnu innos  spojil s pôsobením na miestach 

kuriálnej obci Aszód (dnešné Ma arsko) v rodine baróna Jána Podm

nického. Patrí k edstavite om slovenského literárneho baroka, ktorý znotovaným spevníkom zanechal

autentickú stopu aj v typografickej kultúry.

Edi ný zámer Glosiovho spevníka komunikuje titulný list, ke  priznáva duchovné piesne 

preložené nemeckého jazyka, zárove  nazna uje novú tvorbu text aj melódií

zi nej práci sa Glosius priznáva v „Tomu že tak jest, aj ! máš i ode mne nejmenšího 

a nehodného Služebníka Kristového, písni ky n které, pomoci jeho svatou zhotovené.. jen m j chu  

ku zpívání. MUSICA jest daná lidem, jako mléko pro dušu i nejp ijemn jší starosti poleh ení, 

i v prácech pot šení, ano jako prost edek, skrze který by v zapomenutí mohly p ivedené býti bídy, 

jimiž asný náš život ze všech stran je obklí ený“. To mne tehdy k tomu vedlo, abych ne jen rád 

zpíval, ale (vedle h ivni ky mn  zh i nebeské dáne) i písni ky takovéto skládal, jak mne kdy p i tom 

Duch Swatý pomáhal.“ Svoje duchovné piesne ponúka príjemcovi s nenútene „Jestliže 

pak se tob  ne každá z nich libiti bude (jako to za jistou v c pokládám) v d ti máš, že jsou n které 

složené ode mne kdy sem ješt  mládene kem byl“. Cirkevná publicistika 19. storo ia tiež

´skladate a´. Napríklad v publikácii Michala Bodického (1852  1935), evanjelického

k aza, spisovate a a prvého dekana Evanjelickej teologickej fakulty: „Welká milost Božia to bola, 

že cirkew mala práwe wtedy wýborného Duchom Božím preniknutého Sl. B. kazate a Jána 

Glosiusa, otca sláwneho skladate a piesní duchowních, ktoré dosial w knihe pod menom Glosius 

známej sa w mnohých domoch ewanjelických nachodia. Sám ale skladate  zpomenutého farára pon-

delského syn, narodil sa na Pondelku a preto sa podpisowal: Ján Glosius Pondelský. Zomrel r. 1729 

d a 25. decembra, ako farár Tomassowský.”  pevník zah a 87 jednohlasných melódií 

textom duchovných piesní, ktorých je v Identifika ný výsledok sa vz

60 duchovným pies am, ktoré sa aj v tomto prípade vz ahujú k prame om neme

pies ovej lyriky a evidentne preferujú repertoár obdobia hallského pietizmu z prvých 

desa ro í 18. storo ia. Glosiov vlastný autorský vklad – i už poetický alebo hudobný –

netrúfame si presne vymedzi . Bližšie sme sa pristavili pri pies ových jednotkách, ktoré boli bu  

datované, bu  boli nejakým spôsobom ozna ené ako nové alebo v textoch ukrývali akrostichy, ich 

KENDROVÁ, Zlatica: Príspevok k výskumu barokovej evanjelickej duchovnej piesne na Slovensku – spevník Jána 
Glosia Pondelského. Diss. phil. Bratislava, 2010. Zväzok RISM B XIII neeviduje predmetné vydanie Glosiovho 
spevníka.

DICKÝ, Michal: História cirkve evanjelickej a.v. pondelskej vydaná v as dvestopä desiatro nej pamiatky 
založenia cirkve. starších textoch sa stretávame s pojmom skladate historickom kontexte však  

tvorcu nielen hudobného le aj slovesného diela. Porov.: Dostupné na internete:
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po et je 35. Z tohoto po tu 16 nachádzame v tvare zhudobnených textov. 8 melódií sme identifikovali

známych prame oc pôvodom alebo konkordanciami nájdenými v nemeckých predlohách, 

naj astejšie vo Freylinghausenových spevníkoch vydávaných v

že Ján Glosius môže by  aj skladate om zodpovedá 8 melódií, ktoré sme pramenne doposia  ne

žili. Nasledujúca tabu ka predstavuje identifikovaných tvorcov duchovných piesní a pramene

Tabu ka 3 

Tvorcovia textov duchovných piesní 

Æmilie Juliane Reichsgräfin von Schwarzburg–
nstein, Bartholomäus Craselius, Simon Dach, David Denicke, Paul Eber, Johann 

Bartholomäus Ringwald, Johann Rist, J n Rosenmüller, 

Tvorcovia melódií duchovných piesní

Johann Crüger, Johann Georg Ebeling, 
Johann Löhner, 

tvorbe duchovných piesní legitimuje už

patrí nielen Slovo a Sviatos , ale tiež chválospev. Dejiny reformácie priznávajú ú as  spolo enstva 

na tvorbe cirkevnej hudby. Duchovná piese  je vstupenkou do spolo enstva, v

lenovia vzájomne spoznávali. Ke že boli svorní a jednomyse ní v duchu, mali tiež rovnaký 

zmysel pre pravú hudobnú re , ktorá primerane vyjadrovala ich vieru, lásku a nádej. Preto duchovná

piese  asto vyrástla zo spolo enstva bez mena, bez toh

podobným prístupom editora sme sa bližšie nešpecifikovanom spevníku, 

prvej tretiny 18. storo ia. „Pro  by jména skladatel , p ekladatel  aneb i Písní 

n meckých k nim p ivlast uje? Pon va  by to velmi velika, a p ece nejistá, neužite ná a nepot ebná 

práce byla, jenž k vzd lání nic ne iní. Ano, proto, n který lov k v pisni ce pro jejiho skladatele, 

Porov.: SÖNGEN, Oskar: Theologie der Musik
Exemplár s eviden ným íslom MMH 3040 uložený v Múzeu slovenských národných rád
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aneb pro jméno své, jenž v ní jest skryté, aneb p i jiné takové p í iny svého vlastního zalíbení, 

v samém sob  aneb v své práci „kocha“, (což zajisté jest nepravost odsudku hodna), nebo  sa tak 

n jakým sp sobem lov k zapírá Boha silného, nejvyššího (Job 3, 27-28).“ Anonymitu melódií 

priznáva aj Freylinghausenov spevník v ktorom ítame, že ´melódie vytvorili skúsení 

Halle´. Zdá sa, že životná filozofia služobnosti tvorcu období baroka 

pokra uje  cestou bezmennosti. Hoci inštitút autorstva oficiálne nejestvoval, 

však melódií, uje konkrétne autorské pozadie známe najmä v

duchovnej pies ovej lyriky, v skromnejšej miere aj v domácej. A ktorého hodnotu – aj na úrovni 

prekladovej práce – našich kultúrnych podmienkach za ali vážne zaujíma  už v prvých 

desa ro iach 18. storo ia Daniel Krman a Václav Kleych.

Evangelický kancionál, ed. Václav Kleych, Zittau 1727,  
ukážka z registra s údajmi o duchovných pies ach, ich autoroch a prekladate och  

do literárneho jazyka slovenských evanjelikov, výsledok práce Daniela Krmana a Václava Kleycha 
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HYMNOLOGICKÉ DIELO DANIELA KRMANA ML. (1669 –

š á
lógie, lozofická fakulta 

Daniel Krman ml. sa do dejín zapísal najmä ako evanjelický superintendent, ktorý svojím neko

promisným otázkach viery zabránil zániku evanjelickej cirkvi na našom území 

za iatkom 18. storo ia. Neunikol ani pozornosti jazykovedcov, ktorí si zas všimli jeho jazykovedné 

práce a obranu sloven iny. Okrem nej nám však zanechal i svoj cestovný denník

táva svoju cestu za švédskym krá om Karolom XII. podáva pozoruhodný etnografický obraz 

krajín, ktoré precestoval. Spolu s Václavom Kleychom je autorom publikácie Ewangelicský kancyonal

tomuto spevníku možno nazva  p

štúdiou slovenskej historiografii prvým svojho druhu, nako ko 

prináša prvý historický preh ad duchovného spevu slovenskej protestantskej cirkvi. V

bada  Krmanovu mimoriadnu odbornú erudovanos  i pomerne široký preh ad o

kancionálov z rôznych kútov Európy. Práve na Krmanove vedomosti o dobovej kancionálovej

našej štúdii. literárnovedného h adiska text Ewangelicského 

kancyonála Vráblová ktorá štruktúru Krmanovho odborného textu na rtla 

troch bodoch. Prvým je výklad základných pojmov súvisiacich s duchovným spevom. alším je 

á rt dejín duchovného spevu závere sa nachádzajú kritériá edície Kleychovho kancionála
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Krmanov text však nie je neutrálne formulovaným vedeckým textom. Treba ma  na pamäti 

ú el. Ide o konfesijnú i literárnu obhajobu luteránskej hymnografie.

Krmanovým zámerom bolo poukáza  na to, do akých rôznorodých jazykov a kútov Európy boli pr

kladané Lutherove piesne, a takto argumentova  vo i odporcom reformácie a dokáza  ich kvalitu 

prínos.

Dejiny duchovného spevu za ína Krman biblickými zmienkami o

uje starovekými a stredovekými dejinami. Odvoláva sa na rôznorodú literatúru, Theodoréta i 

Plínia. Vychádza tiež z diel luteránskych teológov, najmä ortodoxného smeru Johanna Andreasa 

– –

–

    
Ewangelicský kancyonal, Zittau, 1727 

tradíciou spevu v domácom jazyku pozornos  venuje vier

diela mapujúceho históriu iech Silvia Aenea (neskôr 

pápež – Historia Bohemica Je však možné, že daný text ob ú

beného po ského kancionála Kancyona , to iest Pie ni chrze cia skie, ku chwale Boga 

w Troycy iedynego i pociesze wiernych iego ktorý vyšiel v meste Toru  a do kal sa 
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viacerých vydaní v priebehu 17. storo ia. pomerne ve ký priestor venuje apológii domá

ceho jazyka. Pozoruhodné tomto po skom kancionáli Slovákov („S owákov na-

šych“), ktorí náboženstvo i bohoslužby odbavovali vo svojom jazyku („w iezyku swym nabo-

ženstwo y s užbe BOža odpráwowáli“ ). Spomína Konštantínovskú misiu („Cyrillus, ktorý Moráwce 

wiáry naucžyl“ dovolenie od pápeža vykonáva  obrady vo vlastnom tejto téme sa 

našom prostredí vyjadruje Benedikt Sz ll si Cantus Catholici eskom pr

stredí vierozvestcov okrajovo spomína tiež katolík Ján Rozenplut – Za iatkom 18.

ro ia sa však k téme vracia práve eho formulácia ve mi podobná tomu Artomiovmu, 

rovnaký prame  (Aeneas Silvius Historia Bohemicae, cap. 13.)

vom predhovore môže sved i  o po ského spevníka intelektuálnych kruhoch na našom 

území. Zmienka o Slovákoch v po skom spevníku z konca 16. storo ia je pozoruhodná a môže 

by  dôkazom o Artomiových kontaktoch aj na našom území. Tie museli by  dos  intenzívne, ke  

ich vo svojom spevníku spomenul, nako ko v Historia Bohemicae ktorý sa Artomius 

opiera, sa podobné zmienky o Slovákoch nenachádzajú. 

 

Praxis Pietatis Melica Johanna Crügera 
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Krman do popredia stavia reformáciu a následný vzostup produkcie duchovných piesní, 

ktorú odštartoval Luther. Ten dal pod a Krmana roku 1525 vytla i  spevník zvaný Enchiridion

skuto nosti však spevník vyšiel o rok skôr, už v dnes vieme, že bol v poradí až

druhým luteránskym spevníkom. Ešte pred ním vyšie tom istom roku známy spevník Achtlie-

derbuch Etlich Christlich Lieder Duchovné p ich ob úbenos sa však rozmnožili 

nato ko, že nájdeme i kancionály s viac ako tisíc pies ami. Ako príklad uvádza Praxis Pietatis 

Melica Johanna Crügera. Spevník vychádzal viackrát medzi rokmi – 1737. Krman uvádza 

Neostáva však len pri protestantských spevníkoch

ktoré „tak horliwé / tak pronikawé / tak utessené gsau...“, že sa dostali aj do katolíckych kancionálov.

konkrétne dvoch katolíckych spevníkoch Prvý z Mayntzisch 

Gesangbuch Catholich Cantual, von neuen übersehen, und gedruckt zu Mayntz durch Christoph 

Küchlern Anno 1679,  rukách nemal. pevník uvádza citujúc

Quantum Pontificiis Reformatio B. Luth[eri]

texte priamo uvádza. spomínanom spise obra uje Lutherovu teológiu a štvrtej 

téze reforma nému spevu „Et cantus in lingua vernacula & ipsorum carminum 

formam Ecclesia Rom. Luthero debet...“ iež uvádza zoznam Lutherových piesní, ktoré sa 

nachádzajú v spomínanom katolíckom spevníku.

ich, protipietistický Eines schwedischen Theologi kurtzer Bericht von Pietisten

na ružomberskú synodu. Druhý katolícky spevník, ktorý Krman spomína je pomerne zložité 

identifikova . Uvádza ho „Pro  y do Pražského nedáwno wydaného položena 

gest y ta Píse  rannj [...] D kugí  Pane milý“. Údajne v spevníku ná alšiu Lutherovu pi

se : Ot e náss genž v Nebi bydlíš. Mohlo by ís  o Šteyerov kancionál (KANCYONAL Cžeský

ktorom obidve piesne nájdeme. Ur i  však s istotou konkrétnu tla  je z

strohej informácie problematické

Pozoruhodný je Krmanov preh ad o evanjelických spevníkov i

vzdialenejších kútoch Európy Vieme, že Krman zbieral knihy, a preto je dos  možné, že vi ceré so 

spomínaných tla í vlastnil. možno predpoklada , že viaceré spevníky poznal
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iba zo sekundárnych prame ov. Uvádza tak iba názov, rok, prípadne miesto vydania, avšak

neuvádza ich obsah. 

Výpo et jazykov, do ktorých boli evanjelické piesne prekladané a ína „tradi nými 

teologickými“ jazykmi – hebrej inou, gré tinou. od a Krmanových údajov do týchto jazykov 

piesne prekladal M. Georg. Leuschner (†1672), rektor školy v

piesní do latin iny zozbieral Caspar Stielerus alias Serotinus Kaspar von Stieler), ktorý ich

uvádza Krman, Trifolium sacrum . alšiu knižku s

tin iny pod a Krmana vydal kazate  v Dráž anoch Pietas 

Melica Bližšie informácie o týchto spevníkoch neuvádza, avšak na iných miestach 

Pietas melica o dokazuje, že spevník dobre poznal. alší spevník 

uvádzaný Krmanom, ktorý obsahuje evanjelické piesne, tentoraz v talian ine je Giubilo Evange-

lico (1702). Piesne preložil profe

d’Erber) ktorý je o. i. tiež autor taliansko francúzskeho slovníka. Krman tiež spomína 

rancúzsky spevník vydaný vo Fr ktorý sa nepodarilo ident

fikova , ke že Krman neuvádza ani názov bližší popis prame a Rovnako stroho uvádza 

holandský spevník Het groot Psalm Boock, kde sa nachádzajú Lutherove piesne. Spomína tiež 

anglický The Whole Book of Psalm colected inde Englisch metre roku 1668. Prame  však

dispozícii ako sám uvádza, pod a Hausenovho textu z Pietas Melica

Hodnotná môže by  informácia o švédskom spevníku to vzh adom k , že 

Krman podnikol cestu za švédskym krá om Karolom XII. Roku 1707 bol Krman poslaný po synode 

Ružomberku Karolom XII., od ktorého mal získa  financie pre prešovské evanjelické kolé

Švédskeho krá a zastihol v období, kedy bojoval v

Krman robil zápisky podobe denníka, známe ako Itinerarium Tie nám podávajú ve mi podro

ný opis krajín, ktoré precestoval a môžeme sa dozvedie , že Krman s ob ubou venoval pozornos  

iným kultúram. Pri opise bohoslužby v Krá ovci (dnes Kaliningrad) napríklad píše: „Najbližšie som 

mával muža, ktorý, len o kantor za al nejakú piese , vysokým hlasom spieval všetky slová veršov 
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Ewangelicský kancyonal,  
Tamže, s. [A8]v.
Tamže, s. [A8]v.
Zväzky RISM B/VIII/1uvádzajú dve frankfurtské tla e z ni jedna nie je vhodná: Christlich-Allgemeines 

Gesangbuch Johann Crügers Ubung der Gottseligkeit

Ewangelicský kancyonal,  
Tamže, s. [A9]r.
Autograf bol majetkom Lyceálnej knižnice v Prešove (signatúra: CQ 419). Pod a údajov Jozefa Minárika sa nachádza 
Štátnom archíve v Prešove.
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prv, než ich zaspieval ktoko vek iný, a tak predbiehal až do konca.“ Podobné detailné postrehy sú 

Krmanovom texte asté. Zo zápisníka vieme tiež, že si na cestách zaobstarával cudzojazy nú 

literatúru. denníku Krman píše: „Ja som tu našiel cirkevného kantora, ktorý sa tu nazýva diak, 

a za dva dni ma nau il po rusky íta . Od romnianskeho k aza Teodora Janovského som si zaobsta-

ral žaltár, Novú zmluvu a cirkevný rituál“ alej tiež napríklad priamo spomína dve duchovné 

Lutherovo Krédo piese  z bratského Šamotulského kancinála (1561).

cestovnom denníku Krman uvádza dvoch švédskych farárov, s ktorými strávil istý as po as 

vojnového aženia švédskeho krá a v Jöran Nordberg –

– oni boli zdrojom Krmanových informácií o severských 

kancionáloch. Krman uvádza v severskom prostredí ve mi známy spevník vydaný v Štokholme 

Then Swenska Psalm Booken roku 1695. Nachádza sa tu aj chybný údaj roku vydania

vo vydaní totiž uvedený o vydaní

údaj opravený. , že spevník obsahuje „písn  z Nemeckých p eložené, ale i Modlitby 

Habrmannowy“ iže Christliche Gebet für alle Not und Stende der gantzen Christenheit é

 
Then Swenska Psalm Booken, Stockholm, 1695 

                                                           

„Piatu nede u po Trojici vošli sme do kostola reformovaných [...], celé zhromaždenie spievalo Wir glauben,  iže 
Verím, zložené doktorom Martinom Lutherom.“ Itinerarium

„Vytrhnutí z nebezpe enstva života, zaspievali sme ve ernú piese : D kujeme , obránce náš, že jsi nás opatroval, 
v tento den m ls pé i o nás, od nep átel zachoval at . „ Itinerarium

Ewangelicský kancyonal,  
Tamže, s. [A9]r.
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Krman mal tiež vedomos „Lüneburskom manuáli“, preloženom do dán iny, ktorý obsah

prídavok piesní. Tu však tiež neuvádza žiadne alšie danej tla i. Spomína 

šiu severskú tla Informácie erpá opä  z Pietas Melica. Re  je o Manuale 

Lapponicum. Tla  vyšla v Štokholm Išlo o preklad švédskeho manuálu Manuale 

Sueticum Tornæus Krmanova správa o tejto tla i v našich zemep

ných šírkach, je pozoruhodná, ide totiž o najstaršiu knihu zachovanú v menšinovom sámskom 

 
Manuale Lapponicum, Stockholm, 1648. 

Krman pokra uje menovaním kancionálov z rôznych kútov Európy, kedy skôr len vymeno

váva spevníky, ich obsah však neuvádza. ma arských spevníkov Krman spomína spevník

„Michala Aácsa“ (Mihály Ács, 1631 – 1708) s názvom Arany láncz júci Lutherove piesne

vydaný v Levo i roku 1696. „pro Ewangeliky Illyrieské“ pod a 

vydal Primož Trubar Augsburské vyznanie, Luherov katechizmus

Informáciu však uvádza citujúc spis Specimen Hungariae Literatae (1711) Dávida Czwittingera

Menuje tiež po ský spevník, Cancyonálik. Jeho popis je však nezrete ný, a

jednozna ne identifikova . Môže však ís  o kalvínsky Kancyonalik, t. i. Pie ni Pospolite 
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y nabo ne tla ený v Gda sku. Krman v Gda sku istý as pobudol po as svojej 

cesty za švédskym krá om. Rovnako však môže ís  rozšírený luteránsky Artomiov spevník

Kantional. To jest: Pie ni Krze iá skie Vo svojom denníku podáva i opis kalvínskych bohos

žieb. Spomína tiež spevník litovský „Naujos Giesmiu Knigos“ švédskym krá om

prechádzal i litovským územím, preto je pravdepodobné, že spevník vlastnil. Ani tu však á

obsahu kancionála.

správ spevníkoch pre echov, Moravanov a Slovákov je Krman presnejší a zvä ša 

pripája i svoje osobné hodnotenie Vysoko hodnotí Dražova „muže wýborného, 

gehož y Pjsn  chwály hodny gsau“ jeho zbierku piesní z Nejde však o spevník v

zmysle slova, ale skôr o modlitebnú knihu s názvom Knižka ru ní zp v v a modlieb

moravských prame ov uvádza kancionál Tobiáša Závorku (1602), Komenského Kancyo-

nál kancionál Jana Myllera, eského , ktorý v Žitave vydal roku 1710 evanjelický spevník

Poklad zp v  duchovních

Krman tiež venuje pomerne ve kú pozornos  Cithare Sanctorum íše, že: „Pro Slowáky 

wydána byla Léta Pán  1635 Cythara Sanctorum...“  dáva po et piesní približne 400. Cituje 

asti Tranovského predhovoru a konštatuje, že Cithara bola pod a neho cirkvami augsburského 

vyznania ochotne prijatá. Pochvalne spomína tiež vydanie Daniela Sinapia z roku 1684, k „páté 

Edycý“ je Krman kritický. Vydanie totiž vynecháva pôvodný predhovor a niektoré lamentácie. Pr

dané boli pod a Krmana piesne z rôznych pochybných prame ov, básnicky, jazykovo, 

u ne neskorigované a daným vydaním tak Cithara „nemálo w mnohych zleh ená byla.“ Krman

neudáva rok daného „nevydareného“ vydania a alej píše, že Tranovského kancionál sa používa 

Sliezsku, a to napriek jazykovým rozdielom. Krmanovho textu je zjavné, že Citharu Sanctorum

nepovažuje za eskú knihu a ve mi starostlivo ju diferencuje od eských kancionálov. Nevynecháva 

Eliáš Mlynárových jeho spevník Pjsni nj Kniže ka Kežmarku (1707) a krátkosti uvádza 

Krmanov prínos k výskumu duchovných piesní na našom území spo íva však najmä v

že je to prvý pokus o ur enie autorstva piesní. ožiadal Václav Kleych, ako to sám Krman 
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Ewangelickému Kancyonálu píše Autorizácia piesní je 

našom kultúrnom okruhu novým prvkom evanjelických kancionáloch z nášho úz

zvykli by  starostlivo zna ené menom autora piesne Martina Luthera. Pri iných autoroch je 

takáto prax zriedkavá. Krmanova autorizácia piesní nerozlišuje textovú zložku od melodickej

kedy Krman pri piesni uvádza autora textu, inokedy autora melódie. Samostatne však odlišuje

prekladate a.

texte nám odha uje svoje zásady o správnej deklamácii, pod a ktorých treba dba  najmä 

to, aby bola dlhá slabika, prípadne slabika s akcentom sprevádzaná dlhou notou, pri om krátka, 

prípadne neakcentovaná slabika má by  podložená krátkou notou. „Gak se e  wypowjdá mluwenjm, 

tak se y zpjwánjm wypowjdati má.“ o najprirodzenejšie spojenie textu a melódie. Po et

slabík má presne zodpoveda  po tu nôt. produkcii nových piesní sa stavia pomerne prísne.

Napomína tých, ktorí nemajú dostato nú zru nos ním zdôvodnené zásady nevedia 

dodržiava , aby túto innos  radšej zanechali. ext na tomto mieste vykazuje myšlienkové 

predhovorom ku Komenského kancionálu – Kancionál, to jest kniha žalm  a písní duchov-

ních Túto skuto nos  si všimol už literárny historik Jozef Minárik.

Timotea Vráblová poukazuje na isté prepojenie medzi luteránskou a bratskou tradíciou.

Historický preh ad ako sú as  predhovorov ku kancionálu nebol v luteránskom prostredí štandar

ným. Bol však vcelku typický v cirkvi bratskej. Kleych bol pôvodne príslušníkom eskobratskej 

Do publikácií, ktoré vydával, tak vkladal

bibliografický preh ad doterajších publikácií, ako to bolo zvykom v jeho pôvodnej

. Kleychovým bratským vzorom sa tak vo svojom predhovore nechal ovplyvni  i

e luteránskej orientácii.

Predhovor Daniela Krmana ku žitavskému kancionálu Václava Kleycha je skuto ne prvým 

významným hymnologického charakteru u nás konfesijnú i literárnu

obhajobu luteránskej hymnografie. Ako primárne poslúži  viaceré slovenské i 

eské a moravské spevníky, napr. Tranovského Cithara Sanctorum i Pjsni nj Kniže ka Eliáša 

Mlynárových (1707), Poklad zp v  duchovních  i. Predpoklada môžeme

širšej stredoeurópskej proveniencie, napríklad ma arský spevník Arany láncz

však možno bra  do úvahy aj pramene zo vzdialenejších kútov Európy, ako napríklad švédsky 

kancionál Then Swenska Psalm Booken. nformácie primárnym prame om dop a o sekundá

Medzi tie po ítame Pietas Melica, prípadne tiež spis

Quantum Pontificiis Reformatio B. Luth[eri]. iež literárn
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Specimen Hungariae Literatae Dávida Czwittingera alšie 

môžeme predpoklada napríklad predhovor k Artomiovmu spevníku Pie ni chrze cia skie Závaž

ný je tiež register autorov piesní na samom konci kancionálu. V aka Krmanovi a

gickému výskumu dnes poznáme mená autorov dovtedy anonymných piesní (Daniel Sinapius

Hor i ka, Adam Plintovic, Juraj Bánovský). Krman pri svojej práci na Kleychovom spevníku pre

kázal odbornos aj výnimo ný preh ad o domácich duchovných pies ach. nám tak 

prvú historickú reflexiu duchovnej piesne echov, Moravanov a Slovákov zo za iatku 18. storo ia.

identifikovaných a predpokladaných hymnologických prame ov použitých

[Augsburské vyznanie vslovinskom jazyku], Primož Trubar, 1578. Citované pod a: 
Specimen Hungariae Literatae Dávid Czwittinger, 

neidentifikovaný francúzsky spevník], Frankfurt nad Mohanom, 1683.

Kancionál, to jest kniha žalm  a písní duchovních, Ján Ámos, Komenský, Amsterdam, 1659.]

KANCYONAL Cžeský, Václav Šteyer, 

Arany láncz [ma arský spevník], Mihály Ács, Levo a, 1696. aplovi  I., s . 527, . 1571.  

Kancyonalik, t. i. Pie ni Pospolite y nabo ne Cancyonálik Gda sk, 1623

Cithara Sanctorum Hor i ka, Levo a, 1684.
APLOVI  I., s. 490, , 1437.

Cithara Sanctorum, Juraj Tranovský, Levo a, 1636. HBS 1636/01; APLOVI  I., 
s.  309, . 828.

Eyn Enchiridion,

Giubilo Evangelico, [taliansky spevník] Appresso Wolffgango Michäelles

Het groot Psalm Boock. neidentifikovaný holandský spevník] 

Historia Bohemica, Silvius Aeneus. Citované pod a: [Kancyona , to iest Pie ni chrze cia skie,
Toru , 

Knižka ru ní zp v v a modlieb, Dražova, Pern , eských 
venských tisk , íslo K05374

Manuale Lapponicum [sámsky spevník], Johannes Tornæus, Štokholm, . Citované pod a: 
Pietas Melica,

Mayntzisch Gesangbuch Catholich Cantual, Christoph Küchlern, 
Citované pod a: Quantum Pontificiis Reformatio B. Luth[eri], 

Naujos Giesmiu Knigos. neidentifikovaný litovský spevník]
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Pietas Melica, Dráž any, 

Pjsni nj Kniže ka, Eliáš Mlynárových, Kežmarok, 1707. íslo 

Pjsnie chwal božských, Tobiáš Závorka,

Poklad zp v  duchovních, Jan Myller, Žitava, 1710. eských a slovenských tisk , íslo 

Praxis Pietatis Melica, Johann Crüger, 1678.

The Whole Book of Psalm colected inde Englisch metre, 1668. Citované pod a: Pietas Melica,

Then Swenska Psalm Booken, Štokholm, 1695.

Trifolium sacrum,  
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Lipphardt, Bärenreiter, Kassel

Hymnologica Slavica
Jan Kouba, Marie Skalická, Gerhard Schuhmacher, 

Karol H awiczka, Leon Witkowski, Teresa Krukowski, Gerhard Schuhmacher, Jan 
Verlag, München

VIKTORY, Gustáv: Život Daniela Krmana ml. In: KRMAN, Daniel: Itinerarium Vydavate stvo 
nskej akadémie vied, Bratislava –

VRÁBLOVÁ, Timotea: Charakter Krmanovho Predhovoru ku Klejchovmu kancionálu. In: 
GÁFRIKOVÁ, Gizela a kol.: Panonia Docta U ená Panónia, Vydavate stvo SAV, Bratislava 

–
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Acta historico-ecclesiastica
ignatúra H.eccl. 13

Historia Bohemicae
Kancyonal, to iest Piésni chrze cia skie, A. Koteniusz, Toru  1596. 

Eyn Enchiridion oder Handbüchlein. Eynem ytzlichen Christen fast nutzlich bey sich zuhaben..
ignatúra Libri impr. Rari oct. 166. 

KLEYCH, Václav: Ewangelicský kancyonál, Vytišten v Žitav , 1722. (Lyceálna knižnica SAV,
signatúra V. teol. 3647
KLEYCH, Václav: Ewangelicský kancyonál, Vytišten v Žitav , 1727. (Lyceálna knižnica SAV, 
signatúra V. teol. 3648

Quantum pontificiis reformatio

Armamentarium catholicum perantiquae
ignatúra
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OSOBNOS  JÁNA JUHASEVI A SKLIARSKEHO (1741 –
PISÁRSKEJ PRAXE V KARPATSKOM PROSTREDÍ

Mária á á
Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenská akadémia vied

Napriek tomu, že slovanské spolo nos  asto spája 

východoslovanským prostredím práve na území východného Slovenska (spolu s as ou západnej 

Ukrajiny, južného Po severného Ma arska a Rumunska) vytvorili svojím stáro ným 

jestvovaním unikátny priestor, kde sa úrny okruh Východ spája so Západom. Práve v 

etnicky, konfesionálne i jazykovo pestrej oblasti je výskum externých prejavov kultúry, 

najmä v súvislosti s vzájomným prelínaním, zaujímavý a žiaduci

poh ade na ú erpretáciu liturgickej hudby v karpatskom prostredí sa do 

konfrontácií dostávajú obradové rozdiely súvisiace s inak sa formujúcou východnou liturgickou 

tradíciou, diferencie v pomeroch vplyvu západnej a východnej hudobnej tradície na seba navzájom 

a tiež s nimi spojené odlišnosti v hudobno teoretickej, nota nej a

slovanskej obradovej tradícii pri bohoslužbách absentuje použitie hudobného 

nástroja. Hudobnú zložku preberá v celej miere spev v unisone, asto dotváraný jednoduchou 

harmóniou spodných tercií, podobne ako je tomu pri interpretácií folklórnych piesní. Práve spev 

celého veriaceho spolo enstva, ktoré oslavu Boha prejavuje tým najprirodzenejším spevným 

prejavom, ozna ujeme v karpatskom prostredí termínom prostopinije

Hudobný prvok zohráva v liturgických obradoch východnej tradície významnú úlohu. 

Hudobným om je v zásade každý z prítomných od k aza, diakona, resp. teca cez kantora 

až po ud, ktorý kantor pri speve vedie. K ilských prame och ozna ovaní ako 

                                                           
Vokálny prejav v liturgických obradoch a celý ich priebeh dop ajú iba rytmické hudobné nástroje (zvony, klopá e, 

spiežovce rolni ky na kadidle), ktoré nesú výraz emócie napr. rados , oslava = slávnostné zvonenie smútok a
= klopá e zvony zastávajú aj komunika nú funkciu napr. zvonenie zvonov zvoláva veriacich do chrámu a

používaní hudobných nástrojov v byzantsko slovanskej bohoslužbe pozri viac napr. ŠKOVIERA, Andrej: K otázke 
používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej ci Psalterium. Supplementum. ro . 
4, . III, Praha, 2010 a iné. 

používaní termínu prostopinije v kontexte dobových záznamov pozri viac dizerta nú prácu PROKIP ÁKOVÁ, 
Mária: Irmologiony Jána Juhasevi a Sk arského v kontexte vývinu karpatského prostopinija (hudobno-textové formy 
dvanástich ve kých sviatkov a Paschy). [Dizerta ná prá – Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie 

– Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Filozofická fakulta. – Školite : Mgr.art. Ladislav Ka ic, PhD. Stupe  
odbornej kvalifikácie: philosophiae doctor. – Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied / 
Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016, 239 s.+ 316 s. príloha. termíne prostopinije 

poh adu etnolingvistického a kulturologického pozri ŽE UCH, Peter: Paraliturgická piese  prostoph́nð‡
slovanskej tradície na Slo konfesionálny a etnolingvistický poh ad. Jazyk a kultúra 

v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky. Eds. Katarína Že uchová, Marina Kitanova, Peter Že uch.
tislava, Sofia: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV,     „ .  

“  , Slovenský komitét slavistov, Ve vyslanectvo Bulharskej republi
246. a iné.
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, , , sa stávali muži, vä šinou potomkovia miestnych 

presbyterov, ktorí boli gramotní a zbehlí v katechizme a základoch liturgického spevu. Ke že boli 

váženými ob anmi, vyžadovalo sa od nich morálne správanie a dôsledné plnenie ej služby. 

prípade nedodržania smerovali žiadosti o výmenu kantora, resp. o jeho pokarhanie na 

adresu námestníkov a zemepánov, ktorí boli zodpovední za vymenovávanie kantorov do služby 

d a historického ná rtu publikácii    i  i i  

i bolo povolanie kantora výsadou, ktorá zabezpe oval plnú spolo enskú slobodu.

základe záznamov vizitácie biskupa Michala Manuela O šavského z polovice 18. storo ia však 

vidno, že nešlo o úplnú samozrejmos . Kantori boli práve v mnohých prípadoch nevo níkmi, 

ozna ení ako  (ma . jobagy, nevo ník). Slobodní boli nazývaní  

pri tých, ktorí patrili k vyššej vrstve obyvate stva nachádzame ozna enie Neslobodní 

bývali vä šinou v skromných podmienkach, na cirkevných majetkoch pri chráme alebo fare, tí 

zámožnejší už na svojom majetku. 

Mená kantorov, ktorí pôsobili vo farnostiach východného Slovenska a pri ahlých 

karpatských území sú nám vo ve kej miere neznáme. záznamoch vizitácií gréckokatolíckych 

rností na východnom Slovensku z 18. storo ia sa síce spomína, že vo farnosti slúži kantor, ale 

nedozvedáme sa jeho meno. Ke že kantormi boli vä šinou synovia miestnych k azov, 

dáme, že nesú mená známych k azských rodín. asto sa vyskytujú v administratívno

právnych d zmluvách, kde svojí ich platnos . Oficiálne sú 

uvádzaní v schematizmoch muka evskej eparchie až od roku 1847 ešovskej 

desa  rokov neskôr, až od roku Naj astejšie sa však ich mená dozvedáme 

marginálnych zápiso liturgických knihách é sami vytvárali alebo 

ä šinou disponovali rukopisnými i tla enými exemplármi tzv. irmologionov, iže 

notovaných liturgických kníh, ktoré používali primárne pri speve kánonu v ase utierne (rannej 

by), prípadne v ase liturgie a ve ierne (ve ern (z gréc. 

) pôvodne obsahovali len nápevy kánonov a ch piesní – gréc. ; 

                                                           
ak slovník krajinského jazyka pri le uje k pojmu pisár.  ï .  

  XIV.- XV. ., .1, ï :  , 1997, . 301.
, i , , i :    i  i i  i.  

,  1, i :     ï    , 1967, 
Farnos  Lekart, Porov. ,  .:   i        

.    „ “ . ,
Farnos  Kerestur, Porov. ,  .:   i  ô      .  

ô .    „ “ . ,
arnos  Komárovce.

Farnos  Past
Porov. Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Munkácsiensis, pro anno domini 1847, 
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pomenovanie irmologion iže irmosov). Mladšie exempláre pridružovali do obsahu aj iné 

hymnografické formy – antifó niekedy aj nápevy v. liturgie Jána 

Zlatoústeho, ale vždy iného ako domáceho melodického (napr. jej kyjevské nápevy a

zásade zaznamenávali málo spievané nápevy, ktorých zápis slúžil vä šinou ako schéma pri

interpretácii

dôvodu, že zadováženie tla ených kníh bolo finan ne náro né, kantori asto

vytvárali ich kópie, resp. ich objednávali u známych pisárov okolitých farnost . Rukopisné 

irmologiony neslúžili len liturgickým ú elom, ale sú aj najstarším dôkazom o spôsobe hudobnej 

edukácie v karpatskom prostredí. asto ich objednávali k azi

„do nauky“.

Pisármi notovaných liturgických kníh – výlu ne kantori (prípadne 

ich u ni), ke že naj astejšie, resp. ako jediní vedeli íta notový zápis. Nápevy zapisovali

papier, aby sa lepšie pamätali aby boli prístupné pre mladších žiakov pri následnej výu be

liturgických spevov. Pisári v prepise dodržiavali základné nor y kánonického

pravidlá nota ného systému. Napriek asto uvádzali vo ne modifikované

liturgických nápevov, ktoré . Ako hovorí Miloš pisár

uvádzal v rukopise skôr to, o po ul, než to, o videl v

doteraz známych pisárov irmologionov, ktorých spájame s regiónom Karpát môžeme 

nú napr. Mihala Ternovského (Irmol Kojšova (Irmologion, 

1790), z mladších Petra Kuzmjaka z Folvarku na Spiši (Irmologion, 1841 – kópia Juhasevi ovho 

Michala Keše áka z O šavice (Irmologion, 1878). Ukrajinská histori ka 

umenia Odarka Sopková hovorí tiež o zakarpatských autoroch Ivanovi Ripovi (1764 –

Spomenú  tu možno aj autorov zo severných 

pohrani ných oblastí, tzv. lemkovských obcí juhovýchodného Po ska, ktorí tiež dôležitými 

predstavite mi pisárskej tradície okrem iných Andrej Demjanovi  

                                                           
„       ,   ,  ,     

.“ Porov. , M :   . .   
, . 1. 1990, . 9.

, :        ï ï ï  
 XVIII-  XIX .   , 2015, . 23.

Uložený vo fondoch Národnej knižnice vo Varšave, sign. ,  
    16 – 18 :   -  .

, s. 451,  947. 
R kopisy cerkiewnos owia skie w Polsce. Katalog. Kraków: Scriptum. 2004, s.

Uložený vo fondoch vovského historického múzea vo vove, 
483,  1064.
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Bystrého

Królika ktorý je autorom dot z dvoch známych irmologionov, 

každého rukopisu možno vy íta , ako pisár pristupoval k Dokonalos  

textového notového zápisu hovorí o premyslenej innosti pisára. Autori používali pri prepise 

produkcie dostupných papiernických dielní, ktorý si ve kos ou prispôsobili a jednotlivé 

listy prekladali do hárkov, ktoré potom združovali do hárkových zošitov. základe

autori zamýš ali zoradi  repertoár roz leneniu astí na tie, ktoré mali by  

ur ené pre miniatúry, iniciály i inú grafickú ornamentáciu. Autori vä šinou tieto asti vynechávali 

dokres ovali ich až dodato ne

Odlišné zoradenie repertoáru v malo vz ah k ú el , pre ktorý mali

slúži . V sú asnosti poznáme štyri základné typy irmologionov, ktoré pomenoval storo í 

jinský muzikológ Jurij Jasinovskyj. Rozoznávame: 1. žánrovo ký typ, 2. kalendárovo

minejný p, 3. hlasový typ a récky štrukturálny typ. Každý z nich sa v praxi používal pri 

odlišnej službe. Žánrovo tematicky sú usporiadané vä šinou irmologiony staršej tradície, kde 

kritériom je popri usporiadaní spevov do tematických celkov pod a sviatkov aj ich žánrová paralela. 

Kalendárovo minejný úva do tematických celkov, ale bez ich rozdelenia pod a 

žánru. V spolo ných skupinách stoja irmosy i kov, ktoré podliehajú kalendárnemu 

prispôsobený funkcii v bohoslužobnej eduka nej 

Tretí z klasifikácie, hlasový štrukturálny typ irmologionov usporadúva poradí 

ôsmich hlasov oktoichu, pri om nerozlišuje postupnos  spevov v kánonoch. Ak autor uvádza napr. 

prvý irmos druhého hlasu, zapisuje následne po sebe prvé piesne všetkých kánonov, ktoré sa 

spievajú pod a ého hlasu oktoichu Tiež sa asto používal pri výuke liturgického spevu 

kantorských školách. Posledným typom je tzv. grécky typ ir ov, ktorý sa ale zachoval len 

prípade asi 30 rukopisov celej východoslovanskej oblasti. Je zaujímavé, že jedným z

najstarší zachovaný Jána Juhasevi a –

zoradil pod a celistvých ká poradí jednotlivých sviatkov, nie ako zvy ajne pod a 

jednotlivých piesní. V praxi, ak bolo žiaduce ma  k dispozícii znenie kánonu v 

pri spievaní bohoslužieb alebo výu be práve po tomto type irmologionov.

                                                           
Uložený vo fondoch Národnej knižnice vo Varšave, sign. 

s. 373,  709
Miesto umiestnenia neznáme. Porov. , s. 465,   991.

a irmologiony sú uložené vo fondoch Národnej knižnice vo Varšave, sign. Akc. 2599 a
s. 373,  709

, : ï       : , 
. , . 226, 1993, . 
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Po stanovení základnej osnovy pisári následne prechádzal ozna eniu notových osnov, a 

pomocou tzv. rastra (lat. rastrum, v ukr. , , i). Na 

ozna ovali 8 notových riadkov, v závislosti od veku irmologionu. V zásade platí, ím starší 

mologion, tým menej notových riadkov na stranu. , ktoré boli vytvorené na 

objednávku využíval v najvä šej možnej miere a na stranu tak zapísal

až 11 notových riadkov. 

Po základnej príprave autori postupne zapisovali znenie hudobného obsahu. Text dopisovali 

dodato ne. Potvrdzujú to práve miesta, kde sa autori pri prepise pomýlili alebo nestihli záp

pletne dokon i . Základný liturgický a notový text vpisovali iernym atramentom. Do nadpisov 

miniatúr pridávali okrem základných iernych kontúr ervený, prípadne zelený alebo žltý 

ri prepise irmologionov používali pisári predlo šeobecne pisári 

siahali po starších irmologionoch štandardizovanej formy. V tomto zmysle mohlo ís  

ktoré ako študenti používali pri výu be. Neskôr, pri rozšírení hudobnej tla e, boli vzorom práve 

tla ené irmologiony. Napriek tomu, že prvé vydania nevytla ili z používania stále rozšírené 

rukopisy, stali sa záväzným a uznávaným modelom pre alšie generácie. Najviac sa používali 

tla ené vydania z o ajev , ktoré sa 

používal výu be i v bohoslužobnej praxi. Najmä vovské vydanie irmo

bolo bežnou sú as ou krylosov v chrámoch východného Slovenska. 

Jedným z najvýznamnejších kantorov a pisárov karpatskej oblasti bol Ján Juhasevi  Skliarskij

– ktorého dodnes považujeme za akýsi prototyp osobnosti kantora i pisára

storo ia Na jeho prínos upozornili mnohí bádatelia, spomenú  môžeme Julián ého

Štefan alebo z mladších Šimon

Marin ák Zadorožného ých

                                                           
,         .

,  
, :   ´ï         .

    , , 1959, . 63
, :    .  ,  . Analecta OSBM, í

PAPP, Štefan: Irmologion š
, :   . :  . , 2001, . 242.

MARIN ÁK, Šimon: Irmologiony Jána Juhasevi a. In: Zmapovanie liturgicko-hudobného dedi stva na Slovensku
Ed. Ján Ve backý. Prešov: Vydavate stvo Michala Vaška, 2010.

, :    . KA O NIA, . .    
  . Ed.  . :    , 2002.

Pozri alej NEDZE S Z ust narodu, Prešov, 1955,    . In:  
     . KUDLOVÁ, Emília: Ukrajiniká-rusiniká vo fondoch PK 
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obdobia narodenia Jána Juhasevi a i matri né záznamy

koncipovaní základných biografických údajov preto vychádzame z ého achovaného 

latinského zápisu zo strán rukopisného , autorom ktorého je Andrej 

Bukovskij, administrátor farnosti Simirky. amotný irmologion dnes považujeme za stratený, 

h marginálneho zápisu poznáme z 

Hic loci ecclesiae servivit exemplariter per 20 annos, obit 73 aetatis suae anno, scripsit 30 

Irmologion (sic!) et complures alios libros, gessit complura munia, uti judicis pagensis, cauponis, 

ecclesiae curatoris et cantoris, fabricator rotarum, industrius cultor agrorum, magnus typikista, 

amoenae vocis, erga pauperes elemosinarius, eclesiam primus intravit, ultimus exivit; sepultus 

extra ecclesiam penes cantorale crilosz (sic!) 15 Dec. st. vet. anno 1814. Adnotavit vero - -  

i , parochus Szimirkensis. 
 

Hunc modum scribendi libros diversos apud certum parochum in Polonia didicit. Postea, redus ad 

patriam suam I. C. Sarosiensis, qua jam cantor, iude inchoando usque mortis suae ultimam diem 

omni die excepto infirmitatis alicujus intervallo et prima die Paschatis, urgentissimo etiam 

tempore, libros scriptitavit. Mors ejus incidit in diem Dominicam, qua matutinum sacrum et 

vesperas eminenter decautavit, post vesperas Georgio, nepoti suo, Irmologion praecantabat, 

coenavit, decubuit, per horam dormivit, surexit (sic!), taudem correptus seria antiqua sua tussi 

ruptisque internis venis, sanguinem instar jugulati bovis una cum anima exmisit per os absque ulla 

spirituali dispositione perprius procrastinata. 
 

Na základe textu vieme, že Juhasevi  zomrel v

Pod a následného výpo tu sa pohrani nej obci Príkra, dnes 

svidníckom vove, v akadémii miestneho stauropigijského 

                                                                                                                                                                                                 
a významné osobnosti regiónu Svidník v regionálnej bibliografii Podduklianskej knižnice vo Svidníku

,  .:      XIX –   
 .  . , , :     

  ï ï ï   –  .  
 , , 2015.

Zápis z O šavského vizitácií v rokoch 18. storo ia hovorí, že vo farnosti Príkra v tej dobe už bola zavedená 
matrika krstených. Pozri  (1935), s. 124.

parochus Szimirkensis, , :     . ., IV. 
, 1906. V súvislosti s Andrejom Bukovským, autorom zápisu je potrebné poznamena , že doteraz 

sne išlo. Meno Andrej Bukovskij sa totiž nenachádza ani v jednom
schematizme muka evskej eparchie z roku 1792 nachádzame ekvivalenty Bukószky, Bukoveczky

schematizme prešovskej eparchie z Bukóvszky, avšak priradené ku krstným menám 
. Š. Marin ák pripúš a, že by v tomto prípade mohlo ís  

Andreja Buchoveckého (Andreas Buchoveczky), ktorý už najneskôr v roku 1814 bol správcom farnosti Bodruža , pod 
filiálnu správu ktorej spadala aj rodná obec Jána Juhasevi a, Príkra. MARIN ÁK  

, :     . ., , 1906.
Potvrdzuje to marginálny zápis v tla enom vovskom roku 1759, ktorý sa našiel v Bodružali (farská 

obec filiálky Príkra) v znení: „      º   z  , 
    º [ ]“). Pod a všetkého išlo o Jána Juhasevi a a vovskú akadémiu, tzn. bratskú školu 
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Eduka ný systém vovskej bratskej školy bol postavený na myšlienke siedmich slobodných 

umení a vyu ovanie prebiehalo v troch stup och. Prvý stupe  približoval študentom základy ítania 

písania (žaltár a asoslov), v druhom stupni sa fond rozširoval a okrem ítania základných diel 

študenti textov u i  naspamä . Študenti tretieho stup a mali by  schopní aj

da  a vysvet ova  nové u ivo. sú asne aj pedagógmi – repetítormi. Tým by sa 

vysvet ovala aj hypotéza Jur ja Jasinovského, ktorý tvrdí, že Juhasevi  v vovskej škole niel n 

študoval, ale aj vyu oval.

všeobecnej vierouke a nadobudnutia zru nosti 

po as štúdií v akadémii o zberate skou innos ou 

ajevských baziliánov. Tí v tom ase znám antológi duchovných 

piesní Bohohlasník (1790) a organizovali študentov, aby otrebný p s ový materiál. 

Juhasevi  pod a všetkého aj v aka tomu prišiel do styku s mnohými duchovnými pies ami, o om 

sved í aj po et jeho vlastných spevníkov paraliturgických piesní.

Po štúdiách sa Juhasevi  vrátil spä  do rodnej obce, kde pôsobil ako kantor. a 

záznamov z chrám Príkrej „   

z     “ existujú dohady, že Ján Juhasevi  mohol 

by  aj autorom prikranského ikonostasu, prípadne spolupracova  pri

pri ahlých farnostiach. Podobnos  ich štýlu Juhasevi ových miniatúr (napr. 

– prinajmenšom hodná úvahy

– 1795 sa Juhasevi  pres ahoval z

Nevické pri Užhorode. kvôli zmene v rodinných vz ahoch

ekonomických dôvodov. Jedným z dôkazov o innosti Jána Juhasevi a v 

farnosti, ktorí v rokoch 1798 a 1807 finan ne prispeli k

miestnom chráme. Úryvok textu zaznamenáva, že k jeho výstavbe pomohol aj príspevok

                                                                                                                                                                                                 
gijského bratstva. Porov. , : i      

. Vedecký zborník múzea ukrajinskej kultúry v Svidníku, 4, II, Prešov, 1970, s. 94. 
, .:      (1586 – 1788).

 :    , 2009, 

, i  i    i i .    
  2, , 1994, . 70.

ŽE UCH, Peter: Kyrillische paraliturgische Lieder. Edition des handschriftlichen Liedguts im ehemaligen Bistum 
von Muka evo im 18. und 19. Jahrhundert. 

slavica et latina Slovaciae. Vol. II. Köln
Böhlau Verlag, 2006  

, . 23.
,       

   , : , 2010, . , . 23.
, . 23.
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„[ ]   w  i ...“ alšie písomné zmienky o Jánovi Juhasevi ovi nachádzame 

až na stránkach jeho vlastných diel, prípadne v marginálnych poznámkach, kde sa uvádza ako autor

i majite  rukopisu. ol pochovaný 15. decembra 1814 na strane kantorskej lavice pri

chráme. 

Ján Juhasevi  bol mimoriadne aktívnym a plodným prepisova om rukopisných zbierok. Ako pozna

menáva kovskij, prepisova  neprestal až do d a svojej smrti, práce prerušil len kvôli 

vo ve kono nú nede u. Diela prepisoval za relatívne krátky as, zvláš  

mladšom období tvorby, kedy sa zvýšil dopyt po jeho prepisoch. Napríklad v

prepísa  dva kalendáre, trio  a evník paraliturgických piesní, v priebehu rokov 1805 až 1806

vytvoril kópie štyroch diel, a zbierku prísloví. 

sú asne, napríklad v n il Juhasevi oba svoje rukopisné 

Prepisova ským prácam sa venoval v závislosti od požiadaviek objednávate ov, napríklad 

na prvom známom irmologione – približne

druhého irmologi – Tým, že sa zvyšoval záujem o 

ladšie Juhasevi  prepisoval podstatne rýchlejšie. Rukopisné

– 12 prepísal v rukopisný už

dušenia ornamentálnej výzdoby v zúžil 

Staršie irmologiony sú obsahovo pestrejšie a rozsiahlejšie. Len pre ilustráciu

– 85 sa nachádza až 690 melodických jednotie – mladšom titule z 

Na základe grafických znakov a štýlu tvorby rozde ujeme dielo Jána Juhasevi a na 

prikranské (patria tu rané diela, kedy ešte pôsobil v rodnej obci) a na nevické (diela vytvorené po roku 

kom pri Užhorode). Pre diela raného obdobia tvorby vytvorené ešte v Príkrej 

rozmedzí rokov 1761 – 5, sú charakteristické grafické motívy barokovej ornamentiky, viacfarebné 

miniatúry a gravúry. šie tituly, tzv. nevického štýlu sú z h adu ozdobnej grafiky výrazne 

zjednodušené. Charakterizujú ich motívy národnej ornamentiky a dvojfarebná, jednoduchšia grafika 

                                                           
Dostupné online 

.  “…
“ Viac pozri 

K rozdeleniu Juhasevi ovej tvorby do dvoch období poz , „ “  „ “ 
i   i I   . In:  i    

i : , 2010
 ( , 
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– 1801, 1806, 1809 at .). Je zrejmé, že d

Juhasevi ových dielach spôsobil, že od komplikovaných kresieb a

používal nieko kých papiernických dielní Napríklad,

Akatistní – 89 použil papier zo iligrán zo stránok 

Irmologionu z roku 1800 sa zhoduje s priesvitkami papiernickej dielne Dávida Gyürkyho st. 

Muka eve bol vyrobený papier rukopisného žaltára z roku 1805, o om prvotne 

sved í zachovaná priesvitka v znení – 1801 uchováva 

grafé REGEST, na niektorých listoch tvorenú dvojicou písmen FR (prípadne FK). 

Pod a uvedených iniciál mena možno polemizova  o pôvode priesvitky v

Františka Rubera s Kamenci pod Vtá nikom. odobu ostatných vodoznakov 

Juhasevi ových diel nepoznáme, hoci na ich základe možno spozna  dôležitý obraz o pisárskej 

karpatskom prostredí 

Juhasevi  pri prepise dodržiaval štandardy vtedajšej prepisova skej tradície. Pri textovom 

zápise používal primárne cyrilskú polounciálu, pri názvoch titulov a ich astí unciálu, zdobenú 

erveným atramentom. spevníkoch paraliturgických piesní a tiež na margináliách zapisoval 

niektoré texty cyrilskou kurzívou. m zápise vychádzal s asti z kánonických textov 

s asti Pri prepise notového záznamu Juhasevi  

kopíroval štandardnú grafickú podobu tzv. kyjevskej notácie, ktorá je východným variantom 

západnej menzurálnej notácie. Disponoval úh adným a graficky presným rukopisom, ktorý ešte aj 

dnes ohromuje svojou precíznos ou úrov ou posúva k tla eným exemplárom.

Juhasevi ovo dielo nie je v kontexte karpatskej pisárskej tradície raritou len svojím 

grafickým Aj po tom zachovaných titulov v rámci tvorby jedného pisára vý

prevyšuje ostatných. Do dnešných dní máme informácie o minimálne desiatich rukopisných 

irmologionoch spod jeho pera, o je aj v širšom karpatskom priestore výnimo né žiadnemu 

inému autorovi totiž nemôžeme priradi  aspo  porovnate né íslo zachovaných rukopisných titulov.

                                                           

Cyrillic manuscripts in Slovakia. A Union Catalogue. Martin: Vydavate stvo Matice 
s. 103. Papiere  v Zborove je doložená už v roku 1660. Najvä ší rozkvet dosiahla v 18. storo í, kedy 

ju vlastnila rodina Aspremont. V grafickom vyobrazení filigránov používa iniciály CAR (Comes Aspremont Rákóczi), 
neskôr  iniciálu M (Makovica), alebo celý názov obce (ma . Zboró). Viac pozri DECKER,Viliam: Dejiny 
ru nej výroby papiera na Slovensku. Martin: Matica slovenská, 1982, s. 45 a

,  .: i   i i i  ï   (XVI –  XIX .). ï :  , 
1974, .

kyjevskej notácii pozri , :    XVII .   
’    ’ .        

’  . , 1988
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Kvôli preh adnosti, uvádzame ielo Jána Juhasevi a rozdelené pod a žánrov na rukopisné di

paraliturgického charakteru, rukopisné diela liturgického charakteru, pri om tie ešte rozlišujeme

pod a formy zápisu na textové a textovo notované diela.

Rukopisy paraliturgického charakteru

tria predovšetkým spevníky paraliturgic

kých piesní z – – – 1813, jeho kalendáre z

– 1809 a zbierka prísloví z

Do dnešných dní sa nám zachovalo pä  Juhasevi ových spevníkov paraliturgických piesní. 

priebehu celoživotnej Juhasevi ovej tvorby, pravdepodobne na objednávku. Prvý zo 

spevníkov z – sú asnosti nachádza v Rukopisnom oddelení Národnej 

knižnice v Prahe pod signatúrou XVII L 15. Národná knižnica ho zakúpila od Juliána Javorského

ktorý ho v roku 1931 zís k aza Simeona Želtvaja v Terešve na Podkarpatskej Rusi. Spevník 

obsahuje 162 fólií, pri om z neho nieko ko listov evidentne chýba. Okrem Juhasevi ových zápisov 

jednotlivých piesní sa v poslednej asti rukopisu nachádzajú aj inou rukou zapísané piesne. Pod

marginálnych poznámok ich tam vpísal Ján Želtvaj v roku 1817, ktorý zastával funkciu kantora 

Druhým v poradí spevník Rukopis pod a datovania, podobne ako všetky 

nasledujúce napísal Juhasevi  už v ickom, kde pobýval Spevník sa ešte v roku 

nachádzal na fare v Nižnom Žipove (okr. Trebišov). Žia , v sú asnosti je miesto jeho uloženia

neznáme. Krátko ho charakterizoval Ivan Pa kevy  v roku 1951, ale neuverejnil jeho kompletný 

obsah, len nieko ko svetských piesní. O jeho repertoári preto nemáme bližšiu predstavu.

alším Juhasevi ovým spevníkom je opis publikoval Julián 

repertoáru uvádza Peter Že uch v svojom rozsiahl katalógu 

paraliturgických esní sú asnosti nachádza v Zakarpatskom národopisnom 

múzeu v Užhorode.

Rukopisný spevník z sa zachoval na 122 fóliách, bez titulného listu. V sú asnosti 

sa nachádza v zbierkovom fonde Památníku národního písemnictví

                                                           
ŽE UCH (2006), s. 72.

. marginálny zápis na fol  „   t c   7       
 w   z   1817“. ŽE UCH (

PA KEVY , Ivan: Nové nálezy ukrajinských, polských a slovenských písní a verš . Zp vník Ivana Juhasevi e. 
Národopisný v stník eskoslovenský. ro . 32, . 

ŽE UCH, Peter: Kyrillische paraliturgische Lieder. Edition des handschriftlichen Liedguts im ehemaligen Bistum 
von Muka evo im 18. und 19. Jahrhundert. 

slavica et latina Slovaciae. Vol. II. Köln Wien: Böhlau 
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prípade prvého Juhasevi ovho spevníka, Památník ho získal od Juliána Javorského, ktorý ho 

našiel v

V roku 2002 sa vo fondoch Rukopisného oddelenia Národného múzea v Prahe podarilo nájs

poradí piaty spevník Jána Juhasevi a – . Ozna uje ho signatúra IX G 

Jeho komplexný opis uviedli Peter Že uch a Vasi  v roku 2003 Spevník je jedinou 

Juhasevi ových paraliturgických zbierok, ktorá iasto ne isponuje notovým zápisom. 

špecifický tým, že autor v om okrem paraliturgických piesní uvádza pri každom ve kom sviatku 

texty antifó tropára, kondaku a verša zo žalmu (tzv. Veli anija zárove  textový zápis 

príslušného sviatku, ý sa v slávnostnej liturgii Dostojno jes  

(napr. fol. 9r, 27v, at .). 

Ve kopôstna piese  o Strastiach Ježiša Krista, fol. 49r,  
Spevník Jána Juhasevi a z rokov 1811 – 1812 

Rukopisné oddelenie Národného múzea v 

Juhasevi  radí piesne v svojich spevníkoch pod a latinského cirkevného kalendára, pri om 

hliada na svätcov byzantského obradu. Repertoár za ína sviatkom Narodenia Krista napriek 

tomu, že východný liturgický cyklus sa za ína už prvým sviat

iže sviatkom Narodenia Bohorodi ky (8. september).

Do zoznamu Juhasevi ových diel by sme mohli priradi  aj alšie tituly, pri ktorý

vi ovo autorstvo zatia  len predpokladá Múze rajinskej kultúry vo Svidní

signatúrou MUKS  1720/64 sa nachádza ý zborník bez za iatku i

cirkevného roka, napr. sv. Andreja, sv. Mikuláša, sv. Michala a alších. Na základe 

Sopková radí k nému, iže prikranskému obdobiu Juhasevi ovej 
                                                           

zápis na pôvodnom vakáte spevníka: “   . 1811 . 122  i .  1931 . 
,   . . i .“ Porov. ŽE UCH (2006

ŽE UCH, Peter, VASI , Cyril: Cyrilské rukopisy z východného Slovenska. Slovenskí gréckokatolíci, vz ahy 
súvislosti. In: Monumenta byzantino-slavica et latina slovaciae Košice, 2003.  
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ného súvislosti so svidníckou zbierkou zmie uje aj 

Juhasevi ový dielam od roku 2014 prira uje Jozef Šelepec aj novonájdenú ú

bi ovaní Krista. Našla sa pri triedení starých papierov v Štátnej knižnici v Prešove. 

Jej obsah sa zachoval na dvoch stranách jedného listu papiera s rozmermi 19 m, ktorý 

podobne nebol sú as ou viazaného rukopisného mostatné dielo 

originálnym literárnym spracovaním v ej dobe populárnej tematiky mu enia Krista. Poviedka má 

názov 7  u3  z c  Í: Ð 7  c   I c , pri om samotný text poviedky 

dotvára bi ovaného Krista. 

liturgického charakteru

Nenotované rukopisy

Za najstaršie známe dielo Jána Juhasevi a považuje ukrajinský muzikológ Igor Zadorožnyj 

Pod a datovania ho mal Ján Juhasevi  prepísa  ako 18 ro ný, 

pravdepodobne ešte v vove ako študent Stauropigije, respektíve svojom návrate do rodnej 

Príkrej Zadorožnyj pritom vychádza z marginálnej poznámky na liste Liturgikonu, na základe

ktorej ho do chrámu v Bodružali (farská obec filiálky Príkra) venoval práve Ján Juhasevi . Pod a 

dbežných porovnaní je však zrejmé, že prípade nešlo o rukopisné tla ené 

dielo vovskej typografie z Juhasevi  ho zrejme priniesol z vova do Príkrej

návrate zo svojich štúdií a Vyššie uvedený rukopisný zápis je len 

marginálny, vpísaný dodato ne kurzívou, ale bez presnejšieho datovania.

východného Slovenska sa zachovalo hne  nieko ko exemplárov tejto tla e, a to v Nižnom Žipove

(okr. Trebišov), Krásnom Brode

neskorších dielach sa Juhasevi  inšpiroval grafikou tejto tla e íklad Akatistní

– v asti akatistov k úcte Zosnutia Presvätej Bohorodi ky, použil námet gravúr

                                                           
, . 2
, . 23.

Š :    . Slovanské reminiscencie. Prešov: Acta 
Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, 2014.

, .
Liturgikon Služebnik roku 1759 je tla eným dielom typografie Stavropigijského bratstva pri Chráme Zosnutia 

Bohorodi ky vo vove. Bližšie sa mu venuje napr. Tetjana Denysova, ktorá ho skúma z 
stránkach sa totiž okrem iných zachoval erb rodu Šeptických. Viac pozri , :   

   1759 .     .  . i i 
. . 8, i , 2010. 

.
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Filipovi a z Údaj roku 1759 nezara ujeme

dielam Jána Juhasevi a. 

ostatných diel liturgického charakteru možno spomenú  Akatistník –

ktorý sa sú asnosti nachádza vo fondoch Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, pod signatúrou 

25767. Pôvodne patril Alexandrovi S. Ladižinskému, ktorý roku 1940 daroval do knižnice 

Ruského Prešove. Akatistník obsahuje 433 listov, na ktorých zaznamenáva 15 akatistov 

ako aj ranné, ve erné a iné modlitby. Autor pri jeho tvorbe vychádzal pravdepodobne z

západoukrajinskej proveniencie. možných predlôh mohlo by  tla ené vydanie 

  , ktoré vyšlo v vove v roku 1742.

dva roky mladší našiel Ivan Pa kevy  v ase svojich výskumov 

na východnom Slovensku Múzeu kláštora redemptoristov v sú asnosti nie je 

známe miesto jeho uloženia. Na margináliách je uvedené:  z Iw  , 

 z z 7 ,    c z 7 .  z  7  ºz, z  

z.

našla ukrajinská histori ka umenia Odarka Sopková hne  tri ruko

pisné diela Jána Juhasevi a. Patrí k nim okrem notovaného irmologionu z

Voslidovanije – uchologion –

Novonájdeným rukopisom je tiež rukopisný žaltár z (v skoršej literatúre datovaný 

nesprávne do roku 1804), ktorý sme našli v knižnici Gréckokatolíckej školy 

Nyíregyháze, pod sig. ej knižnice sa nachádza spolu s rukopisným 

– 01 a tvorí dvojicu rukopisov Jána Juhasevi a, ktoré boli dovtedy 

známe len z poznámok v literatúre. Zachoval sa bez tvrdej väzby a obsahuje spolu 167 fólií. Obsah 

žaltára tvoria žalmové texty, Apokalypsa a Kalendár. alš knihou Jána Juhasevi a je 

rukopisná Trio  z sa zmie uje v publikácii až 

sú asnosti epoznáme miesto uloženia pamiatky. 

                                                           
, . 88. Titulný list Liturgikonu s gravúrou na I. Filipovi a z , 

.:         . 
 .  . . , . . . : , 2003, . 665.

GLEVA ÁK (
ŠELEPEC, Jozef: Cyrilské rukopisy vo fonde Štátnej vedeckej knižnice v Prešove Prešov: Štátna vedecká knižnica 

Prešove, 2009, s. 9.

, : i i  i      ’    
i . Slovensko-rusínsko-ukrajinské vz ahy od obrodenia po sú asnos

MARIN ÁK  
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Notované rukopisy –

Jána Juhasevi a Skliarskeho sa hovorí o autorstve 30 irmologionov, o neskôr preberá aj 

mladší autor Juliá Nikefor Petraševi hovorí dokonca o 33 irmologionoch a Štefan 

dokonca spomínajú až 38 irmologionov. Usudzujú tak pod a záznamu 

posledného známeho irmologionu, kde sa uvádza poradové íslo 38. i však išlo o 38. irmologion, 

dové íslo v rámci všetkých Juhasevi ových 

Do dnešných dní sa nám Jána Juhasevi a, avšak len pri siedmich 

nich poznáme miesto ich uloženia.

Vôbec o prvom známom irmologione napísanom v rokoch – máme do 

dnešných í zachované len stru né, vä šinou prevzaté zmienky. Uvedený irmologion v sú asnosti 

považujeme za stratený. Prvým zachovaným Juhasevi ovým irmologionom a druhým

poradí – nachádzajúci sa vo fondoch vovského 

Historického múzea (sign. 209). Ako nazna uje zápis na titulnom liste, Ján Juhasevi  ho písal 

i Príkra na východnom Slovensku. Zachoval sa na 281 fóliách. Obsahuje základné spevy 

organizované postupne v každom hlase oktoichu pod a kánonov, a preto ho prira ujeme ku 

gréckemu št ukturálnemu typu.

 
Irmologion z rokov 1784 – 1785, titulný list a fol.75v-76r

istorické múzeu vov, sign. 209

                                                           
69 .  

PETRAŠEVI , Nikefor: Nápevy žalmov v Musica Byzantina-
Slavica-Hungarica

 . 
Pod a Jasinovského katalogizácie 
Pod a Jasinovského katalogizácie 

1785 pozri viac štúdiu Irmologion Jána Juhasevi a Skliarskeho (poznámky 
Slavica Slovaca, 2016, ro . 51, . 2, s. 165
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V poradí tretí Juhasevi ov irmologion z roku 1795 zachováva na stránkach vyššie spo

menutý biografický záznam o Juhasevi ovi. . storo ia sa ešte nachádzal v

Nevické, no dnes ho považujeme za stratený.

sú asnosti nachádza v národno múze

nom múzeu, pod signatúrou MUS I Šimon Marin ák, ktorý 

všetky relevantné identifika né znaky v štúdii Irmologion Jána Juhasevi a z roku 

1800 Na dorzálnej poznámke uvedeného rukopisu sa nachádza latinský zápis z roku 1861, ktorý 

uvádza ako miesto vtedajšieho uloženia farnos  Jeszenö. Pri katalogizácii rukopis udovít

Haraksim ur il, že ide farnos  Jasenov v od a nášho názoru však ide 

Sobraneckom okrese, ktorý je svojou polohou bližší k farnosti Nevické. Putovanie 

rukopisu tý smerom sa zdá by  logickejšie. Ešte v o spomína Pa kevy

majetok Múzea redemptoristov v zachoval bez tvrdej väzby, 

pravdepodobne bola dosková, kožená, podobne ako iné štandardné irmologiony 18. storo ia 

karpatskej oblasti. Je viazaný do zošitov, každý z nich sa skladá zo štyroch hárkov. Dielo 

obsahuje neúplných 13 zošitových zväzko Stránky rukopisu obsahujú vodoznak z papiernickej

Dávid Gyürky

 

 

 

 

Stichira a irmosy na sviatok Narodenia Krista, fol. 36v-37r, Irmologion z roku 1800
Slovenské národné múzeum Hudobné múzeum

                                                           
Pod a Jasinovského katalogizácie  1015

 ( , . 88. 

Pod a Jasinovského katalogizáci . 473.
MARIN ÁK, Šimon: Irmologion Jána Juhasevi a z Spev v byzantsko-slovanskej liturgii Prešov: 

Prešovská univerzita v Prešove, Teologická fakulta, Katedra systematickej teológie, 2009.
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ána Juhasevi a – sa našiel v

knižnice Gréckokatolíckej vysokej školy sv. Atanáza v Nyíregyháze (Szent Atanáz Görögkatolikus 

Hittudomá-nyi F iskola), pod signatúrou MS 20003 ašiel a

Bohá  z Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove. Jeho základný výskum a bližší opis sa 

uskuto nil až v roku Rukopis obsahuje 122 fólií s rozmer m. Väzba je 

dosková, obtiahnutá hnedou kožou. V strede prednej dosky je ornament vytvorený slepotla ou. 

Irmologion je kompletný, iasto ne poškodené je len ôsme fólio. Kvôli absencii podstatnej asti 

listu nemáme k dispozícii úplný zázna 5. piesne nede ných irmosov 3. hlasu oktoichu. 

repis vznikol na objednávku iastka za  bola zaplatená v predstihu, respektíve v

po iato ných prác. Nyíregyházy zakúpil kantor minajského chrámu pravdepodobne 

é potreby Pod a marginálnych poznámok vieme, že ešte v roku 

1825 irmologion vlastnil Janoš Paste[l]jak, minajský kantor. Už v 

vlastníctve istého Gerzánicsa, kantora katedrály v Užhorode následne patril Andrásovi 

Sesztákovi, vtedajšiemu preparandistovi Užhorodskej školy pre kantorov a u ite ov.

teda neskôr slúžil ako u ebná pomôcka pri výu be liturgického spevu. 

Juhasevi  zostavil svoj irmologion v kalendárovo minejnom type. Ako prvé uvádza spevy 

nede ného oktoichu a spevy podob nov všetkých ôsmich amostatne sú radené spevy

kánonov na sviatky v Pokra uje k triodi pôstnej, kde 

chronologicky radí tiež sviatok Zvestovania Bohorodi ke. Pokra u pevmi paschálneho obdobia 

až k ä desiatnici a následne uvádza spevy na sviatok sv. Petra a

Ochrany presvätej Bohorodi ky, Svätého Michala, Vstupu presvätej Bohorodi ky do 

chrámu, úcte sv. Mikuláša a n epoškvrneného po atia presvätej Bohorodi ky. 

Autor ukon uje irmologion stichirami na prekliatie heretikov a na vchod archijerejom.

                                                           
Irmologion bol zaradený k Juhasevi ovým dielam až v MARIN ÁK (2010). Ukrajinský 

muzikológ J. Jasinovskyj ho v katalógu irmologionov (1996) ešte neuvádza. 
– 1801 pozri viac štúdiu Irmologion Jána Juhasevi a Sk arského z roku 1800

. Slavica Slovaca, 2015, ro . 50, . 2, s. 156

å       1 z q 7., sú asnosti mestskou as ou 
Užhorodu a nachádza sa asi 20 km juhovýchodne od Nevického, kde pôsobil Ján Juhasevi  Skliarskij.

„Ezen Irmolajt vettem 1835 // Gerzánics Katedrális Kántortól // mint azon évi preparándista // Seszták András“. 
Pod a všetkého ide v tomto prípade o Petra Gerzánicsa, ktorý  bol roku 1847 uvedený Chorus Ecclaesiae 
Cathedralis Užhoro . Pravdepodobne tam slúžil už v uvedeného roku 
nezaznamenáva. V roku 1856 je Petrus Gerzanics uvedený ako kantor Cantus Ordinarius professores
užhorodskej Schola preparandiae pro futuris Cantoribus et Dicentibus Schematismus Venerabilis Clerio Graeci 
Ritus Catholicorum Dioecesis Munkácsiensis pro Anno Domini 1856

Andreas Seszták pôsobil v farnosti Balsa (pri Nyíregyháze) Porov. Schematismus 
Venerabilis Clerio Graeci Ritus Catholicorum Dioecesis Munkácsiensis pro Anno Domini 1876

71



 
 

Stichira na vchod archijerejom, fol. 120v-121r, Irmologion z rokov 1800 – 1801 
réckokatolícka ysoká škola v Nyíregyháze, Ma arsko, sign. MS20003

 
alší z irmologionov je datovaný do roku sú asnosti sa nachádza v

národn m múzeu – Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Bližší opis uvádza na stránkach svojej 

dizerta nej práce neskôr aj Tamás Bubnó. Rukopisný irmologion z

obsahuje 108 fólií, vo väzbe s 36 mm. Irmologion vznikol na objednávku pre 

kantora farnosti Zari evo na Zakarpatskej Ukrajine. roku 1844 sa už irmologion nachádzal 

farnosti Šapinec okr. Svidník) u

majetkom Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku.  Pod a jediného dostupného opisu radíme 

Juhasevi ov irmologion z do kalendáro minejného typu irmologionov.

sú asnosti majetkom Vladika Ihnatišina z Užhorodu.

storo nom období, kedy bol rukopis považovaný za stratený, sa v roku 2006 našiel na mieste 

a závere ných fóliách rukopisu sa nachádza rozsiahly marginálny 

zápis predpísaných modlitieb pri požehnávaní zasiatych polí na sviatok sv. Juraja. Zapísal ich Michajl 

Bokšaj, vtedajšieho správcu farnosti Nevické. Irmologion obsahuje 130 fólií. Zachoval
                                                           

V katalógu irmologionov J. Jasinovského (1996) sa ešte nenachádza.
A Study of Carpatho-Rusyn Chant Tradition In The Late Eighteenth Century: The Manuscript 

Irmoloji of Ioann Juhasevy , BUBNÓ, Tamás: A magyarországi ée 
a Kárpátok-vidéki görög katolikus dallamok eredete és variánsai. DLA dolgozat, Liszt Ferenc zenem vérzeti Egyetem, 

Zari evo sa nachádza na severovýchod od obce Nevické. 
od a ma arského textu „Ez az Irmologion könyv Isten szolgájáé Szimeon Jacenko é, aki jelenleg Sapinec kántora. 

1844. június 24.“ BUBNÓ (2003),
BUBNÓ (2003), s. 
Pod a Jasinovského katalogizácie  1063, . 483.
MARIN ÁK
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koženej väzbe so slepotla ou jednoramenného kríža v strede väzby, zdobeného zlatou farbou. Je 

koncipovaný v kalendárovo  

 

 
Irmologion Jána Juhasevi a z roku 1806, titulný list 

Súkromný archív Vladika Ihnatišina

Jediný popis alšieho Juhasevi ovho podáva Julián v rámci

publikácie         

nej asti  -      

-  ).  Ako poznamenáva, irmologion bol v tom ase 

majetkom farnosti Kamienka na Spiši. sú asnosti nepoznáme miesto uloženia 

základe vytvorená kópia, ktorej autorom je Petro Kuzmjak, kantor chrámu vo 

dnešné Strá any na Spiši Uvádza to zápis na vnútornej strane väzby v znení: „  

I ºw    , º  v  º # w7 .“

vznikol aj alší rukopisný irmologion , ktorý nachádza v súkromnej 

Muka eve. vydal ukrajinský muzikológ Igor Zadorožnyj

                                                           
Pod a Jasinovského katalogizácie 1066, 

 .  

liálka k farnosti Ve ký Lipník (dnes okr. Stará ubov a).

V katalógu irmologionov J. Jasinovského (1996) sa ešte nenachádza.
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edíci tvrdej väzbe, na zadnej strane ešte s koženým po ahom.

Irmologion obsahuje 95 fólií, s m. Na stránkach irmologionu sa zachoval

majite och rukop Michail Krivenko, obyvate  obce 

Andrašov (teraz Andrijivka v Užhorodskom regióne), ktorý ho získal 

Irmologion je podobne ako všetky mladšie Juhasevi ove hudobné rukopisy koncipovaný 

kalendárovo

Posledný známy – obci Nevické a sú asnosti 

sa nachádza v rukopisných fondoch Národnej knižnice v pod signatúrou 

om nachádzame v publikáciách uliána Javorského, Juraja Jasinovského a

presný popis dizerta nej práci L 99 fólií, 

roku 1931 našiel ulián

vrchnej asti titulnej strany sa nachádza strojový zápis:  . .  

. Titulné údaje uvádzajú: „ ~ ÐW# // 4 // $ z  ~  

//  7 z z  1j // c z, 3 7 1 z, 3// 1  X 

7 . // 1 z (nasleduje neskorší zápis druhou rukou) 1  7 // R 3 z 3 // 

 1  1  c z d // 1 z 7 , 3 c w 7 // 1 z. // 1  7 z, w i. 

c  #v 1 // z2, 7 .“

koršie irmologiony, koncipovaný v kalendárovo

type. Po súpise (obsahu) irmologionu nasledujú v poradí všetky dogmaty ôsmich hlasov a taktiež 

ich podobeny. Autor pokra uje štandardne kánonmi sviatkov minejnom poradí, so za iatkom 

nede u pred Narodením Krista. Irmologion zakon uje stichirou na prekliatie heretikov

V priloženej tabu ke uvádzame kompletný preh ad diel Jána Juhasevi a Skliarskeho, s titulmi, 

ktorých autorstvo je potvrdené. Zaujímavý je tu údaj o trvaní prepisova ských prác pri vytváraní 

jednotlivých rukopisov a tiež rozptyl žánru uvedených diel.

                                                           
, :  1809. :  , 2010.
 (2002),

Pod a Jasinovského katalogizácie  1071,  
VAŠICA, Josef Z cirkevn slovanských rukopis  Národní knihovny v Praze a Slovanské knihovny. K vydání 

p ipravila Zoe Hauptová a Helena Rudlov áková. Praha: Národní knihovna
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Všeobecne 
uznané Sú asné umiestnenie

Príkra
Praha, Národní knihovna, XVII L 

neznáme (posledné známe Múzeum kláštora 

vov, Historické múzeum, 209

jún 1788 ? Akafistník Prešov, Štátna vedecká knižnica, B25767

Nevické

neznáme (90. roky 19. stor. v obci Nevické)

neznáme

neznáme

Bratislava, Slovenské národné múzeum

Nyíregyháza, knižnica Gréckokatolíckej 
vysokej školy

Vosledovanije neznáme

Svidník, Múzeum ukrajinskej kultú

Nyíregyháza, knižnica Gréckokatolíckej 
vysokej školy

farnos  Nevické pri Užhorode

Užhorod, súkromný archív Vladika Ihnatišina

Zbirnik prisliviv neznáme

neznáme

Trio neznáme

Užhorod, Zakarpatské národopisné múzeum

neznáme (v roku 1934 v

Muka evo, súkromný archív Vasi a Pankuly a

neznáme

Praha, Památnik národního písemnictví, XVII 

Praha, Národní knihovna, XVII L 16

Praha, Knihovna Národního muzea, IX G 29

Kompletné prepisova ské dielo Jána Juhasevi a Skliarskeho

slovanskom prostredí karpatskej oblasti sa hudobná kultúra formovala na základoch 

východnej tradície, ale svoju originálnu podobu získala až koexistenciou oboch kultúrnych 

okruhov, tak východného ako západného. Menila sa pod vplyvom slovanského kultúrneho 
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prostredia, jej folklórnych prejavov, západoeurópskych modelov umenia a zárove  pôsobením 

jazykových a konfesionálno etnických spolo enstiev v relatívne 

vznikali vzácne rukopisné diela cyrilskej tradície, ktoré pred nami 

odkrývajú odpovede na otázky o jazyku ich používate ov, znení liturgickej hudby, o pisárskej 

innosti ako takej a zárove  o spirituálnom živote veriacich, liturgickej praxi, systéme všeobecnej 

hudobnej výu by a vôbec kolorite kultúry, ktorú reprezentujú.

Uvedená štúdia chcela upozorni  na špecifiká cyrilských hudobných i ných 

písomností, ktoré vzišli z celoživotnej innosti jedného pisára – Jána Juhasevi a Skliarskeho. 

Ke že bol zárove  kantorom – spevákom v chráme, prioritne pracoval s hudobnými dielami

náhoda, že v sú asnosti disponujeme údajmi celkovo o 24 rukopisných dielach Jána Juhasevi a, 

pri om až desa  z nich tvoria irmologiony a pä  alších spevníky paraliturgických piesní. 

Hoci Ján Juhasevi  nebol skladate om, iže autorom liturgických nápevo

ve mi dobre ovládal a interpretoval ich v rámci estetiky jednoduchého udového spevu –

prostopinija. Tým aj striktne kánonické spevy melodicky pozme oval a pri prepise irmologionov 

zaznamenával znenie vžitých, alebo inde po utých variantov. V aka tomu sa regionálne podoby 

liturgických spevov šírili medzi alších kantorov, veriaci ud a najmä mladšiu generác

u encov, ktorí ich odovzdávali alším generáciám. Dnes môžeme na ich základe spoznáva  

rôzne varianty liturgickej hudby anského obradu tak, ako zneli v 18. storo í vo 

ýchodných regiónoch Slovenska a v ich pohrani í.

Jána Juhasevi a považujeme zárove  za najplodnejšieho autora hudobných cyrilských 

oblasti Karpát. Po et zachovaných diel ale aj žánrový rozptyl Juhasevi ovej ruk

porovnaní s inými pisármi skuto ne vzácny. Svojou prácou, kreativitou a 

stojí na ele reprezentantov hudobnej kultúry v prostredí byzantsko ovanského obradu na 

je skuto ne ve kou osobnos ou hudobných a kultúrnych dejín karpatskej oblasti v 18. 

storo í.
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BRATISLAVSKÝ RODÁK JOHA – PRÍSPEVOK 
A POZNANIU ŽIVOTA I DIELA SKLADATE A NA ZÁKLADE JEHO ZÁPISNÍKA

Margaréta  o á
osluchá ka 

 
„Auf solche Weise führte er Sachen aus, die vor ihm niemand hatte angreiffen dürffen. Er kan zum 

Muster dienen.“ Nie je zvy ajné, aby sa dostalo hudobníkovi len pár rokov po smrti takého vý

znamného ocenenia, aké vyslovil Johann Mattheson v tomto výroku na

– to prekvapivejšie sa potom však javí aj jeho postupné 

„vytratenie sa“ do ústrania hudobnej histórie, najmä ke  sa už po as svojho života tešil medz ná

rodnému uznaniu a úspechu. Rovnako aj na Slovensku, žia , predstavuje J. S. Kusser dnes pomerne 

neznámu osobnos  hudobných dejín, o vzh adom na jeho rodné mesto, ktorým je Bratislava 

vytvára pomerne nelichotivú situáciu. S osobou J. S. Kussera je spájaný aj v zahrani í menej asto 

spomínaný a na Slovensku doposia  vôbec nepoznaný prame  s jeho zápiskami. Tento neznámy zdroj

poznatkov so silným potenciálom sa v zahrani nej literatúre nazýva Commonplace Book

vuje zaujímavé a ojedinelé svedectvo svojho druhu. Napriek tomu, že viacerí bádatelia prišli s

deným materiálom do styku a niektorých prípadoch na selektívnej rovine pracovali s

nou nápl ou, doteraz nebolo vypracované komplexnejšie spracovanie spomínaného prame a. 

Jedným zo zámerov tohto príspevku informova  o výsledkoch štúdia a analýzy daného 

materiálu, omu prirodzene predchádzalo celkové spracovanie prame a v rámci pramenno

analýzy pozostávajúcej z vonkajšieho popisu, ako aj zosumarizovania jeho vnútornej obsahovej 

náplne a ickej organizácie, i zosystematizovania jeho informa ného spektra. Na základe 

výsledkov zo štúdia tohto zdroja sa teda budeme usilova  o zrevidovanie uvedeného stavu znalostí 

Kusserovej osobe, jednak prínosom nových informácií tým doplnením momentálnych vedomostí

skladate ovi, ako aj spochybnením niektorých doterajších úvah o

a ponúknutím nových výziev vo i jeho doterajšej reflexii v modernej literatúre.  

 

– zabudnutý známy, objavený neznámy 

Johann Sigismund Kusser (13. februára 1660 – koniec novembra 1727) sa nám javí v dnešnej dobe 

ako pomerne neznáma postava hudobných dejín, no napriek tomu sa mu dostalo vskutku zaslúže

                                                           
V ase konania ko
Vzh adom na medzinárodnú pôsobnos  J. S. Kussera a mnohojazy nú literatúru o om pojednávajúcu je možné dosta

rôznymi verziami jeho mena, pri om naj astejšie sme sa stretávali s alternatívami krstného mena ako Johann, 
John i Jean a Sigismund alebo Sigismond a s priezviskom uvádzaným bu  v pôvodnom znení
cúzštenej forme Cousser. Berúc do úvahy jeho pôvod a rovnako i fakt, že zápis jeho mena bol v prame och rodného 
mesta Bratislavy uvedený vo forme Johann Sigismund Kusser a taktiež aj s oh adom na jazyk, v ktorom je táto práca 
vyhotovená, uprednost ujeme pre naše potreby pôvodné znenie jeho mena.  

samotný názov prame a, a preto si dovo ujeme ponúknu  ozna enie pre túto 
Zápisník Johanna Sigismunda Kussera ( alej Zápisník J. S. Kussera Zápisník
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ného dobového uznania. Kusser sa už za svojho života tešil ohlasu i túto skuto nos  

reflektovali aj vtedajšie pramene. Za autora prvej zmienky sa považuje Johann Gottfried Walther

ktorý vo svojom Musicalisches Lexikon oder Musicalische Bibliothec (1732) podáva informáciu

Kusserovi už pä  rokov po jeho smrti ako o scestovanom hudobníkovi, ktorý „hat gans Deutsch-

land durchreiset, und wird nicht leicht ein Ort sein, da er nicht bekannt worden”. Zárove  ho však 

vníma ako rozh adeného loveka orientujúceho sa vo viacerých sférach svojho odboru, pri om men

je nielen kompozi nú innos  i jeho hudobné pôsobenie vyjadreniami ako „Componist“, „Musicus”,

„Capellmeister” a tiež „in Hamburg einige Jahre die Opern dirigieret“, ale vyzdvihuje aj jeho 

záujem o hlbšie „nahliadnutie“ do teoretických problémov hudby, ke  „Zu Dublin hat er Musicam 

theoreticam besonders studiret, und ist sein Absehen gewesen, in Doctorem Musices zu promo-

viten.“ Johann Mathesson, ktorý je autorom najpo etnejších záznamov k

viacerých svojich traktátoch, pri om jeho Critica Musica I  vydaná v dátumom

dokonca predchádza prvú vtedajšiu zmienku o osobe J. S. Kussera, o v

žitú reakciu na Kusserovu osobnos  a dielo prakticky ešte za jeho života (!). Mattheson tu píše o

burskej opere, kde nastúpil po Conradim ako skúsený „Capellmeister Cousser / der schon von einem 

h hern gout war / besagtes Singe: Spiel / zum andern mahl / vor die Hand genommen / und dasselbi-

ge / nach seiner Weise / in eine neure Form gegossen; doch aber nichts an der Worten geändert.“

om aj na viacerých miestach svojich alších publikácií, i 

už ho predstavuje ako vzor dokonalého kapelníka alebo ako znamenitého u ite a

„medzinárodnosti“ recepcie osoby J. S. Kussera z 2. polovice 18. storo ia a 1. polovice

19. storo ia, ktorá rovnako odzrkad uje aj medzinárodnos  jeho pôsobenia prítomnú aj v

Zápisníku, sved ia tiež heslá i zmienky z literatúry písanej v angli tine i francúzštine, kde autori 

                                                           
Cousser Jean Sigismund Musicalisches Lexikon oder Musicalische Bibliothec

Antoine Furetière by mal pod a Hansa Scholza spomína  J. S. Kussera v Dictionnaire universel (...)
1722, o by predstavovalo najskoršiu zmienku o jeho osobe (a jedinú publikovanú ešte za jeho života), po preštudovaní 
prame a sme však žiadny záznam o Kusserovi nenašli.

Critica Musica
„ J.S. Cousser, besa  in diesem Stücke eine Gabe, die unverbesserlich war, und dergleichen mir noch nie wieder 

aufgestossen ist. Er war unermüdet im Unterrichen ; und solches alles den einem ieden ins besondre, mit solcher 
Gelindigkeit und Anmuth, da  iedermann lieben, .“ In: Der vollkommene Capellmeister
Tla  Christian Herold, Hamburg 1739, s. 

„ Ich habe im zehnten Jahr meines Alters die Music im * Singen und Schlagen, nebst der Composition, zu lernen 
anfgefangen, drei Jahr damit continuirt, und hernach zwanzig Jahr lang, sowol speculative als active, ausgeübet, mit 
Hülffe meiner beiden seel. Lehrmeister, nemlich: des Herrn Peucters, in fundamentis primariis, und des seel. 
verstorbenen Herrn ** Coussers, meines gewesenen Herrn Betters, Capellmeisters in Dublin, im doppelten Contra-
punct.  so werde, ein Scholar von Ihnen zu heissen, mich destoweniger schämen, da ich, was iene mir mündlich 
beigebracht, in dero gelehrten Schrifften, welche ich mir jeder-zeit alle angeschafft, ausgeleget gefunden, und sehr viel 
davon profitirt habe: wie ich denn auch hiemit, für dero getreue Intention, da Sie der Welt in studio musico mit so 
theuren Schrifften grosses Licht gegeben haben, particulariter meinen Danck abstatte.“ In:
Der Musicalische Patriot
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dokonca vy lenili Kusserovi svoje samostatné heslo, ako napríklad v

A general history (...) (1776). Kusser sa tu nachádza uvedený ako JOHANN SIGISMUND COUSSER

faktograficky sumarizuje základné biografické informácie z Kusserovho života 

uzatvárajúc ich slovami „ having recommended himself to the people of that city by his great abi-

litied in this profession, and the general tenor or his deportment, his loss was greatly lamented“.

Biographie universelle des musiciens et Bibliographie générale de la musique

COUSSER oder KUSSER (Jean Sigismond) nachádzame identické informácie ako v literatúre predchá

júceho storo ia (s citáciami Walthera a Mathessona), pri om François – Joseph Fétis rovnako 

vyzdvihuje jeho schopnosti „zosynchronizovania“ hudobníkov a precízneho spracovania jednotlivých

naštudovaní do detailov: „La partie la plus brillante et la plus heureuse de sa vie parait avoir éte 

depuis 1693 jusq´en 1697; il demeura pendant ce temps à Hambourg, et y sit admirer ses talents 

comme compositeur et comme/corame directeur d´orchestraire.“

Je však zaujímavé, že napríklad Johann Nikolaus Forkel sa vo svojich významných dielach 

Musikalisch-kritische Bibliothek II Allgemeine Geschichte der Musik II

osobe už prekvapujúco vôbec nezmie uje aj napriek jeho pozitívnemu ohlasu v

vých predchodcov. Približne v období a následne aj s plynutím asu registrujeme zníženie 

po tu záznamov k jeho osobe najmä hudobnej literatúre, a to po núc prvou polovicou 

19. storo ia, a rovnako pokra ujúc aj v druhej polovici, kedy náhle „ochladenie“ záujmu o

ussera je pre nás ve mi prekvapivé a predstavuje ne akaný fakt. Ako príklad uve me tra

táty z 18. storo ia evidujúce dokonca aj jeho cesty do Talianska pri om neskoršie publikácie túto 

informáciu už postrádajú. Príkladom je Beiträge zur Geschichte der Musik in Elsa  und besonderes 

in Strassbourg Musikalisches Lexikon (1864) spísaný Heinrichom 

Christophom Kochom, kde sa Kusserove heslo už ani nenachádza. Rovnako spôsob sprostre

kovania jeho biografických informácií sa vecnejšej roviny, kedy texty 

strácajú na rozsahu, majúc na mysli výpovednú hodnotu pôvodných záznamov získaných aj

nou skúsenos ou, ktorá sa s pribúdajúcim asom, žia , zmenšuje. Zaujímavé vysvetlenie ústupu 

informácií ku Kusserovej osobe ponúka Jaroslav Meier y ako možnú prí inu postupného 

                                                           
A General History of the Science and Practice of Music. Zv. 5, T. Payne, Londýn 1776, s. 249. 

FÉTIS, François – Biographie universelle des Musiciens et Bibliographie générale de la musique
Paríž 1867, s. 382. 

Uvedenú literatúru možno nájs  v monografickému spracovaniu J. S. Kussera. In: 
Johann Sigismund Kusser (Cousser) Sein Leben und seine Werke.

Erlangung der Doktorwürde. Leipzig 1911, s.4
Walther bol prvý, kto sa smienil o cestách do Talianska, uvádza dve. J. Hawkins hovorí, že sa mali udia  v rozpätí 

Cousser Jean Sigismund Musicalisches Lexikon oder 
Musicalische Bibliothec

Bratislavský hudobný barok. Referáty prednesené na muzikologickej 
konferencii v rámci BHS 1985. Hudobné tradície Bratislavy a

A General History of the Science and Practice of Music Zv. 5, T. Payne, Londýn 1776, s. 249. 
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poskytnutého tomuto skladate ovi uvádza citáciu od Karla Storcka (1873 –

prelomu storo í: „In diesem unruhigen Geist steckte etwas vom Zigeunerblut seiner Heimat. 

Er war 1657 zu Pressburg geboren“.

Podobná situácia sa iasto ne premieta aj do za iatku 20. storo ia, kedy prvý pramenný bi

grafický lexikón s vedeckými atribútami, zosumarizovaný  Biographisch Biblio-

graphisches Quellen-Lexikon der Musiker und Musikgelehrten (...) (1900) už neobsahuje napríklad

spomínané cesty do Talianska, ale zachováva „základné“ Kusserove „životopisné údaje“,

napríklad informáciu o Paríži a pridružuje jeho pôsobenie v Štrasburg. O nie o 

neskôr, v 20. storo í však vzniká prvá a doposia  jediná monografia o

pojednáva o jeho živote a diele svetskej povahy (suitách, kolekciách árií a anglických ser

nádach) a na záver prikladá jeho korešpondenciu a libretá jeho opier. Ide o zatia  prvú a jedinú

existujúcu monografiu k Záujem o Kusserovu osobu v priebehu 20. storo ia pl

nule stúpa a objavujú sa alšie pojednania jeho osoby vo viac špecializovanom smere, zameriav júc

sa na detailnejší výskum jednotlivých oblastí jeho innosti, i už jeho aktivít alebo miest pôsobenia.

Zápisník Johanna Sigismunda Kussera

Zaujímavý zdroj dôležitých informácií spájajúci sa s

vuje pre slovenskú muzikológiu doposia  neznámy Zápisník, ktorý dokumentuje autorove myšlienky

postrehy a inšpirácie. Tento rukopisný prame  o rozsahu 226 fólií (448 strán)

poznámky autora vo viacerých jazykoch, ale aj menné zoznamy osobností, záznamy hudobného 

typu ako notové i teoretické zápisy a taktiež aj noticky nehudobného typu.  

Zápisník Johanna Sigismunda Kussera sa nachádza v James Marshall and Marie – 

Louise Osborn Collection na oddelení Beinecke Rare Boook and Manuscript Library knižnice Yale 

 v Spojených štátoch amerických. Uvádza sa pod dodato ne zavedeným názvom ako

                                                           

Biographisch Bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker und Musikgelehrten der christlichen 
Zeitrechnung bis zur Mittle des neunzehnten Jahrhunderts. Zv. 3, Breitkopf & Haètel, Leipzig 1900, S. 89, 90.

Ako bude neskôr možné vidie , obidve tieto cesty elia polemikám o ich existencii. 
Johann Sigismund Kusser (Cousser) Sein Leben und seine Werke.

Erlangung der Doktorwürde. Leipzig 1911.
Samantha Owens pripravuje novodobú monografiu o J. S. Kusserovi.
Pre viac informácií oh adom stavu novodobého slovenského a medzinárodného výskumu vi  Reflexia osoby 

J. S. Kussera v dobovej literatúre a stav bádania JURKOVI OVÁ, M.: Johann Sigismund Kusser. K životu a dielu 
skladate a na základe jeho Zápisníka. Diplomová práca. Univerzita Komenského, Bratislava 2016, str.11

Vzh adom na chyby a neúplnos  oboch verzií stránkovania ( i už stránkovania poskytnutého terajším vlastníkom 
pamiatky alebo stránkovaním originálu) sme dodato ne vytvorili pre vedecké ú ely našej práce vlastné fóliovanie. Pri 
orientácii v prameni budeme prvotne uvádza  odkaz na fólio, zárove  však v zátvorke budeme uvádza  aj stránkovanie 
zverejneného pdf formátu prame a.
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Commonplace book, so signatúrou Osborn Music MS 16. nahliadnutiu je dostupná už aj jeho dig

talizovaná verzia, ktorá predstavuje východiskový materiál pre túto prácu.

prame a k sú asnému vlastníkovi je pomerne nejasná, nako ko sa nám zachovalo len 

minimálne množstvo informácií oh adne pamiatky samotnej a tiež zmien v jej prechovávaní. Prvá 

jasná zmienka sa týka až transferu prame a na americký kontinent. V dokumentácii k prame u sa 

nachádza aj stru ná nedatovaná správa o obsahu, autorovi prame a a jeho histórii, ktorú vypracoval 

americký kníhkupec Laurence Witten. Uvádza tam aj spôsob nadobudnutia prame a, a to odkúpenie

od neznámeho predajcu. Pod a Harolda E. Samuela k udalosti došlo 29. októbra 1951 a

bol anglický obchodník menom Harold T. Storey, ktorý „pravdepodobne nadobudol zápisník na 

vidieckom trhu v Anglicku alebo Írsku.“ Druhá dostupná informácia sa týka už momentálneho mie

ta uloženia pamiatky, ktorá sa na svoje sú asné miesto depozitu dostala odkúpením v roku 1954.

Ve kos  Zápisníka sa približuje formátu A5 (na šírku) s materiál 

listov je viazaný do „približne jeden a pol palca (pozn. cca 3,8 cm) hrubej chrbátovej dosky zapra-

venej do marockej dobovej celodrevenej hnedej väzby s razeným zlátením“ po obvode rámujúcim

Zápisník podobe renesan ného florálneho ornamentu. Zápisník obsahuje výlu ne rukopisné zázn

a celý ich textový obsah bol vyhotovený jedným pisate om (okrem menších cudzích zásahov 

nemajúcich ve ký vplyv na celkový obsah materiálu), hoci miestami Kusserov rukopis pôsobí zna ne

odlišne, pravdepodobne aj v dôsledku použitia dvoch typov písma (švabachu a latinky) a jeho zápisy,

tej dobe bežné, nepodliehali nijakým ortografickým pravidlám.

zaujímavé pozorova  v Zápisníku aj po et a rôznorodos  obsiahnutých jazykov, dominantné sú

nem ina a angli tina, alej registrujeme pomerne hojne francúzštinu, ojedinele latin inu a na jednom

mieste dokonca aj írsky jazyk. V správe Lawrenca Wittena sa uvádza i použitie holand iny,

autor mal asi na mysli len útržky noticiek pripísaných k holandským kontaktom (najmä pri mestách 

Rotterdam), pretože súvislý text sa tu v

                                                           

A Hitherto Unknown Document In German And English Music History. Nedatovaná správa 
Zápisníka. Priložená k poskytnutej fotokópii a pravdepodobne je sú as ou materiálov knižnice v Yale

Music & Letters. Ro . 61, . 2, Oxford 

Zárove  pre komplikované formy rukopisu J. S. Kussera a miestami zlú vidite nos  astí Zápisníka
navrhnú  a ponúknu  spôsoby orientácie v citáciách jeho originálnych poznámok, ktoré môžu poslúži  pre lepší preh ad 

sprostredkovaní jeho zápisov. Na miestach, v ktorých sme vedeli pre íta  as  rukopisu, napriek tomu, že niektoré 
hlásky zostali ne itate né, ponúkame naše „riešenie“ identifikácie slova a za ním nasleduje znak (?); pri miestach, ktoré 
vykazovali dve možné alternatívy prinášame obe, oddelené lomenou iarou s rovnakým znakom . /. (?); na úplne 
ne itate né asti upozor ujeme zna kou (xx).

A Hitherto Unknown Document In German And English Music History. Nedatovaná správa 
Zápisníka. Priložená k poskytnutej fotokópii a pravdepodobne je sú as ou materiálov knižnice v Yale
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písaní poznámok mal Zápisník zorientovaný vodorovne – riadky viedol po d žke formátu, v prípade 

potreby zostavenia tabu ky ho usmernil zvislo. V Zápisníku sú použité dve farby atramentu, ierna 

na bežné zápisy a ervená na dôležité informácie, ktoré si autor ešte niekedy (dodato ne?) pod ia

kol, alebo na vzácne kontakty i na zvýraznenie nadpisov. 

Zápisník Johanna Sigismunda Kussera (v avo predná väzba, vpravo väzba chrbáta) 

Obsahu uvedeného Zápisníka sa venovalo len málo bádate ov, aj to len selektívne, vyber

júc z neho tie pasáže, ktoré boli pre autora zaujímavé z h adiska jeho témy, no komplexne nebol 

ešte nikdy spracovaný. Samuel E. Harold sa v úvode svojej už spomínanej štúdie úse ne venoval 

vonkajšiemu opisu tejto pamiatky a Samantha Owens sa selektívne, ako aj niektorí alší, venovala 

obsahovej zložke Zápisníka v rámci štúdia vybraného obdobia Kusserovho života alebo v rámci dob

vých hudobných reálií ur itej oblasti. Otázky datovania a autorstva neboli pojednané ešte takmer 

vôbec. Zápisník J. S. Kussera ponúka pomerne ve ký rozsah informácií, ktoré dokumentujú zamer

nie autora na rôzne, niekedy až prekvapivo odlišné oblasti záujmov. Táto „pestrofarebnos “ vytvára 

bohatý zdroj informácií o jeho asto nejasnom živote, ktorý nielen dop a, ale odha uje i doteraz

                                                           
Bližší náh ad do tejto problematiky ponúka kapitola Problémy datovania a autorstva prame a v nadväznosti na 

aktualizovaný životopis a dielo J. S. Kussera, In: JURKOVI OVÁ, M.: Johann Sigismund Kusser. K životu a dielu 
skladate a na základe jeho Zápisníka Diplomová práca. Univerzita Komenského, Bratislava 2016, str. 91

85



nepoznané poznatky a v mnohom taktiež posúva aj naše

sijnom pôsobení.

 Ilustra né fólio Zápisníka Johanna Sigismunda Kussera (ukážka textu) 

 Ilustra né fólio Zápisníka Johanna Sigismunda Kussera (ukážka notového materiálu) 

Po as nášho skúmania uvedenej pamiatky sme zaznamenali opakujúce sa vyskytovanie

údajov rovnakého alebo podobného charakteru postupne na rôznych miestach, o nás podnietilo 

kategorizova  ich v asovej následnosti do spolo ných zoskupení, ideovo prepojených celkov i 

tematických okruhov alebo blokov, ktoré sme ozna ili spolo ným názvom priradeným poradovým 

íslom. Na základe toho vzniklo chronologicky zoradené usporiadanie jednotlivých položiek v

väznosti na íslo fólia s pomenovaním daných blokov i celkov, dokumentujúce jednak celkovú pov

Zápisníka, ale aj rozmiestnenie samotných zápiskov na ploche prame a. Zárove  ide

tifikácia a následné zoskupenie uvedených materiálov rovnakej alebo podobnej povahy vyvolali

potrebu organizácie už vzniknutých položiek do vyšších štruktúrovaných kategórií integrujú

nosnú myšlienku celkov na základe ur itého zvoleného parametra. Ako kritérium pre opísanú 

kategorizáciu blokov do vyšších radov poslúžila spolo ná informa ná povaha obsahu. Z rôznych 

možností ako usporiada  materiál Zápisníka sme na základe uvedeného zvolili vyššie rozdelenie do 

                                                           
Pre vizualizáciu rozdelenia Zápisníka pozri Tab. . 1 (s. 23).
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troch kategórií ( ab. 1), ktoré zrkadlia potrebu vzniku prvotných blokov, a tak predstavujú najl

gickejší spôsob organizácie rukopisu. Uvedené kategórie sú zoradené pod a miesta výskytu svojich 

položiek a Zápisníka, ponúknutá sumarizácia týmto zachováva aj pôvodný tok 

informácií v rámci rukopisu: 

Zoznamy 

adresáre

–  Abecedný zoznam kontaktov 1 

–  Adresár kontaktov 2 

 „Zu London mus ich besuchen“ 

 Zoznam skladate ov (?) sú asníkov Kussera vrátane 

 Zoznam osôb bez uvedenia ich povolania i rezidencie 

 Register spevákov a inštrumentalistov 

 Zoznam spevákov v  

2. 2. 1. 2. Zoznamy hudobného charakteru (Zoznamy hudobnín a hudobných nástrojov)    

 Zoznam libriet a operných diel 

–  Abecedný zoznam názvov kantát 

 Abecedný zoznam skladieb „Madrigali e Duetti“, serenády 

 – partitúry, party  

–  prislúchajúcimi hudobnými aktivitami 

–  Zoznam diel spätých s . Bercival

–  uvedením autora súvisiacich s menom „Herr Lenish“

–  Zoznam hudobných nástrojov 

 Zoznam diel pre tla  v Londýne 

–  – hudobné, literárne a odborné diela 

 „The second book  pleasant Mus: Comp:“ 

 Zoznam operných postáv a árií 

 ouvertúr 

nehudobným obsahom

 Zoznam kníh 

–  Zoznam tragédií a komédií 

–  Zoznam panovníkov, vysokopostavených š achticov 

–  Zoznam charakteristík prevažne mytologických postáv a personifikácií 

–  humanistov,  prevažne maliarov 

 Zoznam významných zosnulých Francúzov 

 Zoznam mytologických a alegorických postáv 

                                                           
Pre detailnejšie informácie oh adom jednotlivých blokov a podskupín vi  2. kapitola: Pramenno-kritická analýza 

Zápisníka J. S. Kussera, In: JURKOVI OVÁ, M.: Johann Sigismund Kusser. K životu a dielu skladate a na základe 
jeho Zápisníka. Diplomová práca. Univerzita Komenského, Bratislava 
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–  Abecedný zoznam kúpe ných (?) miest 1 

–  Zoznam kúpe ných (?) miest 2 –  

 Zoznam „excelentných“ kníh 

Záznamy s nehudobným obsahom 

ógia, cestovanie a iné poznámky

vnútorná  Dôležité dátumy a údaje 

–  Receptár –  

–  Receptár –  

–  Astrológia 1

–  Receptár –  

 Astrológia 2

–  Receptár –  

–  Astrológia 3

–  Receptár –  

 “In ders parloir“   

–  Receptár –  

 Receptár –  

 Pe ažné kurzy a prepo ty mien .. 

 Súpis oble enia a osobných vecí 1 

 Orientácia v objekte Blue-Coat-Hospital 

 Opis „extempore“ 

 Súpis oble enia a osobných vecí 2 

 – asové vyjadrenie vzdialeností medzi mestami 

 – náklady 

 – „Trush – bag“ –

 –  

nútorná str  – náklady 

2. 2. 2. 2. Cudzie zásahy – detské kresby, iniciály 

 Detská farebná kresba 1 

 Nápis „Richard“ 

 Recept na pre istenie krvi  

 Detská farebná kresba 2  

 Detská  

 Ná rty iniciály písmena H alebo F

 Detská kresba 4 

2. 2. 2. 3. Literárne texty

–  Cirkevné texty – Alma Redemptoris Litánia Salve  

 Báse  vo francúzskom jazyku 

                                                           
Uvedenému receptu sa venujeme v rámci 2.2.2.1. Recepty, astrológia, cestovanie a iné poznámky
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 Filozofická báse  v angli tine 

 úbostná báse  v angli tine 

 Báse  vo francúzštine 

–  Báse  „Orpheus and Margaretta“, poznámky v latin ine, angli tine 
nem ine 

–  Báse  v  

Záznamy s hudobným obsahom 

–  „Modi Musici“, as  ½ 

–  Tabu ky konsonancií a disonancií

 notový zápis rozsahov hudobných nástrojov 

 
 
 tónová chromaticko mikrotónová škála a  

–   

–   

–  Opis nástroja „tabourin“ 

–   

–  Dvojitý kontrapunkt 

–  „Modi Musici“, as  2/2 

–  Štvoritý kontrapunkt 

–  „Otto sono il Tuoni della Chiesa“ 

  

 Dispozície organu kolégia v  

2. 2. 3. 2. Notové zápisy

 Notový zápis menuetu (8 taktov  

  pueri Dominum, laudate nomem Domini. 

 Incipity overtúr v súvislosti s mestom Londýn 

–  operným postavám a incipity inšpirácií 

–  Notový zápis pochodových rytmov, melódií   

–  Notový prepis hudobných tém z knižných predlôh 

–  Incipity hudobných myšlienok 

 Hudobný zápis melódie v  

 Notový zápis Caccia pre 4 hlasy 

 Notový zápis ku kánonu pre 4 hlasy

2. 2. 3. 3. Hudobný život

–  Organizácia koncertu  1 

–  Organizácia koncertu  2 

 Organizácia koncertu  3 

–  Poznámky „virtuóza“ v Londýne 

 Organizácia koncertu  4 

 Rozdelenie obsahu Zápisníka
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Už po prvom nahliadnutí do Zápisníka je zrejmé, že rôzne registre, súpisy i zoznamy pre

stavujú zna nú as  náplne prame a, a o do po tu vytvárajú najobsiahlejšiu, taktiež aj tematicky 

najdiferencovanejšiu údajovú skupinu. Z uvedeného dôvodu sa preto vytvorenie samostatnej 

kategórie pre materiály tohto typu javí ako logické a prirodzené riešenie. Svojím úhrnom 38 položiek

zaberá viac ako tretinu rukopisu a jednozna ne tak vypovedá o Kusserovom až punti kárskom zmysle

re systém, prejavujúcom sa v organizácii nadobudnutých kontaktov i iných informácií preh adným

spôsobom do rozmanitých zoznamov umož ujúcich dobrú a rýchlu orientáciu, pravdepodobne aj 

snahe uchova  údaje pre neskorší náh ad. Ich dôležitos  v Kusserových „o iach“ rovnako 

ruje aj fakt, že jednotlivé súpisy rôznych položiek sa vyskytujú priebežne v Zápisníku (platí 

prípade podskupín kategórie 2. 2. 1. Zoznamy o taktiež poukazuje na neustálu potrebu autora 

uvedené informácie organizova , prispôsobova  asu i zmenám a využíva  ich tak v maximálnej 

oho možno bada  profilujúcu sa vlastnos  J. S. Kussera, ktorá sa neskôr ukáže ako trvalá

charakteristická. Práve kategória 2. 2. 1. Zoznamy zah a rozsahovo najpo etnejšiu položku

Abecedný zoznam kontaktov 1 obnosom 524 dát a predstavuje približne tohto prame a, ktorý 

je zárove  aj prvou sumarizáciou osôb (prevažne hudobne inných) v rukopise. Každá položka pod 

konkrétnym písmenom zoznamu obsahuje príslušné priezvisko, ktoré je asto doplnené titulom i 

oslovením, niekedy odkazom na sprostredkovate a tejto informácie i na inú kontaktnú osobu 

adresou, niekedy aj s „vysvetlivkami“ ako nájs  danú ulicu, budovu a ob as aj s poznámkami 

dopl ujúceho charakteru. Je dôležité uvies  fakt, že Kusserov adresár kontaktov nezah a len 

konexie hudobného charakteru, ale aj informácie o u och, ktorých služby využíval pri uskuto

ovaní bežných potrieb svojho života, prípadne o osobách, o ktoré sa zaujímal; zaznamenal si adresy

napríklad kuchárov, parochniarov, drožkárov, ale aj š achticov s príslušnými titulmi ( asto 

„MyLord“ alebo „MyLady“ i „Baron“ alebo „Comte“ / „Count“), i ich tajomníkov alebo sekretárov,

upres ujúcimi ozna eniami ako „l´ambassador“, „minister“, „burgermeister“ 

„mistriss“ alebo „intimé“ a tiež susedov a známych. Zárove  sa v tomto zozname vyskytujú ko

takty, ktoré nemajú priradenú žiadnu profesiu alebo iné ozna enie, a preto nie je možné s

ur i , i ide o hudobný kontakt, samozrejme okrem mien ve mi známych ako je G. P. Telemann 

so záznamom „Teleman. M. d. C. a Francfort an Mayn. Adesso a Hambourg“ (f. 26v., s. 53) i 

G. F. Händel uvedený ako „Hendel. At myLord Burlington´s. in London. In Picadilly. Jean Fridrich“,

(f. 3v., s. 7). Tento zoznam predstavuje po úvodnom zápise na vnútornej strane dosiek prvý „dotyk“ 

informáciu o Kusserovej sieti kontaktov, ím vytvára

dôležitý východiskový informa ný portál pre alšie záznamy o rôznych osobách a udalostiach,

ktoré následne nachádzame po astiach v celom rukopise, ako napríklad v Adresári kontaktov 2 i

neskoršom Zozname miest s prislúchajúcimi hudobnými aktivitami. Rovnako registre mien inštr

spevákov nám nielenže ponúkajú náh ad do aktívnej innosti Kussera v
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nizácie koncertov, ale prinášajú aj hodnotné dobové hudobné reálie. Okrem prvej podskupiny sum

rizujúcej kontakty J. S. Kussera nám na základe povahy zoznamového materiálu Zápisníka

nutnos  vytvori  alšie dve podmnožiny, a 2. 2. 1. 2. Zoznamy hudobného charakteru

2. 2. 1. 3. Zoznamy s nehudobným obsahom, ktoré zoskupujú na jednej strane napríklad hudobné 

diela alebo nástroje i osoby s nimi spojené, na strane druhej poskytujú informácie všeobecnejšieho

rozh adu ako preh adové zoznamy literárnych diel i registre mytologických postáv, ktoré zárove  

mohli predstavova  podkladové „štúdie“ Kusserových pripravovaných opier. 

Meritum kategórie 2. 2. 2. Záznamy s nehudobným obsahom prevažne sústredené tiež na 

za iatku Zápisníka vä šina v om obsiahnutých zložiek vytvára v podstate súvislú pasáž od fólia 

34r. (str. 68) po f. 89v. (str. 177), ktorá je iba zopárkrát prerušená „inváziou“ iných myšlienok 

malých záberoch plôch. Na druhej strane však dáta prislúchajúce domicilu tohto bloku presahujú 

jeho rámec v tom zmysle, že sa vyskytujú v menších vkladoch rukopisných vložiek priebežne

„roztrúsených“ po celom prameni až do jeho konca, celkovo tak vytvárajúc 34 položiek. Jeho obsah 

tvoria poznámky viac menej súkromného a niekedy až pomerne „transcendentálneho“ charakteru d

ntujúce Kusserove zá uby prejavujúce sa záujmom o zdravotné kúry, recepty, zázra né elixíry 

a iné „kúzla“, astrológiu a jej predpovede, i cestovanie, ktoré (cestovanie) zárove  vystupuje aj

ako as  profesijnej nevyhnutnosti vyplývajúcej z potreby aktívneho skladate a. Podnetom k

nej úvahe bolo štúdium údajov vzdialeností medzi mestami i kurzových prepo tov vtedajších

pe ažných mien. Z muzikologického h adiska je ur ite interesantný aj náh ad na jeho literárne 

záujmy v súvislosti s možným zapracovaním a ich pretavením do hudobnej podoby. Obsah zápisníka

je miestami „narušený“ zásahmi cudzích rúk a ostane otázkou imaginácie predpoklad pravdepo

dobnosti, že detské kresliarke vstupy sa uskuto nili po as funk nosti Zápisníka u pôvodného maj

te a alebo i pribúdali s a alších prechovávate ov.

Už samotný názov kategórie 2. 2. 3. Záznamy s hudobným obsahom prezrádza spolo ného 

menovate a pre obsiahnuté celky a položky hudobnej povahy narábajúce s rôznymi spracovaniami 

hudobného obsahu. Tvorí ju 31 položiek a predstavuje teda “najmenšiu tretinu” obsahovej náplne 

Zápisníka, pri om jej položky sa za ínajú objavova  až v druhej polovici matérie; prvý zápis sa

nachádza na fóliách 96r. – – 193). Obsiahnuté celky bu  priamo pracujú s informáciami

hudobného charakteru, i sa už venujú notovému zápisu daného materiálu alebo teoretickému

pojednaniu, naj astejšie k problematike cirkevných modov i techník kontrapunktu. Do dvoch dielov

rozdelené „Modi Musici“ prináša kompletizáciu autentických a plagálnych stredovekých modov. 

Obsahovo menšia položka hudobnej akustiky nás orientuje v problematike prevažne intervalových 

pomerov tónov, v technikách ladenia samotných nástrojov pod a jednotlivých hudobných teoretikov

ako Marin Mersenne i Gottfried Keller, pri om na niektorých miestach cituje Atanasia Kirchera 

Musurgiu Universalis (1650). Celok sumarizujúci notové zápisy mu slúžil ako
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zachytávanie svojich kompozi ných myšlienok vo forme incipitov s pomerne asto priradeným ide

tifikátorom alebo slovným komentárom. Druhý celok predstavuje svedectvo o dobovom „hudob

managemente“ a vývoji hudobného života s jeho špecifikami v sledovanej oblasti (ostrovné krajiny).

Aktualizácia poznatkov k Kussera na základe jeho Zápisníka

Vzh adom na cestovate ské sklony J. S. Kussera sa pri štúdiu literatúry o

zdokumentova  jeho pôsobenie hudobný historik potýka s mnohými otáznikmi práve pre problém 

vyplývajúci z množstva miest, ktoré navštívil, a tým aj „roztrúseného“ umiestnenia materiálov k jeho

osobe po celej Európe, asto v rôznych jazykoch. Zárove , pre jeho sústavnú migráciu, sa

ne vyskytuje otáznik oh adne nedostato ných, protichodných alebo chýbajúcich informácií o

nom aj privátnom pôsobení, o vytvára pomerne náro nú východiskovú situáciu pre orientáciu 

životopisných dát a zárove  komplikuje aj úsilie zosumarizova  udalosti jeho života do jedn

liateho celku, nako ko „hluché“ miesta sa objavujú pomerne asto a vyžadujú alšie objasnenie. 

tomto oh ade Kusserov Zápisník vystupuje ako významný záchytný bod a zárove

ný materiál k jeho životopisným údajom, nako ko ide o unikátny prame  vytvorený samotným 

období, z ktorého zachovanie podobných rukopisov je len ve mi zriedkavé. 

a bol krstený 13. februára 166 Územie dnešného 

Slovenska však oskoro opustil, ke že d a 18. júla 1674 v rámci rekatolizácie cisárske vojská 

obsadili vtedajší evanjelický kostol (dnes známy ako jezuitský kostol Najsvätejšieho Spasite a) 

. Odtia  sa neskôr presunuli do mesta Stuttgart, kde 

boli evidovaní od roku 1674. A práve tieto dramatické okolnosti mohli ma  neskôr dopad na 

Kusserov vz ah k našej krajine, nako ko pod vplyvom odcudzenia a negatívnych spomienok sa už 

naspä  pravdepodobne nikdy nevrátil. Rovnako aj jeho Zápisník nepreukazuje žiadne prepojenie 

mestom Bratislava, avšak kontakty s okolitými mestami ako Viede  i Praha udržiaval. Spojenie 

Prahou predstavujú dva kontakty, a to: „Hartich. À Cavall: & great Lover of Musick, in Prag.“

„ . Martin. Ein herrlicher bassi t beÿ den Cajetatern in Prag.“ (f. 12r., s. 24). Uvedené 

nasved uje, že tomto meste známosti medzi inteligenciou zaujímajúcou sa o hudobnú 

kultúru a tiež konexie na pražský rád kajetánov, pri om v poznámke stojí aj hodnotenie k

nému výkonu pátra Martina, o by sved ilo o pravdepodobnosti, že sa mohol aj fyzicky nachádza  

Prahe, kde si ho vypo ul. Zaujímavé je, že uvedený zápis je umiestnený hne  za kontaktmi na 

následne v závere sa za ínajú objavova  kontakty z „ostrovov“, a je možné 

predpoklada , že išlo o odbo ku jednej z jeho pracovných ciest do Talianska, pravdepodobne

                                                           
Tento fakt dokladá zachovaný matri ný záznam krstu J. S. Kussera v Bratislave. 
Oh adom tohto dátumu možno na základe pramennej literatúry vies polemiky, do úvahy prichádza aj 1

alšie alternatívy roku Kusserovho narodenia. 
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poslednej okolo roku 1700. Rovnako evidujeme aj zaujímavé prepojenie na Po sko

záznamu „Le Riche. Haubois du Roy de Pologne.“ (f. 21v., s. 43). „Viedenské“ kontakty nám 

rovnako dávajú vedomos , že Kusser mal prepojenie aj na cisársku kapelu v tomto meste, kde bol 

tom ase Antonio Pancotti uvedený ako „Pancotto. M: di Capella a Vienna.“ , 

ktorý na svoj post nastúpil v roku 1700. V tom ase, ke  Marc´ A

kapelníkom „Ziani. Vice – M : di Capella a Vienna.“ (f. 32r., s. 64), pri om Pancotti alej pôsobil na 

re ako kapelník. Za kontaktom na Zianiho nasleduje zápis „Zächer. Mus: à Vienne.“

s. 64), ktorý by sme mohli identifikova  ako huslistu Andreasa Zächera, inného v cisárskej 

krá ovskej kapele od 1. júla 1700 do marca 1707, kedy zomrel. Zárove  sa nám podarilo zisti  

totožnos  kontaktu „Hofer. Violiniste a Vienne.” (f. 2r., s. 4), ktorý predstavuje huslistu Johanna 

Josepha Hoffera, pôsobiaceho vo Viedni od 1. apríla 1687 do roku 1706 a neskôr, v rokoch 1695? –

na poste dirigenta. Rovnako ale ním mohol by  aj jeho menovec Joh. Jac. Hoffer, ktorý 

pôsobil na poste huslistu od roku 1698 až do augusta 1737. V tom ase ú inkoval v dvorskej

kapele aj Ferdinand Tobias Richter od 1. júl 1683 –

„Ferdinand Richter. Org: de la Chambre à Vienne.“ (f. 21r., s. 42), pri om je z

jímavé, že daný kontakt je preškrtnutý. To by vypovedalo o pravdepodobnosti Kusserových stykov 

Vied ou alebo minimálne o udržiavaní si preh adu o situácii v cisárskej kapele ur ite až do roku 

1711, nako ko zaregistroval úmrtie Richtera. Hne  za ním je uvedené „Reutter. Org. à St. Etienne 

à Vienne.“ , o prináša nové spojenie, a síce na kostol sv. Štefana vo Viedni. Ak ide 

ganistu Georga Reuttera st., na svoj post nastúpil v roku 1686 a rovnako bol inný aj v dvornej

Ako jediný neobjasnený hudobný kontakt sa javí 

„M r. Sigel. Cantante à Vienne“ (f. 23r., s.46), ktorého pôsobenie v cisárskej kapele nie je zaznam

nané. 

Napriek absencii prepojenia na naše územie, však v Adresári kontaktov 2 nachádzame ve mi

zaujímavý kontakt: “Mr. Buliovskys Orgel: Clavicimbal sachen”. (f. 106r., s. 208). Ur ite ide 

slovenského výrobcu nástrojov a teoretika Michala Bu ovského (*? – †1711, Durlach), ktorý od 

roku 1670 študoval vo Wittenbergu, Tübingene i Štrasburgu a

Získanie tejto unikátnej informácie zo Zápisníka sved í o udržiavaní Kusserovho kontaktu s výro

                                                           
Die Kaiserliche Hof-Musikkapelle in Wien von 1543 bis 1867. Nach urkundlichen 

Forchungen. lder, Viede  1869, s. 65.

Slovenský biografický slovník. Dostupný online
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com nástrojov a hudobným intelektuálom pochádzajúcim z terajšieho územia Slovenska. Môže by

prekvapivé, že kontakt nemal prostredníctvom Bratislavy a interpretov v tej dobe v nej sídliacich a 

zárove  potešite né, že vz ah s uvedeným výrobcom hudobných nástrojov z dnešného stredného 

Slovenska, vtedajšieho Uhorska, ktorý však žil a zomrel práve v Durlachu mal zrejme v aka dobrej 

povesti majstra vo svojom odbore. Súvisí s tým aj ta  o Zozname miest s pri-

slúchajúcimi hudobnými aktivitami, ktorá pozoruhodnú správu;

„Die in Prag: gebundene und neue te Ouverturen. Mein Te Deum  Jubilate ex D  Laud: 

Deum aes : und Laud. in Sanctis ejus.” A pokra uje alej výpove ou “H. Buliowsky´s wittw. 

besuchen ” Jeho meno sa vyskytuje ešte na alšom mieste 

„H: Buliovský´s Orgel und Harpsicord. Clavicordium von braun“ 

Ako zaujímavý vystupuje aj fakt, že si považoval za povinnos  navštívi  jeho 

rodinu aj po Bu ovského smrti, o vypovedá o užšom prepojení a jednozna ne podnecuje záujem 

bližšie štúdium tohto vz ahu.  

Adresári kontaktov 2 zárove  Kusserov zvýšený záujem o

výrobcov i vlastníkov hudobných nástrojov, nachádzame tu zápisy ako „Violo ´d Amour in Mün-

chen.“ „Tiorba in Nürnberg: P/D uan“ (f. 102v., s. 201) i „X Mr. Shoar von 

Trompeter hörne a  seinem bin (xx)“ (f.  „Mr. Fishers Clavier – sachen.“

s. 201). Zapisuje si tiež názvy rôznych hudobných diel, napríklad „Steffanis Symphonischen 

in Italienisch.“ (f. 104v., s. 205) i „Lüsch, preludia lang Harpsicord.“  

bných traktátov ako „Mr. Pepushes Trattatti of Comp: sehen.“

„Tragati di Compositione du Sr. Rosier, im Collon.“ (f. 102v., s. 201). Je však zaujímavé, že tento 

adresár obsahuje pomerne málo „ostrovných“ kontaktov, ktoré už sú však obsiahnuté v Abecednom 

zozname kontaktov 1. Nachádzame tu zaujímavé prepojenia na výrobcov napríklad z Londýna ako

„Stephanus Hemming. Faiseur d´ Instrumens   à   Londres. / Harpsicord – maker in the Kings – 

play – house in drury Land.“ ), tiež „John Hare, Musical – Instrument – maker, at  Viol 

and Flute in Cornhill, near  /  Royall Exchange, remoued  from  Viol in St. Pauls church yard.“ 

(3r., s. 6) alebo z Írska ako „Dieter Gunan, Harpsic: maker in Dublin. Liveth in the corner-house of 

Skippers-lane, / on the Merchants-hey, at the Trunckmakers-shop.“ (f. 1r., s. 2). Zozname hu-

dobných miest s prislúchajúcimi hudobnými aktivitami sa taktiež vyskytuje mnoho záznamov o „

není“ hudobných nástrojov, ako napríklad poznámke k mestu Wolfenbüttel

sú „Brezzen in Augsburg beÿ H: Langene (?)“, ale najmä o výrobcoch nástrojoch, príkladom je 

„Von Orgel: machen zu Gailberem besuchen“ alebo „Tiorba in Nürnborg Beÿ Sl. Günnel von 

geigenmacher“ i „Cremonsfor: Steiner: Füssen: Violins“.

precízne dbal o udržiavanie stykov s tla iarmi a obchodníkmi s notovými 

materiálmi, pri om niektoré kontakty sú dokonca vyzna ené erveným atramentom, ako napríkla
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na Holandsko „H. Johann Ruland in Amsterdam“ i „H. van Gelée in Rotterdam“ 

nútorná strana prednej dosky väzby). Pozoruhodné sú aj záznamy o dodávkach pre tla  v 

dýne, kedy Zápisníka možno vy íta , že napríklad 18. októbra 1711 poslal po pánovi Dowdalovi 

„kufor“ materiálmi; “trunk” obsahujúci diela “Camilla. / Paride. / Narciso. / Elmira. / 

Bejanira. / Scylla. / Cloride. / Alle 7. Opern oder Pastorals in Italienish” a serenády z rokov 1708, 

1709, 1710 (2x) až 1711, pri om dokladujeme informáciu „(xx) gedruckt von 5 Serenaten“ (185r., 

Zápisníku sa vyskytujú prekvapivo aj kontakty na talianskych tla iarov ako „Pier. Maria 

Monti. Imprimeur a Bologna.“ (f. 12r., s. 24) alebo tesne pod ním „Giacomo Monti. Stampatore in 

Bologna.“, a potom ešte „marino Silvani, Stanpator a Bologna, all´ insegna del Violino.“ (f. 24v., 

49), rovnako aj na francúzskeho tla iara z mesta Paríž, “Printer Foucault.” (f.106r. s. 208).

Oh adom Kusserovho pôsobenia v Paríži a jeho štúdia u J. B. Lullyho existuje ve a názorov. 

Ak by mladý Kusser do Paríža odcestoval pravdepodobne krátko po príchode jeho rodiny do 

Stuttgartu, v tom prípade by išlo o asové – Avšak k tejto „glaubhaft“

ceste Kussera nemáme jasné dôkazy a Ján Albrecht uvádza, že „pod a dnešného stavu výskumov – 

overil som si to pred tromi týžd ami vo Versailles v Centre de la musique baroque – sám Lully ho 

neuviedol v zozname svojich žiakov.“ Rovnako ani v úvode Kusserovej vlastnej publikácie Com-

position de musique Suivant la Méthode Françoise contenant Six Ouvertures de Theatre accom-

pagnées de plusiers Airs (1682) sa priamo nedo ítame o odovzdaných skúsenostiach z „prvej ruky“, 

ke  píše: „Je me suis reglé a suivre sa Methode, et a entrer dans ses manieres delicates, autand qu´ 

il m´a esté possible“ . A žia , ani v Zápisníku nie je toto obdobie obsiahnuté. To by však mohlo ale 

nasved ova , že prame  bude pravdepodobne mladšieho dáta, o by vysve ovalo aj absenciu 

Zápisníku. Nemožno nepostrehnú  ani Kusserov obdiv vo i J. B. Lullymu, ke  

má pozna ené, že „25. Mit denen be ten musi tern als Lullie, Pepusch exc. sich bekanndt 

machen“ (f. 217v., s. 431), rovnako si zaznamenáva aj jeho dátum úmrtia a miesto odpo inku. 

Kusserovo povšimnutiahodné praktické ovládanie francúzštiny v Zápisníku, tak ako jeho záujem

francúzsku hudbu – o dokazuje v Zápisníku napríklad zápis rytmických pochodových motívov 

pre „Lem arche guerre pour le Tambourcntient huiet minimes“, neskôr doplnený o komentár „Le 

tambour des Suisses“ a opis francúzskeho nástroja „tambourin“ – nazna uje ur ité možné 

prepojenie na francúzsku hudbu. Nevylu ovalo by ani možné (opakované) cesty do Francúzska
                                                           

Johann Sigismund Kusser (Cousser) Sein Leben und seine Werke.
Erlangung der Doktorwürde. Leipzig 1911, s.11.

– Die Musik in Geschichte 
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Ro . 18. Bratislava 1989, s. 118.
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neskoršom období, nako ko tieto „francúzske“ pasáže nachádzame najmä ku koncu Zápisníka. 

prospech cesty do Francúzska Kusserove „konsolida né“ aktivity po návrate do Stut

gartu, o Samantha Owens komentuje „It seems obvous, however, that the problems occured during 

a period of familiarization with a new repertory, and that this process may have taken place under 

the tutelage of Kusser, who reappeared in Stuttgart sometime before the decree was issued in 

October 1682.“

Ako problematická sa javí návšteva Štrasburgu, ktorá sa v historických prame och 

ani novodobých lexikónoch nespomína (až na pár výnimiek vo forme štúdií Prvýkrát ju spomína 

Neskôr je, i ke  s pochybami, prezentovaná aj v monografii Hansa Scholza. Kusser 

mal najskôr v októbri 1683 vycestova  do Štrasburgu, kde sa mal zdržiava  v službách biskupa 

Wilhelma IV. Egona von Fürstenberga až do rok V prospech tejto informácie by mohol 

vypoveda  aj údaj zo Zápisníka, kedy sa v jeho kontaktoch vyskytuje meno s týmto mestom 

súvisiace: „Hartman. Compositeur a Strasbourg & faiseur de Clavesinns” (f. 2r., s. 4) a je uvedené 

ako piata položka v zozname mien za ínajúcich písmenom H. Logicky by sa mohlo uvažova  

pobyte zo skoršieho obdobia, nie dlho po založení Zápisníka a mohlo by to korešpondova  

úvahou o “zasadení” cesty do uvedených rokov a zárove  potvrdzova  jej existenciu. Kusserov 

Zápisník však prináša aj iný zaujímavý fakt, ktorý otvára nové možnosti pre alšie bádanie. V zo

zname miest sa vyskytuje Štrasburg (spolu s Parížom), ba aj neskôr, kde Kusser pod týmto názvom 

uvádza: “H. Pfialmon hat Ex: von mir. Hartmans – Harpsicords. Abbé Robert.” (f.106r. s. 208). 

Tento záznam otvára alšie otázniky okolo pravdepodobnosti Kusserovho možného udržiavania 

kontaktov so Štrasburgom a hypotézy o jeho neskorších návštevách, o ktorých sa nám však 

písomnej podobe v publikáciách nezachovali žiadne správy. 

K nasledujúcim rokom jeho života taktiež nie sú k dispozícii takmer žiadne informácie. 

Dobová literatúra píše: “Er hat gans Deutschland durchreiset, und wird nicht leicht ein Ort sein, da 

er nicht bekannt geworden; ... , nirgend gar lange bleiben k nner, auch nich ... .“50

                                                           
Adonis

– PROD´HOMME, J. The 
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základe t odstupom asu vyslúžil pomenovanie “errant musician” o je v modernej 

literatúre vecne zhrnuté ako “He left Ansbach in 1683, but there is no trace of him until 1690, when 

he became opera Kapellmeister at the court of Brunswick-Wolfenbüttel.” Jediná správa, ktorá sa 

tohto obdobia zachovala, pochádza od Abbé Jeana Morela z roku 1687, kde informuje, že Kusser 

v dueli zabil loveka, o sa malo prekvapivo sta  v Paríži. A práve tu poslúži Zápisník Johanna 

S. Kussera ako k ú ový materiál, z faktov ktorého možno získa  predstavu o možných navštíve

ných miestach, alebo minimálne mestách, s osobnos ami ktorých si vybudoval vz ahy. Abbé Jean 

aznamenaný v Kusserovom Zápisniku Adresári kontaktov 2 „L´abbé Morél“

, pri om je zaujímavé, že jeho meno si zaznamenal v relatívne neskoršej asti zápi

níka, kedy si vytvoril nový adresár osôb a udalostí (teda Zápisník sám o sebe už musel istý as 

existova ). 

Prvé kontakty takmer vo všetkých literatúrach za ínajú Stuttgartom a alej sa vyskytujú 

nemecké mestá ako „Francfort au Main“ alebo „Frankfort“, „C lln“, „Müntz“, „Dusseldorf“, „Hanno-

ver“ a tiež iné, napríklad „Vienne“ alebo „Vienna“, „Neuburg“ i „Prag“. Zápisník uvádza viede

ský kontakt „Reuttera“ stále ako organistu dómu sv. Štefana vo Viedni, takže k záznamu muselo 

prís  ešte pred rokom 1700, omu šak na druhej strane odporuje kontakt na Andreau Pancottih

ktorého kapelníka (do 1700), ale ako kapelmajstra, ktorým sa stal ale až po roku 

1700. Jednozna ne však Zápisník vypovedá, že styky s Vied ou nadobúdal neskôr a do tohto 

obdobia nemôžu by  zaradené. Zaujme fakt, že sa tu pomerne asto vyskytujú aj talianske mestá 

ako „Milano“ alebo „Milan“, „Trenigo“ (Treviso), „Mantua“, „Udine“, „Padua“, „Venetia“, o by 

mohlo nazna ova , že spomínané cesty do Talianska uskuto nil práve v týchto rokoch, o by bola 

jedna z možností identifikácie obdobia, o ktorom postrádame akéko vek správy o jeho innosti. 

Zárove , ako bolo možné vidie  v analýze jeho Abecedného zoznamu kontaktov 1 išlo prevažne 

kontakty na spevákov, o by dop alo informáciu S. Owens: “At some point during the 1680s 

Cousser switched his focus from French-style strings bands to Italian-influenced opera.”

známky zo Zápisníka by takto uvedenú zmenu v náh ade na jeho život nielen vysvet ovali 

potvrdzovali, ale zárove  by nazna ovali (prípadne korigovali) úvahy, že 
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Musical Quarterly. Ro . 15, . 2 Oxford University Press 1929, s. 174.
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Vzh adom na kontakty na osoby rezidentné v Taliansku, ktoré Zápis-

ník J. S. Kussera uvádza však nemôžeme vylú i  ani neskoršiu cestu do tejto krajiny.

evidujeme Johanna Sigismunda Kussera na pozícii kapelníka na dvore

knieža a Braunschweig Wolfenbüttel, kde skomponoval sériu operných diel v spolupráci s

tistom Friedrichom Christianom Bressardom. Po nieko kých rokoch sa však spolupráca s

dom ukázala ako problematická odchádza do Hamburgu.

S. Kusser v tomto meste pokra uje vo svojej kariére na opernom “poli” zapo atej vo Wolfenbüttel 

nachádza uplatnenie na javisku prvej verejnej opery Nemecka, otvoren

1678, v opere známej tiež ako Theater am Gänsemarkt. Kusser v Hamburgu zostáva do roku 

Vyššieuvedenú domnienku by dokladal aj Zápisník a v om kontakty z talianskych

(napríklad Miláno, Benát i Mantova) vpísané ešte pred zápiskami z miest v Nemecku

üsseldorf, Nürnberg, Mníchov a Augsburg i Durlach,

prichádza Kusser opä  do Stuttgartu so spevá kou Magdalenou Sibyllou Bex 

a využíva svoje už predtým nadobudnuté kontakty, ktoré ešte upev uje prostredníctvom “ an 

ambitious series of productions at the court, all of which were linked to celebrations of the ruling 

family´s birthdays and name-days.” . Na tamojšom dvore získava pozíciu “Kapellmeister” (4. jan

ára 1699) a v pokra ujúcom roku (17. apríla 1700) dokonca post “Oberkapellmeister”.  Existujú aj 

názory, že v nasledujúcom období navštívil , ale pod a Hansa Scholza

a  kapelník St rl. Neskôr však uvádza, že z vôle vojvodu mal podniknú  túto cestu 

aj sám Kusser, aby priviezol spä  hudbu a hudobné nástroje, ako aj novozískaných umelcov z tejto 

Konkrétne malo ís  o violon elistu Bartolomeja Rubiniho „Bartolomeo Rubini. Vio-
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loncello.“ (f. 21r., s. 42), jeho meno sa nachádza aj v Kusserovom Zápisníku 

kastráta Campiolliho, ktorý však v Zápisníku uvedený nie je. Rubinim sú uved

né alšie kontakty zo Stuttgartu, a preto sa spomenutá cesta javí síce málo pravdepodobná, ale ako 

možná, je totiž otázne, i by bol dvor ochotný znáša  dvojnásobné náklady pre obe vedúce oso

nosti vyslané do zahrani ia naraz. Skôr sa zdá pravdepodobné, že Kusser si do svojho zápisníka 

zapísal meno Rubiniho ako sprotredkovaný

V poslednej tretine svojho života obracia Kusser pozornos  k “ostrovným krajinám” a

depodobne cez Holandsko smeruje do Anglicka a Írska. Hoci jeho životopisné údaje nikde neuvá

dzajú Holandsko ako navštívenú krajinu, Zápisník J. S. Kussera poskytuje mnoho kontaktov najmä 

na tla iarov a obchodníkov – Amsterdamu aj iných holandských miest. Rovnako alšia 

informácia, ktorou Zápisník disponuje, upres uje Kusserov príchod do Londýna na Štedrý ve er 

roku 1704, o figuruje v súlade s jeho doterajšími životopisnými údajmi. V tomto anglickom meste 

sa živil ako ”private teacher of music; by which profession, and also by the profits arising from 

annual public concert, he was enabled to support himself in a decent manner”. Zachytené 

skúsenosti s organizovaním koncertu v Londýne prezentuje aj jeho Zápisník, ke  nachádzame súpis 

organiza ných podmienok a možností v tomto meste zhrnutý do bodov. Zo Zápisníka tiež vyplýva, 

že Kusser sa nezdržiaval výlu ne len v Londýne, nachádzame tu totiž jeho záznamy o cestovných 

nákladoch na prepravu medzi mestami Oxford a Bath i alšími. Tiež aj holandskými mestami ako 

Amsterdam a Rotterdam, kde pod a nájdených poznámok v Zápisníku nadväzoval kontakty 

tla iarmi a vydavate mi. Harold E. Smauel vo svojej štúdi poukazuje na ostrý kontrast medzi 

dvorným prostredím Nemecka a konkuren ným prostredím v Anglicku, kde hudobník vystupoval 

naskrz ako samostatná jednotka, ktorá prichádza do styku s úplne novými výzvami “ to 

deal with English impresarios, to bargain for recital halls and musicians, to promote their won 

subscription concerts and to mix socially with the English nobility, some of whom would support 

them financially and would employ then for private recitals”. O Kusserovom pôsobení v Londýne 

zachovalo, žia , ve mi málo správ, jediná o jeho hudobnom pôsobení pochádza z 9. februára 

1705, kedy sa uskuto nil sólový recitál v Lincoln´s Inn Fields so spevá kou Ziuliany Cellotti, 

pricestova  a tiež s ou neskôr odís  do Dublinu dvadsa

devä  mesa nom pobyte v Londýne sa Kusser, možno aj vzh adom na nepriaznivú situáciu na 

hudobnom „poli” spôsobenú znechutením a neistotou – zo zvýšenej kriminality
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ovládnutia opernej sféry Talianmi, ako Zápisník – odoberá (29. mája 1707) do svojho 

finálneho úto iska, do Dublinu.

Jeho príchod do Írska Zápisník „hlási“ d a 4. júla 1707, hoci prvá správa o Kusserovi 

Dubline by mala pochádza  z roku 1709. Dostáva sa na pozíciu “State Composer” a 

aj na alej živí súkromnými hodinami, tiež recitálmi pre nobilitu. Dokladá to aj Zápisník

júci – ako v prípade pobytu v Londýne – informácie a postrehy ácii , o 

sved í o podobnej situácii cku. Tu sa však Kusserovi podarilo rozprúdi  

dublinský hudobný život, aj ke  “operu, ... žia , pre nedostatok schopných spevákov, nemohol 

v malých dublinských pomeroch momentálne uskuto ni .” Pomerne skoro po príchode do mesta, 

dostáva aj post kapelníka v Trinity College a neskôr, v roku 1716, získava pozíciu, 

ktorú neskôr (1724) mal vlastnými slovami pomenova  ako “master of the musick, attending his 

Majesty´s State in Ireland, and chapel master of Trinity-college, Dublin”. Mal za u v a i  najmä 

Wiliamovi Vinerovi, ktorého uvádza rovnako aj jeho Zápisník

pravdepodobne vo veku (nedožitých?) sedemdesiatich rokov. 

Okrem profesijných záujmov sa zo Zápisníka dozvedáme aj informácie o Kusserových 

osobných záujmoch, 2. 2. 2. 1. Recepty, astrológia, cestovanie a iné poznámky

vujeme návody na rôzne ozdravné kúry a spôsoby lie enia chorôb, pre ktoré vy lenil pomerne 

ve ký priestor. Opakovane narážame na jeho pravdepodobné problémy s boles ami z

pre istenie krvi i zmiernenia prejavov astmy. alej sa zo Zápisníka rovnako dozvedáme aj o jeho 

záujme o kúpe né mestá. Dialo sa to zrejme na sklonku života, o usudzujeme z umiestnenia týchto 

informácií až ku koncu Zápisníka,  pod a badate ných záchvevov v rukopise. Taktiež 

zoznamy oble enia nasved ujú, že zrejme „na staré kolená“ už poci oval potrebu si „obsah svojho 

kufra“ aj písomne zaznamena . Kusserov zvýšený záujem o svoj zdravotný stav potvrdzuje aj zá

„Blue-Coat-Hospital“. tom, že sa pravdepodobne dlho tešil dobrému zdraviu 

nás informuje Walther, ke  píše, že „ er ohngefehr 69 bis 70 Jahre alt gestorben mit gutem 

Begnügen (Vergnügen?) und Ansehen vorgestanden.“  Je na zváženie – pri takom množstv
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zapísaných „medicínskych“ i „zdravotných“ poznámok – i ide o informáciu vyplývajúcu zo 

subjektívneho dojmu Walthera alebo i sa na druhej strane mohlo jedna  len o prehnanú citlivos  

zdravotných otázkach zo strany J. S. Kussera.

nám Zápisník rozširuje naše vedomosti o Kusserovej inštrume

tálnej tvorbe na území Anglicka a Írska, kde sa dozvedám že Kusser skladal hudbu tohto chara

teru aj po opustení Nemecka; nasved uje tomu f. 123r. (s. 242) a rovnako komentár z f. 205v.

407) “Englishe Ouverturen in Partitur geschrieben.” a “Gedrücte Ouverturen so in London”, o

nám zárove  nazna uje, že uvedené ouvertúry boli v Londýne pravdepodobne aj vytla ené. Zápis-

ník nám poskytuje dokonca aj , ktoré sa v žiadnej inej literatúre ešte nenachádzajú

emenej zaujímavým momentom je aj fakt nabádajúci nás k nahliadnutiu na jeho životopisné údaje 

iného zorného uhla, ke  na f. 202v. – 405) nachádzame vzácnu 

informáciu v podobe poznámky “Anno 1709. / I did send  Ouverture out F. to  Her: Prince of 

Wolf enbüttel ”, na základe ktorej za íname jeho fungovanie v Londýne vníma  v prekvapivo 

dynamickom spojení s Nemeckom. Teda “ostrovné roky” sa neukazujú ako samostatný odizolo

vaný celok bez akejko vek komunikácie s “pevninou”. Uvedené fóliá a strany ponúkajú záznamy 

incipitov ku Kusserovým ouvertúram z rokov 1710 až 1712 a predstavujú pravdepodobne nový 

unikátny materiál, nako ko po zadaní incipitov sa v databáze RISM neobjavujú žiadne spracované 

výsledky. Kusser nám zárove  pri každom incipite zanechal poznámku o akú hudobnú formu 

skladby sa jedná, napríklad “Rondeau.” “Menuet.” a dokonca pri niektorých incipitoch aj n

uje ich možný pôvod inšpirácie, ke  pridáva poznámku, napríklad “Hermione” (mohlo by ís  

o jeho vlastnú alebo o Giannettiniho operu?) i “Irish.” V súvislosti s týmito neskoršími londý

skymi ouvertúrami sa ako dôležitá javí osoba spomenutá na viacerých miestach “Zu H. Forstner”, 

korej totožnos  sa nám nepodarilo overi , vzh adom na chýbajúce kontakty pod literou “F” v

sári kontaktov.

Zápisníka sa do ítame o zo stuttgartského

Strana je rozdelená do troch st pcov, pri om prvý z ava je opatrený nadpisom „Libreti 

sono a Stutgarda.“, teda tie, ktoré mal Kusser k dispozícii v Stuttgarte. Uvádza libretá „Alarich. / 

Hermione. / Medea. / Jason. / Porus. / Adonis. / Acis &Gal: / Erminia. / Alexander. / I trionfi del. 

Fato  / Alcibiades. / Die unstr.  liebe / Iphi. genia  / A rmida al Campo. / Orontéa.“. V

nom st pci nachádzame už aj jeho (?) skomponované opery „Adonis. / Medea. / Alaricus. / Hermione. / 

Erminia. / Junia. / Erindo. / Narcissus.“, pri om v poznámke nad zápisom si k nim môžeme pre í

ta  jeho sprievodný komentár – „Rüchtige operas stehen beÿ Herr Klossen :“ a nižšie „alle 

deutsche mit ihrer zwei Partituren und partei zusammen gebunden“. Zárove  tu alej uvádza diela 

„Alexander / Le Riv: con / Alcibiades / Itrionfi del F. / Porus. / Iason / Flotidasque. Ital.:“ pridáva 
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nim slová „Die kleine Partituren und Partei. NB. die grosten Partituren hab Hern W  bey 

Nürnberg ?).“ Rovnako si v tre om st pci celkom vpravo vypisuje „Von Durlach sind (xx)“ a uvádza

opery „Alcibiades. / Le Riv. con / Henrico. / Alexander. / I tr. del Fato. / Hermione. / Erminia. / 

Adonis. / Narcissus. / Medea. / Erindo. / Alaricus / Junia. / Jason. / Porus. / Floridasque. / Iphis. /  

Clotilde. / Orontea. / Antiope.“ Pod nimi sa vyskytuje zaujímavá poznámka „La pr: di Landau. 

Partitura e parti.“ Ako interesantný vystupuje tiež fakt sprostredkujúci nám vedomos , že Kusser 

nemecké š achtické dvory odoberali pravdepodobne kópie hudobných materiálov od londýnskeho 

tla iara Landaua, o nás upozor uje na omnoho vä šiu komunika nú flexibilitu danej doby ako

sa mohlo zda . V sumarizácii Kusser píše, že celkovo išlo o „20. deutsche. / 16. Ital: / 2. franz: / von 

Wolfenb üttel : / in allem 38. Origin: / zusammen vor 40. ?i t.“ 

Pri bližšom poh ade na tieto diela vieme mnohé z nich identifikova  ako Kusserove, o nás 

nabáda k otázke, i ostatné uvedené opery mohli predstavova  jeho alšie (dnes neznáme) komp

zície. Niektoré je možné predpoklada  z útržkov historických informácií, ako napríklad zo správ 

Asic und Falatée, ktorý mal by  v 1698 predvedený na „Wüttembergischen Schau-

platz“ v rovnako aj vytla ený Paulom Treuom, avšak priamy dôkaz spojenia medzi 

autorstvom Kussera a daným dielom zaznamenaný alším k ú om k identifikácii 

nutých diel by mohli by  aj ich libretá a súpis postáv na f. 124r. – 127r., kde tieto vymenúva

najvä šou pravdepodobnos ou, aj s,pripísanými notovými incipitmi, prináležia jeho operám, naprí

klad „Erindo a Cousser“ a „Jason.“, ale aj „Alcibiades“ i „Alexander“. 

editovaní opery Adonis identifikovala incipit ozna ený pod menom „ Henry“ (f. 124v., s. 245), 

ktorý je totožný s incipitom ouvertúry Adonis Okrem toho sa na daných fóliách nachá

dzajú incipity priamo ozna ené poznámkou „Cousser“ (f. 125v., s. 247), avšak ani s

databázy RISM sa nám ich zatia  nepodarilo identifikova  ako Kusserove, 

vz ahova  ku jeho zatia  neobjaveným dielam. Ako podporný prostriedok by v tomto prípade mohli 

stupova  aj Kusserove poznámky i prípravy k charakterom mytologických hrdinov (naj astejšie) 

vyskytujúce sa na f. 110r. – – 227). V niektorých prípadoch sa naozaj aj zhodujú 

názvami incipitov. Ako príklad poslúži „Bacchus“. Mnohé z týchto

hrdinom jeho opier, napríklad v diele Erindo Adonis zase „Venus“, 

„Apollo“, „Pallas“, „Vulcanus“ a „Jupiter“. Na základe Zápisníka je taktiež potrebné korigova  

dnes ustálený názov opery „Júlia“ na „Junia“, vzh adom na dvakrát sa vyskytujúci záznam uv

dený v rovnakej podobe. Je potrebné doda , že s prihliadnutím na nekonkrétne uvedený stav 
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atribúcie týchto diel a ambivalentnos  uvedených poznámok k dielam, nemôžeme s

nos ou tieto diela považova  za Kusserove kompozície. Vzh adom na fakt, že sa v danom súpise 

nachádza mnoho jeho vlastných diel, pristupujeme však k možnosti s pomerne vysokou pravdep

dobnos ou, že Zápisník nám prostredníctvom týchto zápisov odkrýva alší potenciál a možnosti 

oh adom Kusserových možných neobjavených i stratených operných kompozícií. Zárove  je však 

potrebné pristupova  k danému problému obozretne, nako ko niektoré diela ako napríklad Hermione 

Medea mohli rovnako predstavova  aj práce z dielne Gianettiho, jeho diela Kusser asto 

uvádzal na pódiu v rámci svojho pôsobenia najmä v Hamburgu. Zaujímavá poznámka sa nachádza 

aj na f. 107r. (s.208), kedy v zápisoch o meste Wolfenbüttel uvádza diela „Ariadne. Jason. Porus. 

Narciso. Camilla.”, ku ktorým by sme mohli pristupova  s rovnakým poh adom. Aj na f. 185r. 

366) sa vyskytuje informácia, že opery “Camilla. / Paride. / Narciso. / Elmira. / Bejanira. / 

Scylla. / Cloride. / Alle 7. Opern oder Pastorals in Italienish” boli poslané po pánovi Dowdalovi 

d a 18. 10. 1711 z Dublinu do Londýna z neznámej prí iny (do tla e?) “und alle die Parien von La 

Presa di Landau.” Zápisník neposkytuje informáciu o ich priamom spojení s Kusserom, 

tým indíciu k jeho autorstvu, ale je zaujímavé pozorova , že neskôr v Zápisníku nachádzame

incipity s názvami “Scylla” aj “Cloride”. 

aj iným vokálnym kompozíciám ako napríklad 

serenádam, ktoré boli aktuálne pravdepodobne až neskôr, po odchode z nemeckého prostredia. Hanz

Scholz ich nazýva vo svojej monografii v samostatnej kapitole priamo “Die englische Serenata” 

analyzuje tu hudbu a postavy vybranej “theatralische Serenata”, pri om nie každá novodobá 

literatúra vôbec registruje spomínanú as  jeho tvorby . V hesle o Kusserovi v lexikóne MGG

tvorba serenád spojená s jeho pôsobením v Dubline a ako prvá je uvádzaná The Universal Applause 

of Mount Parnassus predvedená na dublinskom zámku v roku 1711. Danú úvahu o neskoršom príkl

Zápisník, kde autor už na spomenutom f. 185v. (s. 366) 

uvádza “Serenata. 1708. / Serenata. 1709. / Serenata. 1710. / Serenata. 1710. / Serenata. 1711.”.

Harold E. Samuel tieto diela priamo atribuuje Kusserovi a vo svojej štúdii ich uvádza ako “Cousser´s 

list of his Serenatas”, o by však v prípade potvrdenia Kusserovho autorstva korigovalo doterajšiu 

predstavu o jeho tvorbe serenád po núc až rokom 1711

alšie známe serenády pochádzajú z roku 1712 – Serenata Theatrale Sereata Theatrale à 5

(1712, 1713) a alej poznáme Serenata da camera A Contest between Mars and Jupiter

A Contest between Marsyas and Apollo A Serenade z roku 1724, tiež z roku 1725, 

                                                           
Napríklad New Grove Lexicon sa o Kusserových serenádach vôbec nezmie uje. 

– Die Musik in Geschichte 
und Gegenwart Bärenreiter –

Music & Letters, Ro . 61, . 2, Oxford 

103



A serenata theatrale Heaven Invaded. A contest between Jupiter and Giants. 

Príležitostne sa venoval aj iným kompozíciám vokálneho charakteru, pomerne asto sa vyskytujú 

literatúre aj jeho ódy, napríklad Long have I fear´d that you, my sable muse

spevá ky Arabelly Hunt, ktorá zomrela 26. decembra 1705 (!) a taktiež je známa aj serenáda pri 

príležitosti narodením krá ovny Anny 6. 2. 1709. Harold E. Samuel sa zmie uje aj o “The Serenata 

librettos for the years 1711, 1712, 1714 and 1715, however, identify him as a ´Chappel-Master of 

Trinity College´ je ako kapelník Trinity College a pod a Hawkinsa mal svoju posle

nú publikáciu (!) (serenád? ) vyda  pri príležitosti narodenín krá a Juraja I. 28. mája 1724, ke  už 

zastával v podstate najvyššiu možnú pozíciu v Írsku ako „master of musics attending his Majesty´s 

state in Irelan .“ Ako štátny zamestnanec mal taktiež povinnos  zloži  oslavnú serenádu na krá

. Udalos  sa spomínala aj v miestnych dobových novinách, avšak bez udania skla

te a oho vyplýva, že Kusser pravdepodobne skomponoval omnoho viac podobných serenád

ako ukazujú doterajšie záznamy. 

Kusserova cirkevná tvorba patrí asi k najvä ším otáznikom jeho kompozi nej innosti. 

Doposia  máme prakticky nulové záznamy o tejto sfére a dobové, rovnako aj 

novodobé materiály sa k uvedenej téme takmer vôbec nevyjadrujú. Preto sa v tomto momente naša 

pozornos  obracia na Zápisník, ktorý ako jediný nám vie bližšie sprostredkova  informácie o

rovom vz ahu k jeho orientácii na diela tohto charakteru. Po jeho preštudovaní 

sa nám javí, že skladaniu sakrálnych diel sa jednozna ne venova  musel, nako ko napríklad f. 205v. 

(s. 407) obsahuje záznam „Catalogues, meinen Kirchenstücken“, z oho vyplýva, že cirkevná

pravdepodobne predstavovala ove a vä šiu kolekciu, ako by sa nám dnes mohlo zda . Vychádzajúc 

na jednej strane zo skladate ových poznámok obsahujúcich zaznamenané cirkevné texty ako 

Litánia, Alma Redemptoris i Salve je možné rovnako usudzova  na jeho jednozna ný záujem o túto

sféru hudby. Vypovedá o tom aj dobový záznam „bey wolbestellten cappellen aber viel auf neue 

Compositionen an Kirchen und Tafelstücken auch operen gesehen", ktorý vznikol pri angažovaní na 

pozíciu „Oberkapellmeister“ vo Wüttembergu“ roku 1700. Na druhej strane, usudzujúc

šieho umiestnenia záznamu v Zápisníku, by sa dalo zárove  predpoklada , že cirkevná tvorba bola 
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pre Kussera najviac dôležitá pravdepodobne v ranej fáze jeho kompozi nej kariéry. Tento

hol podpori  aj fakt, že v neskorších obdobiach evidujeme hlavnú inklináciu k profánnej 

hudbe, i už k inštrumentálnym suitám vo francúzskom štýle alebo opernej tvorbe s talianskymi „da 

capo“ áriami. Je zaujímavé, že latinské texty obsahujú preklady, avšak zvláštne, že v jazyku angl

Zápisníku je zaznamenaný aj retrogradibilný kánon pod názvom Laudate pueri Dominum, 

laudate nomen Domini, ktorý má svoj záznam už aj v databáze RISM separátne pod a hlasov

pri om posledný zápis je v RISM uskuto nený v barytónovom k ú i, pri om v origináli Zápisníka

je pri om zakreslený k ú  basový. RISM okrem tohto udáva ešte jednu cirkevnú skladbu, ktorá 

nesie podobný materiál ako predchádzajúca, ide o skladbu Laudate Dominum, de caelis, laudate eum 

in excelsis, ale databázou sprostredkované informácie o výskyte tejto skladby v Zápisníku sa nám 

po štúdiu notových zápisov prame a nepodarilo preukáza . Totiž na f. 210 uvedenom v RISM, ani 

na fóliách predchádzajúcich a nasledujúcich sa uvedená skladba nenachádza, a preto jej pôvod 

(rovnako ako aj jej incipit) pre nás zostáva neznámy. Zápisník alej poskytuje informácie, z ktorých 

vyplýva, že Kusser pravdepodobne musel skomponova  ešte alšie skladby cirkevného charakteru, 

ke  na f. 104r. (s. 204) sa uvádza „Mein Te DEum. Jubilate &.Laudate”, pri om dobová tla  The 

Dublin Gazette tiež uvádza „ where a Te Deum prepared by Mr. Coussar, and an Anthem 

by Mr. Rosengrave, were well perfom´d“. Rovnako na f.107 (s. 205) sa vyskytuje poznámka

“Amsterdam. Brüssel, meine kirchensachen ”, o by mohlo nazna ova  možnos  uverejnenia týchto 

kompozícií v nizozemských krajinách, nako ko v Amsterdame sídlilo v danej dobe ve a tla iarov 

sám Kusser si mená niektorých z nich zapísal vo svojom Zápisníku. Napriek tomu však neevid

jeme žiadnu zachovanú publikáciu jeho cirkevných skladieb. Na f. 106r. (s. 208) sa alej dozvedá

me, že v Stuttgarte sa ur ite venoval cirkevnej kompozícii, ke  píše “Meine comp. Kirchen Sachen 

alle.“ pri meste Paríž na rovnakom fóliu uvádza poznámku „Meine 2.Te DEum. 2.Jubilate.Laudo 

Deum óes&c: L.D.in sanetir ejus.“. Z uvedeného vyplýva, že Kusser musel za a  pracova  na svojej

cirkevnej tvorbe minimálne už v istotou vieme tvrdi , že zložil aspo  jedno dielo 

uvedených Te Deum, Jubilate Laudate Deum, materiál ktorých však zatia  zostáva neobjavený. 

Približne štvrtinu Zápisníka tvoria Kusserove poznámky týkajúce sa oblasti akustiky a

dobnej teórie, kde svoj záujem sústre uje najmä na otázky ladenia a techniky kontrapunktu. Na 

acerých miestach cituje Atanasia Kirchera a rovnako mu boli vzorom aj Marin Mersenne i 

Gottfried Keller. Johann Mattheson sa ve mi pozoruhodne zmie uje vo svojom traktáte o možných 

písomnostiach zanechaných Kusserom, z ktorých získal ve a vedomostí, ke  komentuje, že „ in 

dero gelehrten Schrifften, welche ich mir jeder-zeit alle angeschafft, ausgeleget gefunden, und sehr 
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viel davon profitirt habe: wie ich denn auch hiemit, für dero getreue Intention, da Sie der Welt in 

studio musico mit so theuren Schrifften grosses Licht gegeben haben, particulariter meinen Danck 

abstatte.“  Záujem Kussera o túto sféru tvorbu možných teoretických príru iek i traktátov je 

poznamenaný aj Waltherom, ke  tvrdí, že „Zu Dublin hat er Musicam theoreticam besonders studiert, 

und ist sein Absehen gewesen, in Doctorem Musices zu promoviten.“ uvedeného sa preto javí 

možnos , že Johann Sigismund Kusser vyvíjal snahu i jeho záujem sa zrejme mohol 

pretavi  do spísania i publikovania materiálov pojednávajúcich otázky hudobnej teórie, ktoré

(materiály) však, žia , nie sú známe a jediným zdrojom poznatkov o smere jeho úvah v

sa javí práve Zápisník.

Johann Sigismund Kusser nepochybne predstavoval všestrannú, dynamickú a flexibilnú

os  hudobnej kultúry svojej doby. Zápisníku

h adený i „scestovaný“ hudobník s ve mi rozsiahlym po om pôsobnosti a širokou sie ou kontaktov.

dobovej literatúre bol reflektovaný už dokonca po as svojho života a následne v krátkej n ä

pä  rokov smrti ako jednak dokonalý kapelník schopný umelecky vies  kolektív

zdatný pedagóg a zárove  ako aj skladate , najmä inštrumentálnej hudby, prevažne ouvertúr a tiež 

opier. Na základe štúdia prame ov k jeho osobnosti sa nám javí ako prekvapivý pokles záznamov 

jeho osobe v nemeckej literatúre, najmä na za iatku 19. storo ia, a rovnako aj isté „vytratenie sa“ 

informácií o om, hoci predtým známych a uvádzaných. Naproti tomu, smerom k 20. storo iu sa 

situácia zlepšovala a pribúdajú aj nové údaje, k omu v mnohom dopomohlo

Zápisníka. Daný príspevok ponúkol systematizáciu prame a a priniesol obohatenie pros

níctvom nových infomácií ku Kusserovmu životu, jeho migrácii, ako aj k jeho profesijným a oso

ným záujmom. Zápisník Johanna Sigismunda Kussera nám nielen ponúka možnos  spozna  Kussera

vo viacerých smeroch, priblíži  sa tak ku komplexnejšiemu pochopeniu jeho osobnosti a jeho 

prínosu v rámci hudobnej histórie, ale zárove  aj hojný množstvom poznatkov predstavuje cenný 

materiál pre alšie h bkové štúdium.
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Johann Sigismund Kusser (Cousser) Sein Leben und seine Werke.
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WÓJCIKÓWNA, Bronislava: 
a l'Histoire des Influences Françaises sur la Musique Allemande au XVIIe Siècle) Revue de 
Musicologie. Ro . 10, . 32, Société Française de Musicologie 1929, s. 246

Opera in Dublin 1705 – 1797: the Social Szene. 

–  The AMA Handbook of Business Writing: The Ultimate 
Guide to Style, Grammar, Usage, Punctuation, Construction, and Formatting
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A Hitherto Unknown Document In German And English Music History. 

Nedatovaná správa o obsahu Zápisníka. Priložená k poskytnutej fotokópii a
sú as ou materiálov knižnice v

Die Barockoper in Hamburg (1678 – 1738) I Textband. M seler 
Verlag, Wolfenbüttel 1957.  

Slovenský biografický slovník. Dostupný online: 

Deutsche Biographie. Dostupné online, pod záštitou Beyerische Staatsbibliothek: 
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HUDOBNÉMU PORTRÉTU BRATISLAVSKEJ RODÁ KY, 
VRABÉLYOVEJ

á 
Ústav hudobnej vedy SAV Bratislava

Bratislavské hudobné dejiny 19. storo ia sú bohaté na celý rad výnimo ných osobností, ku ktorý

treba po íta  aj ú rodá k hudobnú pedagogi ku ú

ú Vrabél ú – . Dožila sa úctyhodného veku 91 rokov, vä šinu života však prežila

mimo svojho rodného mesta. Cie om príspevku oterajš živote 

pôsobení a na základe nového výskumu t rozšíri a doplni Bádate ský p

skúmanej téme možno prirovna  k mozaikovitej sklada ke vä ším i menším 

viacerí domáci aj zahrani ní bádatelia ú asné pozna mož ujú

tailnejšie rekonštruova  prvých približne 35 rokov jej života nasledujúcu poznáme iba

prestíž , ktorú á požívala v , sved í aj skuto nos , že

encyklopédie (1885)

ý úder, vycibrenú techniku, jasnos , poéziu aj plné 

pochopenie interpretovaného diela Vrabélyovcov hudobne talentované 

ako prvý našej hudobnohistorickej literatúre 

Po ínajúc 60. rokmi 20. storo ia sa výskum v slovenskej muzikológii zintenzívnil a

i rozsiahlejšie úvahy o sa stali sú as ou ých, zvä ša širšie zameraných

ých prác Zoltán Dušinského

iefov Lýdi Urban íkov i Dôležitú informatívn

Príspevok je sú as ou ntového . 2/0165/14 „Žena v tradi nej hudobnej kultúre“ (2014 –
riešeného v Ústave hudobnej vedy SAV.

WURZBACH, Constant von: Vrábély Seraphine. Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich

František Liszt a Bratislava. Na základ  nevydané korrespondence Fr. Liszta a kn žny 
C. Wittgensteinové Sborník FiF UK, ro . 3, . 36(10).

Zoltán: Franz Liszt a jeho vz ahy k s. spolo nos  pre šírenie 
politických a vedeckých poznatkov v

DUŠINSKÝ, Gabriel: Spomienky na Serafínu Vrábelyovú Tausigovú. In: Hudobný život ro . 12, . 2, s. 8, 
TENŽE: Johannes Brahms a Hudobný život ro . 15, . 9, s. 8.

TAUBEROVÁ, Alexandra: Ján Nepomuk Batka a jeho zbierka hudobnín. Slovenské národné múzeum
Hudobné múzeum, 

IEFOVÁ, Martina: Klavírne umenie v Bratislave v 19. storo í. Nitra : PF UKF, 2008, najmä s. 38

URBAN ÍKOVÁ, Lýdia: Život ako storo ie. Košice : Hudobná spolo nos  Hemerkovcov, 2009, s. 
LENGOVÁ, Jana: – tiam klavírneho umenia. In: Bratislava XII/2010. 

Zborník Múzea mesta Bratislavy. Ed. Kurincová. Bratislava : MMB, 2010, s. 175
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funkciu sp ajú príslušné encyklopedické heslá Zvýšený záujem o danú tému prejavili v

slednom desa ro í aj zahrani ní – Markus Gärtner

ýskum s ažuje skuto nos , že toho asu nie je známe, i sa 

jej pozostalos tézou, že pozostalos  je stratená. K dispozícii sú ú

sené pramene, najmä korešpondencia, ých periodikách a literatúre Vierohodnos  

údajov však va  uplatnením otešite nému nárastu

nových niektoré otázky zosta aj na alej nezodpovedané

á a amnéza, rámcová biografia

Seraphine Tausigová, rodená Vrabélyová 26. júl

Dráž an ochádzala z váženej umeniamilovnej rodiny krá ovského radcu a

te a bratislavskej pošty Karla Vrabélyho (1794 – Otec, ktorý bol „ svojom okolí široko 

aleko známy a ob úbený“ vyzna oval pevným charakterom, zmyslom pre spravodlivos  a

vyh adávaný ako nedostižný znalec latinského jazyka. , rodená Szlemenicsová

– dcér ného uhorského u enca a profesora bratislavskej právnickej 

akadémi Pála ( jej vz ahu k hudbe sved í fakt, že ešte za slobodna pa

zakladajúcim lenom bratislavského Cirkevného hudobného spolku. literatúre sa uvádza, že 

výtvarn literárne vali ako dcéru právnika na doktorku práv.

Z. H. [=HRABUSSAY, Zoltán]:  Vrábely Tausigová, Serafína. [Heslo.] In: eskoslovenský hudební slovník osob 
a institucí. Vrábelyová Tausigová, Serafína. [Heslo.] In Slovenský 
biografický slovník. Eds. Augustín Ma ov ík a Martin : Matica slovenská, 1994, s. 321.

GÄRTNER, Markus Vrabély, Serafina. 
(2009, Stand vom 25.02. 2012). Dostupné na 

MUGI – Musik und Gender in Internet. Musikvermittlung und 
Genderforschung: Lexikon und multimediale Präsentationen
Hochschule für Musik und Theater, 2003ff. Stand vom 21.06.2014. Dostupné na internete

Brahms und Ungarn. Biographische, rezeptionsgeschichtliche, quellenkritische und analytische 
Studien. 

literatúre: , Seraphina, Serafina, Serafína, Vrabély, 
Vrabélÿ Vrábély, Vrábely, Vrabélyi; vydatá: Tausigová, Vrábely Tausigová, Vrábelyová Tausigová

Dosia  neznámy dátum rodenia a úmrt uvádzame pod a správy a ktoré boli publikované 
 Pressburger Zeitung ( alej PZ uár 1879, ro . 115, . 4, s. 2. Karl Vrabély zomrel 6. januára 1879 vo veku

oho že na Ondrejskom cintoríne.
Kön. Rath und Postdirector i. P. Karl Vrabély. In: PZ 7. január 1879, ro . 115, . 4 – Celá správa: „Kön. Rath

Vrabély, eine weit und breit bekannte und belibte Persönlichkeit, ist gestern Abend ¼ 9 Uhr 
nach langem und schmerzlichem Leiden im 85. Lebensjahre gestorben. Morgen Nachmittags ½ 4 Uhr findet d
Begräbnis statt.“

PZ ro ., . Noviny priniesli krátku správu o
„Todesfall. Am 21. d. starb  die Gemalin des hiesigen k. ung. Postdirectors, Frau Serafine Vrabély, geb. Szlemenics,
62. Lebensjahre, und fand heute Nachmittag um halb vier Uhr das feierliche Leichenbegängniss unter zahlreicher 
Theilnahme statt.“ Zomrela 62. roku života, dátum narodenia je odvodený z tohto údaja. 

„ Künstlerin und Schriftstellerin, die zudem – –
Doktor der Rechte promoviert worden war“.
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Žiaden z týchto troch ú (výtvarní ka, spisovate ka, doktorka práv) doloži  

konkrétnymi prame mi. Ako zdroj verifikácie však môže poslúži  korešpondencia najmladšej dcéry 

Vrabélyovej, vydatej grófky Wurmbrand ktorej sa uvedené skuto nosti 

spomínajú. 

Pod a rodina Vrabélyovcov mala štyri deti: 

dcéry, ktorých plné krstné mená sú

Tieto údaje zodpovedajú menoslovu detí na smúto nom parte 

múto né Karla Vrabélyho však vyplýva, že šiestich detí. 

nové mená Armand Vrabély Parte za ína

„S hlboko zarmúteným srdcom oznamujú dolupodpísaní úmrtie svojho vrúcne milovaného 

budnute ného otca, krá ovského radcu a riadite a pošt Karla Vrabélyho [...] “

dzujeme, že Karl Vrabély y dvakrát ženatý a pozícia nových mien na za iatku 

prvého manželstva. 

– †1901) sa podarilo zisti , že sa vydala za Belgi ana s francúzskymi kore mi Louisa Xaviera 

a po vydaji žila v este valónskeho regiónu Charleroi. Jej manžel

bol vydavate om novín Journal de Charleroi Nové genealogické poznatky odha ujú alšie 

dôležité skuto nosti z rodinné Vrabélyovcov

sú asnosti nedisponujeme žiadnymi poznatkami, týkajúcimi sa základného vzdelania 

podobne ako nepoznáme jej prvého u ite a klavíra, hoci je predpoklad, že

to mohla by  jej matka. Už ako 13 ro ná udivovala fenomenálnou hudobnou pamä ou a

riadnym klavírnym talentom Rodina prechovávala iv vo i osobnosti a hudbe Franza Liszta, 

ktorý Vrabélyovcov aj osobne navštívil tiež podporil s ubne sa rozvíjajúci talent mladej

Po štúdiu klavír rozvinula úspešnú koncertnú innos . 

Dóm zosobášila klavírnym 

virtuózom – sobášn boli hudobní skladatelia 

Tausig skomponoval pre Seraphinu ako svadobný dar brilantnú

klavírn Ungarische Zigeunerweisen Uhorské cigánske melódie ú

á zrkad uje dobové nadšenie pre tzv. novouhorský štýl, ale aj vplyv Lisztových 

Uhorských rapsódií Manželstvo však nebolo š astné a po krátkom ase sa manželia rozišli

Pod a
Karl Vrabély. [Parte.] In: PZ 7. január 1879, ro . 115, . 4, s. 2. „Tiefbetrübten Herzens melden die Gef

Hinscheiden ihres innigstgeliebten unvergeßlichen Vaters, des kön. Rathes und Postdirektors Karl Vrabély [...]“
6.2017); tiež  

Zdroj uvádza krstné mená Vrabély Laure Thérèse
DUŠINSKÝ (1980
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anulovaniu sobáša nedošlo. podie ali viaceré faktory povahové

umelecké záležitosti. 

 Seraphine Tausigová, fotografia, W. Rupp 
droj: Porträtsammlung Manskopf, 

dostupné n

Seraphine Tausigová sa po pred asnej smrti vrátila do Bratislavy a

dámsku klavírnu š Po krátkom ase sa však s ahova

ruhýkrát už až do smrti nosila j úcte

ved í napríklad bratislavský koncert 19. apríla 1874 bohatým programom a rý

mi ú inkujúcimi Vyvrcholením koncertu bolo závere né ôsme íslo efektná Walkürenritt 

Jazda valkýr Valkýra arla Tausiga pre klavír 

štvorru ne podaní Seraphine Tausigová odovzdala

literatúre sa stretneme aj s názorom, že sa rozviedli, o je však vzh adom na súveké katolícke cirkevné právo dos  
nepravdepodobné.

BATKA, Ján: PZ, 20. apríl 1874, bez ro ., . 89, s. 1 ; tiež 
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Lisztovi pamätný veniec s hodvábnou štvorverším „V a ný pozdrav žiaka 

z onoho sveta, / ktorého Tys´ na majstra vychoval / a dnes mu milujúco vzdávaš úctu, nech Ti je 

odovzdaný / od jeho smútiacej ženy.“

však Seraphine Tausigová dlho ne la a už roku 1877 Berlíne 

otvorila klavírnu školu. Najneskôr za iatkom 20. storo ia sa definitívne usadila v Dráž anoch, 

vyu ovala hru na klavíri a Je pozoruhodné, že hoci Seraphine Tausigová 

bola estnou lenkou bratislavského Cirkevného hudobného spolku, približne od ias svojho berlí

rodným mestom neudržiavala.

Štúdiá vo Viedni a

Na profesionálnu dráhu klavírnej virtuózky sa Seraphine pripravovala pod vedením 

ý klavírn pedagóg ladate  

– nes už úplne neznámy klavirista zožínal v úspechy na 

Nemecku, Francúzsku a o klavírnu hru ako 

pôvabnú a gracióznu. tal profesorom konzervatória vo Viedni

gogická innos  pokra ovala línii jeho u ite ov v hre na klavíri –

– vá študova klavír u

ý bývalému u ite ovi 

Szakmáry Móryovej Vylí ila ako vzor pedagóga, ktorý ju ako mladú klaviristku 

osobne uviedol do spolo nosti pod ím myslela verejnú koncertnú prezentáciu.

, ktorý šes nás ro nú po ul hra  na klavíri jej hrou nadšený. 

Budína 

vynikajúcich súvekých mladých 

– tiež Kästner – „Okolo 

6 hodiny sme boli na udovej slávnosti a neskôr sme navštívili slávnos  odpustu, spolo ne 

s obidvoma mojimi bratrancami a jednou ve mi peknou 16-ro nou osobou z Bratislavy, dcérou 

riadite a pošty, ktorá je istým spôsobom budúcou Claussovou alebo Rosou Kastnerovou. Komtesa 

Bánffyová sa ponúkla, že si ju vezme k sebe, takže ju možno uvidíte vo Weimare.“

BATKA, Ján: PZ, 20. apríl 1874, bez ro ., . 89, s. 1, áli: „Des Schülers 
dankend´ Gruß´ aus Jenseits,  / Den Du zum Meister hast gezogen
dessen traurend´ Weib. –“

Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich
; alternatívy mena: 

Hudobné múzeum, sign. MUS CLXXV Szakmáry Móryovej 23. októbr

Franz Liszts Briefe, , cit. pod a
„Vers 6 heures, nous avons été au Volksfest, et plus tard nous avons fait le tour de l’illumination 
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Ke že v kritík parížske marca 1860 sa uvádza, že jej 

talent sa rozvinul pod vedením Franza Liszta, možno sa domnieva , že Seraphine niekedy v asovom

hoci len na krátku dobu skuto ne navštívila

klavír

Ve kým Lisztovým obdivovate om druhý u ite , renomovaný klavírny virtuóz

– najvýznamnejších žiak pražského klavírneho 

pedagóga a skladate a Tomáška že ale zaslúžil propagáciu 

Liszt napríklad Weimaru do Budapešti (Pešti) 

Prahe a Dreyschock na jeho po es  usporiadal slávnostný obed alšími 

pražskými osobnos ami rokovali so skladate om 

pražskej premiére jeho nového diela, Ostrihomskej omše é v premiér

príležitosti posviacky novej baziliky v Ostrihome 31. augusta 1856. Omšu potom Liszt dirigoval 

í, sext najmä oktáv, ako aj bravúrou avej ruky

Meliš v Nyn jší stav hudby v echách napísal: „Co se soukromých u itel  

tý e, je jich v Praze veliké množství; korunou všech je náš nedostižný mistr A. Dreyschock, který 

toliko vysp lé pianisty t íbí a zdokonaluje.“

toho vyplýva, že Seraphine Vrabélyová musela by  už zdatnou klaviristkou, ke  ju 

Dreyschok prijal za svoju súkromnú žia ku. usporadúval pražskom byte 

hudobné matiné , i aj Seraphine Vrabélyová vystúpila na týchto podujatiach

jej pražského štúdia s výnimkou jedného koncertu totiž bližšie nepoznáme. So svojou žia kou

Seraphinou Vrabélyovou sa však 

repertoár

á upovala najmä v až 18 , neskôr 

predovšetkým innos Vystúpila na koncertoch v Bratislave, Viedni, Prahe, Budapešti,

Paríž Košic neskôr Zdrój v Po sku). 

Nateraz najstaršia správa o jej verejnom koncertnom vystúpení pochádza z roku 1854, ke  

ro ná, tri mesiace pred svojimi 14. nar

vom hudobnom salóne na koncerte ým u ite ov jazyka

x cousins et une très jolie personne
espèce de Clauss ou en espérance. La Csse Bánffy a offert de la prendre che
probablement à Weymar.“ 

Liszt a Praha.
MELIŠ, Emanuel Antonín: Nyn jší stav hudby v echách. In: Lumír od a BÖHMOVÁ

AHRADNÍ KOVÁ, Zde ka: Slavní eští klavíristé a klavírní pedagogové z 18. a 19. století.
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, na ktorom participovali viacerí ú inkujúci

( . 4 „Sle na Vrabélyová predniesla Fantáziu (pregnantnejšie by sme to nazvali tematické 

rozvedenie) na tému z ´Lucrezie´ ( . 4) a osved ila sa ako nanajvýš zru ná klaviristka, ktorá však 

ved a kultúry prstovej zru nosti nezabúda ani na správny prednes; jej hra je plná výrazu, bez 

nátlaku a jej výkon bol prijatý obzvláš  uznanlivo.“

recenzii sa meno autora skladby nespomína nedá sa ani jednozna ne doplni , ke že  

antáziu na tému z tom ase ob úbenej opery Lucrezia Borgia viacerí 

urgmüller i F. Liszt. Seraphine Vrabélyová sa údajne mala 

podie a  n organiza nej príprave e kého dobro inného 27. február

, ktorého vý ažok bol ur ený v prospech detského opatrovate ského ústavu, ústavu 

chonemých a Tento údaj literatúre treba korigova lánku 

síce spomína Seraphine Vrabélyová, avšak bola to ktorá sa ako jedna z leniek

výboru Opatrovate ského ústavu pre malé deti organiza ne podie ala na nábore subskribentov 

Seraphine Vrabélyová, ako sme už uviedli, spoluú inkovala tiež

pražského pedagóga ktorý v rámci koncertného turné zavítal okrem 

iných miest aj do Viedne a slavy. Týmto postojom akoby Dreyschock verejne osved il 

umeleckú zrelos  svojej žia ky Schmidtovom salóne 21. novembra 18

Dreyschockovu štvorru nú skladbu Allegro appassionato Výkon Serap

„Predvedenie bolo striktne precízne a sle na Vrabélyová vynikla svojou korektnou 

súhrou ako znamenitá žia ka znamenitého majstra, ktorý dal jej umeleckému majstrovstvu v nedávnom 

ase dokonalé posvätenie.“  

asopis Bohemia

sále konviktu ), kde predniesla okrem iného diela F. Chopina (Valse de Concert

Consolation vaný , žijúc Paríži, získala ro ná 

[Concert am 26. März.] In: PZ bez ro ., . 72, . 291. „Frl. Vrabély trug eine Phantasie (wir möchten 
es prägnanter eine thematische Durchführung nennen) über ein Thema von ´ ´ vor (Nr. 4) und bewährte sich als 
eine recht fertige  Clavierspielerin, die aber neben der Cultur der Fingerfertigkeit des richtigen Vortrages nicht vergißt;  

nders beifällig aufgenommen.“ 
IEFOVÁ (2008), s. 80.

Por. Ein Wohlthätigkeits Concert. (Schluß.) In: PZ bez ro ., . 53, 6. 
Vrabélyi.

Dreyschock´s Concert. In: PZ bez  ro ., . 268, s. 3. „Die Darstellung war streng präcis, und Frl. 
Vrabély pries durch ihr correctes Zusammenspiel als treffliche Schülerin den trefflichen Meister, der ihrer 
Künstlerschaft in jüngster Zeit die vollendete Weihe gab.“ – Allegro appassionato pre klavír 
štvorru ne nie je totožná s Saltarella op. 43, ktorú na uvedenom bratislavskom koncerte 

A. Dreyschock ako sólista.
zum Concert des Fräuleins Serafine Vrabélý.[Inzerát.] In: Bohemia, ro . , . 

 Dostupné na internete
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élyová angažmán na koncert 2. marca 1860 v Éra Paríži.

parížskych koncertov boli zvä ša pozitívne, ale objavili sa aj výhrady. Le monde illustré

l jej brilantný výkon a šarmantný výraz na jej pred asne

vyspelý klaviristický talent ím F. uplat ovani zásad tejto ve kej 

klavírnej školy. Pod a uvedeného konštatovania mala patri  medzi ových 

žiakov Revue et Gazette musicale poukázala na to, že ladá umelky a 

nemeckú hudbu spo ahlivo a precízne, ale trochu chladne. rohé prijatie odôvod oval

ými nárok parížskeho zvyknuté hojnos vycibrených 

klavírnych virtuózov

 Program pražského koncertu  S. Vrabélyovej 11. decembra 1859  inzerovaný v asopise Bohemia (1859)

o návrate z Paríža a belgického Monsu Seraphine Vrabélyová vystúpila 

Budapešti Pešti rovnakým programom ako v Pešti sa predstavila na ve k

no ný pondelok 9. apríla 1860 salóne 

GÄRTNER (2009).
Le monde illustré 60, s. 171, pod a 
Revue et Gazette musicale 18. marec 1860, s. 99, pod a WENZEL (2014).
PZ priniesli prevzaté recenzie z novín Pesti Hírnök Pesti Napló Ueber das von unserer liebenswürdigen 

Virtuosin, Fräulein Seraphine von Vrabély, in Pest gegebene Concert PZ 5. apríl ro . . 80, s. 3.  
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Rubinštejna. 

iniesol kritiku aj pražský asopis Dalibor pera svojho bratislavského dopisovate a: „Sle na 

Serafina Vrabélyova vrátivši se ze své um lecké cesty, dávala zde  9. t. m. koncert. asopisy 

z Monzu a Pa íže, kdež koncertovala, se velmi chvaln  o její um lecké h e vyjád ily, jmenovit  

v pa ížských listech stálo, že klavír pod jejími prsty zpívá. I v Pešti ve dvou koncertech velkého 

dosáhla ou astenství. Za tou p í inou byl koncertní sál p. Šmidta vybranou spole ností p epln n. 

etn  zastoupena byla vysoká zde bydlící šlechta, i mnoho znalc  a milovník  hudby se sešlo. 

Nejprv hrála Sonata appassionata od Beethovena s v elým citem, a dokázala, že ducha tohoto 

velkého mistra pochopila. Dále píse  od Mendelssohna, Gavotte od Š. Bacha, velkou piecu od 

Liszta, Fantaisie hongroise od Rubinsteina, skladbu od Dreyschocka, ktorémužto, jakožto svému 

u iteli, velkou est zp sobila, neb D. jest zde ve velké vážnosti a úct . M žeme íci, že 

její hra okouzluje. Lepšího výsledku si p áti nemohla, byla chválou ze všech stran obsypána.“

Pražský asopis Dalibor tiež ohlas na vystúpeni Vrabélyovej 

š , ke  roku 1863 spoluú inkoval v dvoch skladbách pre dva klavíry 

sedmohradského huslistu Veliša „S ním [t. j. Velišom

vystoupily sle ny Serafina a Stefanie Vrabélyovy, p ednášejíce na dva klavíry fantasii 

od Thalberga a Rondo od Chopina, a sice tak výborn , že by dv  ruce okrouhleji a uhlazen ji hráti 

nemohly. O sle ne Serafin  nechci slov šírit, neb v Praze x) též hrála proslulá a nyní zdokonalená 

um lkyne tato, ale její trnáctiletá sestra Stefanie p ekvapila nejen n žným p ednesem, ale i nesmír-

nou báje nou erstvostí.“ – „x)Ano, uznaly jsme skv lý talent spanilé této virtuosky. Red.“

19. storo í bola rozšírená štvorru ná hra na klavíri aj hra na dvoch klavíroch

neprekvapuje, že Vrabélyové nieko kokrát koncertne vystúpili ako klavírne 

Ve ký úspech zožali predved ním Lisztovej symfonickej básne Les Préludes

ovej úprave pre dva klavíry na bratislavskom koncerte Les Préludes

rámci domáceho muzicírovania pre troch vzácnych hostí Carla Tausiga, Johannesa 

po as ch bratislavskej návštevy 5. až 8. mája 1864. Ako klavírne 

duo vystúpili tiež na koncerte Viedenského mužského speváckeho spolku za iatkom marca 1867 

Rondo C dur op. 73 pre dva klavíry a výber z Brahmsových

Val íkov skladate om upravený pre dva klavíry špeciálne pre túto príležitos .

VÁVRA, V.: Z B etislavy (Pressburg). In: Dalibor 1860 (10. kv tna), ro . 3, . 14 , pod a POTÚ EK, 
Hudobný život na Slovensku v rokoch 1846  – 1875. Zv. 3. Bratislava : ÚHV SAV, 1965, s. 

VÁVRA, J. B.: Z B etislavi (Prešpurk). In: Dalibor ro . 6, . 32, pod a 
POTÚ EK, Juraj (zost.): Hudobný život na Slovensku i mimo v rokoch 1838 – 1918 10. Bratislava : ÚHV SAV, 

PZ bez ro ., . 68, s. 2.
TAUBEROVÁ
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ladí manželia Seraphine a Carl Tausigovci zrejme plánovali realizova  aj spolo né ko

certné turné i koncertné vystúpenia. asved ovali Košiciach 24. 

nuár necelé tri mesiace po sobáši. Na prvom vystúpil len Tausig, na druhom obaja. 

Tausiga, ktorý bol ich oficiálny organizátor , znamenali obrovský triumf

rozplývala chválou nad jeho virtuóznym umením. nom

Seraphine spoluú inkovala ako rovnocenný partner vo ve mi š astnej dramaturgii, kde prvé 

posledné piate íslo programu hrali obaja spolo ne na dvoch klavíroch, druhé a štvrté íslo hral 

Tausig sólo a tretie íslo hrala Seraphine sólo. Posledným piatym íslom boli Lisztove efektné Les 

Préludes úprave pre dva klavíry. však kritika , že 

podporila organizátora koncertu a že treba vyzdvihnú  spolo ne ané Lisztove Prelúdiá

opodstatnené oloži  otázku, i po predchádzajúcich úspechoch, neboli pre u tieto skúsenosti 

skôr frustrujúcim zážitkom. 

Pod a rôznych zdrojov mala Seraphine Tausigová v repertoári aj vä šie koncertné diela pre 

klavír a Koncerty . 3 c mol . 4 G dur Klavírny koncert

Koncert A dur Tieto údaje treba verifikova  alší výskum šieho obdobia 

pochádza správa, že dolnosliezskom kúpe nom meste 

Zdrój zahrala sólový part v Uhorské cigánske melódie, 

upravenej pre klavír a Eibenschütz

analýzy mien skladate ov a naštudovaných diel možno usudzova , že základ koncertného 

repertoáru pozostával 19. storo ia s dôrazom na súvekú

ú klavírn te mi boli Chopin, Schumann, 

Rubinštejn, i nim sa družil zbož ovaný ideál ý

vš doda , že pod a súvekých náh adov boli 

skladate žánru salónnej hudby. taršiu, barokovú hudbu zastupovali Händel, avšak ich 

asovej chronológii už toro ia. Zvláštnym d ovým 

skúmaného repertoár štvorru né klavírne kompozíci pre dva klavíry. 

lavírn repertoár zrete ne rtajú tie kontúry, v ktorých líni

vytváral základ klavírn

. Jänner im städt. Theater.) In: Kaschau-Eperjeser Kundschaftsblatt, 
 anuár 1865, ro . 27, . 8, s. Zweites und letztes Konzerts des Herrn Karl Tausig. (Am 30. Jänner im Saale 

des „Hotel Löderer“. Kaschau-Eperjeser Kundschaftsblatt, bruár 1865, ro . 27, . 9, s. bibliografickým 
ma arských novinách Felvidék POTEMROVÁ, Mária: Hudobný život v Košiciach 

v rokoch 1848 – 1918. Tematická bibliografia. Košice : Š
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Pedagogická innos  

Napriek nevydarenému manželstvu si Seraphine Tausigová Carla Tausiga vysoko vážila ako 

klavírneho virtuóza a pedagóga klavírnej pedagogike nadviazala na jeho klavírnu metódu

dnozna ne to vyplýva z zriadení súkrom dámsk klavírnej škol , ktorú 

následne „Pani Seraphine Tausigová, vdova po slávnom, nedávno 

zosnulom klavírnom virtuózovi Carlovi Tausigovi, a, ako je všeobecne známe, sama klavírna umel-

ky a, sa rozhodla, ako s rados ou oznamujeme, v našom meste – rodnom meste menovanej dámy –, 

otvori  a vies  ´Školu hry na klavíri pre dámy´. U ebný plán a metóda tohto ústavu sa budú prísne 

riadi  pod a ´Školy vyššej hry na klavíri´ (Schule des höheren  Clavierspieles), ktorú v Berlíne 

založil spomínaný krá ovský pruský dvorný klavirista Carl Tausig. Vyu ovanie zahrnuje tak 

základné predmety pre za iato níkov, ako aj kompletné vzdelanie až po novšiu virtuozitu. Vyu ova  

budú okrem Madame Tausigovej: pani C. von Spányiková a pán dómsky kapelník C. Mayrberger, 

posledne menovaný teóriu (všeobecnú hudobnú náuku a harmóniu).Všetky bližšie informácie 

poskytuje prospekt rozdávaný riadite kou.“   

laviristka Kornélia Spányiková a dómsky kapelník, skladate  a hudobný teoretik Karl 

ým ým hudobní Ich angažmán by ved a mena 

Seraphiny Tausigovej dodalo klavírnemu ústavu na závažnosti a serióznosti. , ktorý 

výu b , sa však

„genealógii“ klaviristov bol C ým najob úbenejších Lisztových žiakov, 

súveký moderný smer klavírnej virtuozity a pedagogiky. Sú asníci obdivovali jeho 

excelentnú klavírnu techniku, ktorú dával do služieb etického výrazu. –

Berlíne súkromnú klavírnu školu (Schule des höheren avšak vlastnú 

u ebnicu klavírnej hry nevydal.

ibližnú pr ebn plán klavírnej hry, ktorú á 

bratislavskej dámskej klavírnej škole, možno urobi  na základe dvoch Tausigových 

inštruktívnych prác. Tie boli ur ené pre pokro ilých klaviristov, s cie om dosiahnu  rýchly a istý 

pokrok žiaka v klavírnej technike 19. storo í rôznych revíziách asto vydávanú slávnu 

100 klavírnych etúd Gradus ad Parnassum –

29 etúd, ktoré novo zoradil opatril svojím , prednesovými 

PZ bez ro ., . 189, s. 2. – „Frau Seraphine Tausig, Witwe des 
berühmten, unlängst dahi
Clavierkünstlerin, hat sich, wie wir mit Vergnügen vernehmen, entschlossen, in unserer Stadt –

– ´Schule des Clavierspieles  für Damen´ zu eröffnen und zu leiten. Der Lehrplan und die
´Schule des höheren  Clavierspieles´

k. preuß. Hof Pianisten Carl Tausig gehalten. Der Unterricht faßt  sowo[h]l  die Elementarfächer  für Anfängerinnen, 
als auch die vollständige Ausbildung bis zur neueren Virtuosität in sich. Unterricht ertheilen außer der Madame Tausig: 
Frau C. v. Spányik und Herr Domcapellmeister C. Mayrberger, letzterer in der Theorie (allgemeine Musiklehre und 
Harmonik). Alles Nähere gibt ein von der Directrice auszugebender Prospect an.“
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zna kami a poznámkami o ich správnom štúdiu ízii prvýkrát p

 Tausigovej revízie ( – Gradus ad Parnassum  

mnohé vydania až do sú asnosti Druhé o inštruktívne klavírne dielo zamerané na 

ké cvi enia vyšl až posthumne zásluhou berlínsk priate

pod názvom Tägliche Übungen Denné cvi enia e anglofónnu oblas  vyšl

Daily Studies – New Edition vo vydavate stve 

Denných cvi eniach klavírnu školu, ale o súbor technických 

cvi ení i štúdií, zostavených za ú elom dosiahnutia vyrovnanosti prstovej zru nosti oboch rúk, 

systéme od jednoduchších po náro nejšie virtuózne požiadavky. yšší stupe  predstavujú 

prelúdiá acielené ú stránk ase, ke  Seraphine Tausigová 

viedla bratislavskú klavírnu školu, Tausigove Denné cvi enia ešte neboli vydané. Avšak Tausig

klavírnu metódu z autopsie iste dôverne poznala a je pravdepodobné, že dispo ými 

notovými prame mi s klavírnymi cvi eniami. 

bratislavská dámska klavírna škola už krátkom ase získala 

vysoké renomé a na výu bu prihlásilo 17 žia ok po jednom školskom roku ústav 

nciu ukon il Vysvitá to z Tausigovej Jánovi Batkovi z 20. februára 

, že sa chystá po absolvovaní bližšie nešpecifikovanej skúšky

etablova  vo Viedni preto nemôže prijíma  nové žia ky. Požiadala ho láskavos , aby pod a 

možností é skuto nosti diskrétne vysvetlil Pressburger Zeitung. Zárove

na verejnú skúšku svojich žia ok Tausigová 

pokra ovala edagogickej innosti alších pôsobiskách 

Berlíne a Dráž anoch. 

Kontakty, vz ahy 

Ke  sledujeme životnú dráhu Seraphiny Tausigovej, stojí za povšimnutie, že sa stýkala s ý

nejšími hudobníkmi svojej doby Pritom zvláštnou zhodou okolností pri jej závažný

životných rozhodnutiach stála v pozadí osobnos  Franza a, ktorého

živote rôznych oblastiach a na rôznych úrovniach. Do okruhu Lisztových prívržencov patrili 

tak jej pražský u ite  Alexander Dreyschok, rovnako ako jej manžel Carl 

Seraphine Tausigová bola údajne ešte v styku s Teréziou Brunsvickovou (1775 –

tislavskou rodá kou, znám u priate k ite k . Medzi vý

né súveké osobnosti, ktoré osobne poznala, alebo nimi korešpondovala, patrili napríklad Johan

Bratislava, Archív mesta Bratislavy, Fond Ján (Nepomuk) Batka, Korešpondencia, šk. 33, list Seraphin
februára

DUŠINSKÝ (1980), s. 8. 
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 Max Reger: Sechs Stücke pre klavír štvorru ne op. 94, venované Seraphine Tausigovej, 1906, titulný list

 List Seraphiny Tausigovej Magde Szakmáry-Móryovej z 26. mája 1928 
Hudobné múzeum, MUS CLXXV 3
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Hans von Bülow, Ludwig Bösendorfer, 

í alší. Naproti tomu prekvapuje, že zachovanú 

orešpondenci o známym bratislavským hudobným kritikom Jánom Batkom tvorí l

dráž anskom období sa stala obdivovate kou hudobného umenia ého skladate

– ktorým viedla korešpondenciu.

kého uznania dedikoval svoj klavírny cyklus Sechs Stücke Šes  skladieb Po as štúdia 

, spevá ky a pedagogi ky Magdy Szakmáry Móryovej v Dráž anoch jej ocho

radila a pomáhala. V l adresovaných mladej Szakmáry Móryovej z –

si Seraphine Tausigová zaspomínala aj na svoje rodné mesto a prejavovala živý záujem 

súveké hudobné dianie i o niektoré osobnosti hudby zo za iatku 20. storo ia, napríklad 

us i

 

Záver

Život klaviristky a klavírnej pedagogi ky spadá do obdobia ve ke

klavírnej hudby 19. a 20. storo ia. Jej príbeh mnohom výnimo ný

zárove  typický v tom zmysle, že s ubne sa rozvíjajúca koncertná kariéra mladej umelkyne sa 

pomerne krátkom ase vychýlila smerom k pedagogickej innosti. Jej biografiu napokon možno 

vidie  aj v kontexte s fenoménom migrácie hudobníkov v stredoeurópskom priestore, ktorá bola 

podmienená individuálnymi, sociálnymi, ale aj kultúrno historickými faktormi a ktorá sa dotýkala 

rôzn vz ahu umelec a spolo nos .  

BÖHMOVÁ ZAHRADNÍ KOVÁ, Zde ka: Slavní eští klavíristé a klavírní pedagogové 
z 18. a 19. století. (Do založení klavírního odd lení pražské konzervato e roku 1888.)

IEFOVÁ, Martina: Klavírne umenie v Bratislave v 19. storo í.

DUŠINSKÝ, Gabriel: Spomienky na Serafínu Vrábelyovú Tausigovú. In: Hudobný život
ro . 12, . 2, s. 8

DUŠINSKÝ, Gabriel: Johannes Brahms a Hudobný život ro . 15, . 9, s. 8.

Brahms und Ungarn. Biographische, rezeptionsgeschichtliche, quellenkritische 
und analytische Studien. 
GÄRTNER, Markus: Vrabély, Serafina. Instrumentalistinnen-Lexikon des Sophie-
Drinker-Instituts. (2009, Stand vom 25.02. 2012). Dostupné na internete

Hudobné múzeum, sign. MUS 
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HRABUSSAY, Zoltán: Franz Liszt a jeho vz ahy k Bratislave. s. spolo nos
pre šírenie politických a vedeckých poznatkov v

ltán]: ábely Tausigová, Serafína. eskoslovenský hudební 
slovník osob a institucí.
LENGOVÁ, Jana – 1918: Postrehy k osobnostiam klavírneho umenia. In: 
Bratislava XXII/2010. Zborník Múzea mesta Bra Kurincová. Bratislava : Múzeum 

LENGOVÁ, Jana Život a dielo klaviristky, skladate ky a spisovate ky Stephanie Wurmbrand
Stuppachovej vo svetle prame ov. In Ad honorem Richard Rybari . borník z muzikologickej 
konferencie Musicologica historica I. venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybari a 

– Ed. Janka Pet czová.  Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2011, s. 159

František Liszt a Bratislava. Na základ  nevydané korrespondence Fr. Liszta 
a kn žny C. Wittgensteinové [=Sborník FiF UK, ro . 3, . 36(10).] Bratislava : FiF UK

Liszt a Praha.
POTEMROVÁ, Mária: Hudobný život vKošiciach v rokoch 1848 – 1918. Tematická bibliografia

 zv. Košice : Štátna vedecká knižnica, 1

POTÚ EK, Juraj (zost.): Hudobný život na Slovensku v rokoch 1846 – 1875. (Výber zpráv 
referátov z domácich asopisov.)  (=Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 3.) 

ÚHV SAV, 1965, 103

POTÚ EK, Juraj (zost.): Hudobný život na Slovensku i mimo v rokoch 1838 – 1918.
zpráv, referátov a kritík z mácich asopisov.)  (=Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 10.)
Bratislava : ÚHV SAV, 196

Slovenský biografický slovník. Eds. Augustín Ma ov ík a Martin : Matica slovenská, 

TAUBEROVÁ, Alexa Ján Nepomuk Batka a jeho zbierka hudobnín. lovenské 
národné múzeum dobné múzeum

URBAN ÍKOVÁ, Lýdia: Život ako storo ie. Košice : Hudobná spolo nos  Hemerkovcov, 2009, 

MUGI – Musik und Gender in Internet. 
Musikvermittlung und Genderforschung: Lexikon und multimediale Präsentationen
Borchard und Nina Noeske. Hamburg : Hochschule für Musik und Theater, 2003ff. Stan

Dostupné na internete
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VOKÁLNO SYMFONICKÉ DIELO ALEXANDRA ALBRECHTA

Vladimír  G o d á r

–1958) sa svojou skladate skou tvorbou, ktorej sa venoval po as takmer 

šes desiatich rokov svojho života, ako aj svojím dirigentským umením, ktorému sa venoval najmä 

ako kapelník bratislavského Cirkevného hudobného spolku (od roku 1921), stal k ú ovou oso

nos ou bratislavského hudobného života v prvej polovici 20. storo ia. Jeho študentský i aktívny 

život sa odohral najmä v Bratislave, ktorá prebehla 20. storo í prudkými metamorfózami, i už 

politickými (v ase Albrechtovho detstva bola sú as ou akúsko

jeho profesný nástup oddialilo vypuknutie 1. svetovej vojny, jeho aktívny profesný život sa udial 

najmä v ase prvej 

verejného života napokon prebehlo v ase znovuobnovenia eskoslovenskej 

republiky a nastolenia komunistického režimu) alebo národnostnými (Bratislava, ktorá v ase 

rechtovej mladosti bola mnohonárodnostným mestom s ma arskou vä šinou

slovenskou vä šinou). Politické i národnostné metamorfózy 

Albrechtovho mesta spôsobili, že sa pri hodnotení jeho života a vyberali neprimerané 

skres ujúce determinanty, ktoré neraz deformovali zástoj jeho osobnosti a súlade s tými

ktorými požadovanými ideologickými požiadavkami, pri om tento deformujúci stav asto pretrváva 

až dodnes teraz najmä v podobe nevšímavej ahostajnosti spôsobuje pokra zvä šovani

lokálnou societou, v táto tvorba la a pre ktorú 

bola ur ená.

Novodobý aktuálny historizmus vznikal z nacionálnej potreby doda  historický rozmer 

súdo slovenskej kultúre, ktorej minulos  sa mala preskúma  z h adiska na rtnutia jej kore ov, 

tak poskytnú  argumenty opráv ujúce nadradenos  nacionálneho poh adu (to napokon robili 

všetky európske kultúry od nastolenia historickej paradigmy v 19. storo ia). 

Konštantín Hudec vo svojej zakladate skej práci Vývin hudobnej kultúry na Slovensku

Ak si pozrieme napríklad koncertnú dramaturgiu Slovenskej filharmónie v rokoch 1949 – 2000, ani z aleka 
nevychádzala z neskoršieho muzikologického prehodnocovania Albrechtovej tvorby, ale akoby sa celkom dôsledne 
na alej prid žala pretrvávajúcich orálne šírených téz o „malej slovenskosti“, „malej udovosti“ i „prive kej 
sofistikovanosti“ Albrechtovho diela, ktoré pritom vlastne nikdy neboli publikované. Slovenská filharmónia v spomína
nom období uviedla Sonatínu pre jedenás  nástrojov – Václ – k nedožitým 90. n
rodeninám – udovít Rajter), jedenkrát symfonickú báse  Šípková Ruženka – k 70. narodeninám –

udovít Rajter), dvakrát uviedla Albrechtovo komorné dielo (Slá ikové kvarteto – –
Moyzesovo kvarteto), jedenkrát pies ové dielo (Dve básne Kláry Kadosovej – – Magdaléna Hajóssyová, 
Daniela Rusó Varínska) a Slovenský filharmonický zbor uviedol jeho zhudobnenie udovej piesne Poniže Braniska

– Ján Mária Dobrodinský), jeho Piese – Ján Mária Dobrodinský) a Ave Maria –
Jan Rozehnal, Stanislav Šu , organ). Vokálno symfonické diela, ktoré sú predmetom tejto práce, boli v tomto období 
jedinýkrát obsahom koncertu – Život Márie bol predvedený 19. 12. 1985 (Magdaléna Hajóssyová, SF – udovít Rajter, 

–
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dve vety: „Bratislavský hudobný život dop a innos  A. Albrechta 

tóka, vedený Št. Némethom. Obaja sú známi ako 

pedagógovia i komponisti.“ Neskoršie akademické boli už 

Albrechtovi ve korysejšie. Autori tu konštatujú vzrast profesionálnej odbornosti, ktorá sa dostala 

do innosti Cirkevného hudobného spolku pri Dóme sv. Martina v aka absolventom 

hudobnej školy, spomínajú tiež dobové ma arské trenice, no pokia  išlo o

tvorbu, táto „bola ur ená predovšetkým nemeckým a ma arským bratislavským kruhom“, avšak 

celkovo „Albrecht predstavoval v bratislavskej hudobnej kultúre osobitú, technicky vyspelú, pred

všetkým intelektuálne založenú osobnos .“ Albrechta konštat ve ký 

talent, absenciu štýlového vyhranenia, štýlové výkyvy, ktoré po vojne vyústili v „isté priblíženie sa 

slovenskému národnému realizmu.“ celej jeho tvorby si bližšiu pozornos  tak zaslúžila len 

kantáta Šuhajko táto „vychádza z udového pies ového materiálu, ktorý sborove monumentalizuje 

symfonicky rozvíja. Skladba potvrdzuje technickú umnos  autora.“ Tento poh ad na Albrechtovu 

tvorbu vlastne len opakuje zhodnotenie, ktoré zverejnil Zden k Nová ek vo svojej práci Sú asná 

slovenská hudobná tvorba, ktorá do slovenskej hudobnej kultúry prekliesnila ideológie 

socialistického realizmu.

Šes desiate roky 20. storo ia priniesli nástup mladej skladate skej generácie, ktorej cie om 

bolo prelomi  zvieraciu kazajku socialistického realizmu, obopínajúcu slovenskú hudobnú kultúru 

aj na vz ahu k Alexandrovi Albrechtovi, ktorého socialistickí ideológovia

považovali po as posledných rokov jeho života za nosite a ideovo nesprávnych postojov. 

nímaní

u, ktorá vyšla v redakcii Nadi Pavlíkovej (Földváriovej) ažiskovú prácu

Albrechtovi, ke že jej autor za al svoju prácu na texte ešte po as života a

konzultova  s mnohými pamätníkmi, najmä s Jánom Albrechtom, skladate ovým synom. 

obišiel nedávne prázdne ideologizovanie – i už politické alebo nacionalistické –

snahou rekonštruova názor ponúkol itate om ný vh ad do 

Ivan Hrušovský vo svojej interpretácii histórie slovenskej hudby Slovenská hudba

hlavným zakladate ským postavám starej generácie (Ján Levoslav Bella, Mikuláš Moyzes, Viliam 

HUDEC, Konštantín: Vývin hudobnej kultúry na Slovensku. Bratislava : Slovenská akadémia vied a umení, 1949, s. 93. 
Dejiny slovenskej hudby ate stvo Slovenskej akadémie vied 1957, s. 350, 354, 360

Ako vyššie, s. 509. 
Ako vyššie.
NOVÁ EK, Zden k: Sú asná slovenská hudobná tvorba. Bratislava : Vydavate stvo Slovenskej akadémie vied 1955, 

Alexander Albrecht. Bratislava : Slovenské vydavate stvo krásnej literatúry 1959.
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Figuš Bystrý a Mikuláš S Trnavský) prira štýlovo) Frica Kafendu a

Albrechta, „ktorí, hoci ich tvorba stála do istej miery bokom od úsilia národnej hudby, priniesli um

lecky cenný príspevok k spolo nému úsiliu o vzrast slovenského hudobného umenia.“

tu tiež samostatný portrét do práce zaradil aj stru nú analýzu Albrechtovho Klavírneho kvinteta

– symfonickej básne Túžby a spomienky Hrušovský o tiež prof

sionalizáciu domácich hudobných výkonov, ktorú dosiahol ako dirigent Cirkevného hudobného spolku

konštat jeho blízke inšpiratívne vz ahy s mladými skladate mi nastupujúcej generácie, Dušanom

Martin ekom a Ivanom Paríkom, ako aj blízky vz ah k Štefanovi Némethovi Šamorínsk

Ladislav Burlas vo svojej historiografickej práci Slovenská hudobná moderna

Albrechtov zástoj v mnohonárodnostnej kultúre Bratislavy, progresívnos  jeho umeleckých postojov

ako prvý domáci autor pozitívne aj Albrechtove „avantgardné“ diela – Život Márie

Túžby a spomienky Práve Burlas tu vrátil Albrechtovu osobnos  i kam vždy patrila, 

do centra novodobej slovenskej hudobnej kultúry. melecká progresívnos

ktorá bola t o rokoch pä desiatych, sa tu nenápadne stala pozitívnou rtou. 

neskorších Dejinách slovenskej hudby, ktoré redigoval Oskár Elschek.

Poh ad na Albrechtovu osobnos  sa postupne premenil, ke  historiografia opustila ú

ideologické limity socialistického realizmu a prekro ila nacionalistické požiadavky. ubomír

Chalupka, ktorý venoval celú svoju vedeckú innos  najmä slovenskej hudbe prvej polovice 

storo ia a hudbe generácie slovenskej avantgardy už bez ideologizujúcich okuliar pristúpil 

prostredníctvom analýzy (Suita pre klavír Sonatína pre jedenás  nástrojov

Tri básne na Rilkeho Marienleben do vývojovej línie slovenskej hudby. 

Celkové zintímnenie Albrechtovej osobnosti v domácej reflexii bolo späté s viacerými lánkami 

slovenského muzikológa a estetika Jána Albrechta, skladate ovho syna. Ján Albrecht sa tiež 

pokúsil o na rtnutie azda najadekvátnejšieho kontextu tvorby svojho otca, ke  túto 

stredoeurópskych i lokálnych súvislostí, integrujúcich do jednej množiny osobnosti Franza

– 1939), Ern  Dohnányiho (1877 – 1960), Bélu Bartóka (1881 –

HRUŠOVSKÝ, Ivan:  Slovenská hudba Bratislava : Štátne hudobné vydavate stvo 1964, s. 50
Ako vyššie, s. 135

Slovenská hudobná moderna
ELSCHEK, Oskár, ed.: Dejiny slovenskej hudby od najstarších ias po sú asnos . Bratislava : Ústav hudobnej vedy 

Slovenskej akadémie vied. ASCO Art & Science 1996. ISBN 80
CHALUPKA, ubomír: Slovenská hudobná avantgarda Cestami k tvorivej profesionalite. 

Sprievodca slovenskou hudbou 20. storo ia I. (1901–1950). Bratislava : Univerzita Komenského Filozofická fakulta 

ALBRECHT, Ján: Spomienky na otca Hudobný život 1975, .17 Život a dielo A. Albrechta o ami syna
Hudobný život 1985, .17, s. 8; Alexander Albrecht – osud a pozadie jeho tvorby Hudobný život 1988, . 18, 

129



ktoré sa kultúrnom prostredí Bratislavy posledných dekádach

ro ia.

Popri Klindovej monografii a štúdiách Jána Albrechta nám ciele i myšlienky Alexandra 

Albrechta môžu azda najvä šmi sprítomni  úvahy, ktoré Ján Albrecht sústredil do plánovanej 

publikác rokov; tento plán sa však realizoval omnoho rokov neskôr. Napokon nedá

publikáci Veroniky Baki ovej Cirkevný hudobný spolok pri Dóme sv. Martina v Bratislave 

a Alexander Albrecht ove a širšie z Albrechtovu innos  na ele tejto 

významnej inštitúcie. Skuto nos ou však ostáva, že dnes jedinú cestu k Albrechtovej vokáln

symfonickej hudbe umož ujú é é , sústredené

národno múze Hudobnom múzeu pod signatúrou MUS LVI.

Ambíciou predkladanej štúdie je  priblíženie vokálno

ktorá v sebe skrýva pozoruhodný paradox. Spojenie vokálneho (sólisti, zbor) a orchestrálneho média

romantizmu možnos  najuniverzálnejšieho vyjadrenia 

autorských zámerov. Vokálno symfonické médium si toto dedi stvo prenieslo aj do hudby 

storo ia. Novodobí skladatelia si vyberali toto médium, ke  ich zamýš aná výpove  mala 

univerzalistické ambície. Chcela tak prehovori  nielen svojou hudobnou zložkou, ale aj svojím 

spojením so slovom, a zárove  dokumentova  vyspelos  autorovej hudobnej re i Zástoj vokálno

symfonického média v celkovej tvorbe takisto dokumentuje Albrechtovu integrovanos  v „kvartete“ 

bratislavských skladate ov (Schmidt, Dohnányi, Bartók, Albrecht). Úvodom spomínaný paradox 

spo íva v skuto nosti, že univerzalistický autorský zámer napokon ostal (a dodnes zostáva) v prí

domácou kultúrnou praxou, ktorá práve tieto 

perifériu dramaturgie, ím vlastne znemožnila ich fungovanie v slovenskej kultúre v zamýš anej 

funkcii, alebo aspo  v nejakej náhradnej funkcii.

Albrechta spája s tromi spomínanými bratislavskými skladate mi tiež skuto nos , že všetci 

sa za ali venova  skuto nej kompozícii už vo ve mi ranom veku. Prvé kompozi né pokusy

sústre ujúce detské diela z doby pred vysokoškolskými štúdiami dali pravdepodobne 

rodi ia zviaza  do dvoch konvolútov. Album I. –

pre klavír (Fantasia Allegretto E dur Meditácia Sonatína  Albumblatt pre štvorru ný klavír 

Liedchen  Ungarische Tänze Scherzo F dur 1899  In den Bittagen prvé piesne (Ständchen –

ALBRECHT, Ján: Spomienky bratislavského hudobníka tislava : Vydavate stvo PT 1998. ISBN 80
Túžby a spomienky. Úvahy a retrospektívne poh ady skladate a. Bratislava : Hudobné 

centrum 2008. (GODÁR, Vladimír, ed.). ISBN 978
BAKI OVÁ, Veronika: Cirkevný hudobný spolok pri Dóme sv. Martina v Bratislave a Alexander Albrecht

Slovenské národné múzeum Hudobné múzeum (SNM HuM), depozitár Kaštie  Dolná Krupá.
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Der Fischer – Leise zieht durch mein Gemüth –

Ave Maria Ein kleines Lied Uspávanka Der Liebe Dauer, Die Blume), menšie i 

vä šie komorné kompozície (Meditácia na Bertiniho Prelúdium X. Meditácia na 

Bertiniho Etude X a XI Slá ikové trio violon elo Liedchen

slá ikové kvarteto Sonáta pre husle a klavír). Tento konvolút obsahuje však aj dve diela

gymnaziálnych štúdií, ktoré boli zamýš ané ako vokálno symfonické – átu Chronos und die 

Jugend Omšu C dur

Chronos und die Jugend pre bas, miešaný zbor a slá ikový orchester, 1899

Detský rukopis kantáty Chronos und die Jugend miešaný zbor a slá ikový orchester

zostal neukon ený resp. nezachoval sa istopis diela. Zachovaná 

podoba diela umožnila Ferdinandovi Klindovi konštatova , že skladba „zobrazuje dilemu medzi 

rados ami mladých rokov a neúprosnou realitou mí ajúceho sa asu, starnutia a

trálnom úvode, ktorý má radostný, tane ný charakter, sa v Adagiu ozýva náhle Chronos, varujúci 

mládež, aby zanechala radovánky a myslela na budúce životné žiale a smr . Mládež odpovedá 

Nechaj nás dnes radova  sa, teraz niet asu na staros ; ve  bolesti neujdeme, každý 

ponesie svoj žia .‘ Po krátkom spomalení hudobného toku, zamyslení sa nad trpkou pravdou, zaznie 

zase úvodný motív a rozvinie sa fugáto, v ktorom znovu nastúpi zbor, hlásajúc, že v živote netreba 

želie  nijakú rados . Kantáta sa kon í zborom na oslavu rado života; orchester tu prináša 

kontrapunktické rozvinutia úvodného motívu. Posledná as  kantáty sa zachovala len v ná rte, 

možno však z neho bez ažkostí rekonštruova  celé dielo.“ alšom komentári 

akcentuje reflektívny charakter autorovho mladíckeho zámeru, ktorý bol podmienený šírkou 

záujm svetovú literatúru, siahajúcim až po filozofiu.

Zhudobnený text kantát Chronos und Jugend pre bas (Chronos), miešaný 

zbor (mládež) a slá ikový súbor som nedokázal autorsky identifikova a kompletizova môžem

posúdi  stupe  fragmentárnosti zachovaného rukopisu diela. Jestvujúci fragment sa pohybuje 

okruhu tóniny A dur (tiež fis mol, E dur), zotrváva v štvordobovom metre, využíva neskoro

romantickú harmóniu, no jeho textúra sa snaží využi  barokizujúce kontrapuntické postupy (najmä 

fugáto). Zhudobnenie prináša tiež akoby dramatizáciu textu, ke že sólistovi a u sú pridelené aj 

cké úlohy. Mladý autor sa celkovo snažil o kontinuitné zhudobnenie t vyhýbal sa 

leneniu zhudobnenia pomocou páuz, o posil uje predstavu možnom zámer

zachovaného fragmentu. Nasledujúca tabu ka nám môže napomôc  urobi  si predstavu o
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tónina médium 

Un poco più mosso. 

 
Missa in C pre sóla, zbor a –

Vyššie spomínaný konvolút obsahuje aj alšiu juvenilnú skladbu, ktorá patrí do nášho preh adu 

vokálno Missa in C, ktorú skomponoval gymn

zista Krá ovského ma arského gymnázia pri Klariskách pre médium miešaného zboru, slá ikového 

súboru a charakteristickým zvyklostiam tejto školy patrila aj skuto nos , že hudobne 

najzdatnejší študent obsluhoval organ po as spolo ných bohoslužieb; pre Albrechtom túto 

gymnaziálnu funkciu zastával Béla Bartók, pred Bartókom zasa Ern  Dohnányi. Klinda 

vo svojej monografii nasledujúce riadky: „Ako sedemnás ro ný komponuje Albrecht 

Slávnostnú omšu C dur, ktorú uviedli na konci školského roku 1903 pod vedením pro

vzbudila pozornos  i tla i. Kritici konštatovali formové príbuzenstvo s ve kými klasickými 

dielami, zru nos  v koncepcii vokálnych partií a znamenitú inštrumentáciu. Dielo však výrazne 

nepresahuje rámec romantickej cirkevnohudobnej štylizácie Slávnostná omša C dur sved í už 

pomerne vyspelej kompozi nej technike. Vokálne asti sú zru ne koncipované, sved ia o

klasickej omšovej literatúry. Prvé dve asti napísal Albrecht ako tercián (bol vtedy už študentským 

atné dokon il v poslednej gymnaziálnej triede. Omša bola predvedená s ve kým 

úspechom na konci roku, v ktorom Albrecht maturoval. Pravdepodobne slúžila aj ako ukážka na 

prijímaciu skúšku na budapeštiansku Akadémiu.“

Na tento svoj najvä ší spolo ensko elecký úspech po rokoch s úsmevom spomínal aj 

samotný 72 ro ný autor: „Cez prázdniny medzi tre ou a štvrtou gymnaziálnou triedou som napísal 

štyri asti Omše pre zbor, slá ikové nástroje a organ tom ase som bol už organistom gymna

ziálneho kostola. Chýbajúce dve asti som napísal až o dva roky neskôr a celé dielo som predviedol 

ve kým úspechom u mojich spolužiakov. Tí ma niesli na pleciach sa spôsob triumfálneho

pochodu do triedy, pri prahu sa však potkli a oslávencom; tak som slá

pád v tesnej následnosti jedným dychom.“

Album I.

O mojom krátkom živote. Az én rövid életem. Máj 1957 37s. MUS LVI 133, Mein kurzes 
Leben Túžby a spomienky. Úvahy a retrospektívne poh ady sklada-
te a. GODÁR, Vladimír ed., Bratislava 2008, s. 22, preklad RAJTEROVÁ Astrid.
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Bližší poh ad na rukopis diela nám doplní autorovu i Klindovu informáciu. Nešlo o

slávnostnej omše, ale o omšu, ktorej nároky boli dostupné Albrechtovým spolužiakom – spevákom, 

slá ikárom, pri om organový part autor písal pre seba samého. Albrecht po ukon ení 

pred kvartou napísal štyri asti svojej Omše, pod a rukopisu by malo ís  o štyri kratšie 

asti – Kyrie Agnus Dei Sanctus Benedictus

ktoré si vyžadovali komplikovanejšiu tektoniku ove a bohatší modula ný plán (Gloria –

Credo – boli výsledkom ove a vä šieho úsilia a ich zhotovenie si vyžadovalo 

alšie dva roky. Celú Omšu áz é

svojím 14. a

médium

Rukopis nám teda nazna uje pravdepodobné poradie komponovania kompozície. Najprv 

Kyrie ako úvodná as  Omše, po om vznikla závere ná as  Agnus Dei, ktorá tvorí s Kyrie

komplementárnu dvojicu a vo svojom výsledku vlastne zaokrúh uje tektoniku diela. Potom 

nasledovala kompozícia dvojice Sanctus Benedictus po dlhšej prestávke vznikla rozsiahla 

Gloria ažiskové Credo

Spolo ným menovate om všetkých astí Omše axióma textovej zrozumite nosti

výrazovej primeranosti, o boli vlastne postuláty ceciliánskeho hnutia, ktoré tradíci domácej 

najmä Ján Levoslav Bella v 19. storo ia Albrechtov spôsob 

zhudob ovania liturgického textu je analogický s Bellovým komponovaním.

následne – akceptujúc sémantiku, lexiku i výslovnos  tohto textu – h adal možnosti 

KÔPKA, František: Hudobnoestetické názory Jána Levoslava Bellu do roku 1881 Slovenská hudba
2016, .
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zhudobnenia textu prostredníctvom zvoleného média. Kompozícia pokra ovala zhotovením 

štvorhlasnej zborovej textúry zhudobneného textu s jasne definovanou sopránovou melodickou 

definitívne vymedzenými harmonickými postupmi pomocou pretrvávajúcej 

praxe bassa continua. alšiu fázu potom predstavovala inštrumentácia, ktorá mohla ma  rôzny 

stupe  sofistikovanosti v závislosti od zámeru využi  kontrapunktickú sadzbu pri 

zhudob ovaní textu. Alfou Omše je práve harmónia, kontrapunktické 

prostriedky sú t tla ené ich úloha je menšia ako v Chronos und die Jugend, ur enom pre 

príbuzné médium.

Kyrie na rtáva trojdielnu architektoniku, založenú na princípe symetrie. as

Allegro ma non troppo otvára štvortaktová introdukcia slá ikových nástrojov, po ktorej 

nastupuje štvornásobné uvedenie invokácie Kyrie eleison zbore, opierajúcom sa o harmonické 

slá ikových nástrojov. Devä taktový prechod premos uje proces ku strednému 

devä násobnej invokácie Christe eleison, ktorá využíva modula ný pohyb harmónie textúry 

, fis, A, a, G). Nasledujúca inštrumentálna medzihra slá ikov pripravuje reprízu prvého 

dielu so štvornásobnou invokáciou Kyrie eleison, ktorá následne prechádza do kody, upokojujúcej 

Agnus Dei vyrastá z tó ella prináša hlavnú invokáciu (Agnus 

Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis). Tretiu invokáciu preruší uprostred nástup slá ik

vého súboru a oddiali nástup závere nej pointy – pä násobného zopakovania prosby dona nobis

pacem, ktoré uvádza slá ikový incipit prvej asti (Kyrie); nasledujúci záver sa navracia k

prvého Kyrie zav šuje celú as  (a zárove  celú Omšu hlavnej tónine C dur.

as  Sanctus je koncipovaná v hlavnej tónin . Za ína sa trojnásobnou zborovou invokáciou 

Sanctus jej dopovedaním (Dominus Deus Sabaoth), pri om celé oslovenie sa dvakrát zopakuje, no 

novou harmóniou. prudkom kontraste nasleduje druhý diel (Adagio Molto allegro), pri om 

základná homorytmická štvorhlasná sadzba zboru i slá ikových nástrojov zvyšuje svoju údernos  

slá ikových nástrojov).

Komplementárna as  Benedictus Andante, con moto, quasi Allegretto), koncipovaná 

nezvy ajnej tónine B dur, je uvedená štvortaktovou introdukciou slá ikových nástrojov. Po

introdukcii nasleduje sopránové sólo (Benedictus, qui venit in nomine Domini), ktoré sa opiera 

sprievod slá ikových nástrojov a organa, ktorý v iach prináša základný osminový pohyb.

Opakovanie prvej frázy v štvorhlasnej zborovej sadzbe, obohatené o énu prvých huslí vo 

vysokej polohe, prináša v závere frázy zborové imitácie spojené s moduláciou do g mol. Tretie 

uvedenie hlavnej frázy textu je zverejné zborovému unis u. Nasledujúca repríza zborovej frázy 

novým textom (Hosanna in excelsis) so slá ikovým osminovým pohybom a
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punktom prvých huslí. Kódu asti tvorí závere ná unis nová invokácia zboru (Hosanna

závere ná 9 taktová dohra slá ikových nástrojov. 

Gloria, ktorú napísal o tri roky mladší autor, predstavuje najrozsiahle šiu as  diela. 

Uvádza ju invokácia Gloria in excelsis Deo hlavnej tónine, v Allegro vivace

lla breve; dokon enie frázy (et in terra pax hominibus bonae voluntatis) je zverené 

sólovému sopránu so sprievodom slá ikových nástrojov (bez organa). Nasledujú v tutti súboro

alšie aklamácie (laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te pri ktorých proces 

moduluje do G dur. alší text prináša štvorhlasný zbor a Gratias agimus tibi propter 

magnam gloriam tuam , modulujúci alej do D dur Monumentálne tutti v G dur pokra uje 

– Domine Deus, Rex coelestis, Deus Pater omnipotens. Tóninovým skokom (G dur –

mol) je pripravený alší úsek textu, tentokrát ho prednášajú tenory so sprievodom slá ikových 

nástrojov bez organa (Domine Fili pridávajú sa k nim všetky hlasy rozširujúc tonálnu plochu 

unigenite, Jesu Christe Dlhšie doznenie úseku v e mol tak pripravuje nástup kontrastne 

vzdialenej tóniny – majestátnom E dur a plnozvuku všetkých zú astnených zaznie alší 

úsek Glorie – Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi

miserere nobis štvorhlasnej textúre a predchádzajúcej tónine e mol

pokra uje zopakovaním a rozšírením textu (Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem 

nostram tutti textúre resp. textúre bez organ ), centralizovaná v tónine h mol. Náznak fugáta 

(bas, tenor, alt, soprán) sprevádza alší úsek textu (Qui sedes ad dexteram Patris), pri om od slova 

Patris sa znovu nasto uje zvuk tutti a tóninovo sa navracia e mol. Doznenie tuhto úseku pripravuje 

nástup zhudobnenia závere nej frázy textu – quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus 

Altissimus, Jesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Tento úsek vyrastá z

hlavnej tóniny C dur, n má dosia  najbohatší chromatický priebeh, nevychádza však mimo už raz 

tóniny. Kóda (Amen) tonalizuje celý proces do hlavnej tóniny.

ext ažiskového Kréda vyžaduje najvä šmi štruktúrovaný proces. Albrechtovo Credo

Allegro ma non troppo) je centralizované do c mol. Slová vyznania viery sú tu spojené so zvukom 

celého súboru, pri om autor využíva pri artikulácii textu štvorhlasnej

zborovej sadzby. Základom štruktúrovania celej asti je tóninový a textúrny kontrast, ku ktorým sa 

pridáva aj Tutti zhudob uje úvodé slová modlitby Credo in unum Deum. Patrem 

omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum 

Jesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum ante omnia saecula), vedúc proces 

vej tóniny c mol k dominante. Autor potom fragment alšieho textu vynechal (Deum de 

Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum, non factum, consubstantialem Patri: 

per quem omnia facta sunt nasledujúce slová Qui propter nos homines et propter nostram 

salutem descendit de caelis zveril „ ahkej“ textúre zborového štvorhlasu sprevádzaného slá ik
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vými nástrojmi, pri om tento text má kontrastnú dynamiku (p), ažisko textu je na dvojhlase 

sopránu a tonálne je ukotvený v Nasledujúce Andante uvádza pä hlas slá ikových 

nástrojov con sordini tónine e mol, ktorý pripravuje nástup alšieho textu. Text Et incarnatus est 

de Spiritu Sancto ex Maria Virgine: Et homo factus est

tónine E dur. Tóninový zlom (E dur – e mol) nasto uje alší text: Crucifixus etiam pro nobis sub 

Pontio Pilato: passus, et sepultus est pianissimu, o posil uje aj 

vynechanie organa. Tonálne tento úsek zotrváva v e mol. Po fermáte nastupuje vo Vivace

(zbor, slá ikové nástroje+organ) v tónine E dur; tento úsek zm tvychvstanie Krista (Et

resurrexit tertia die, secundum scripturas. Et ascendit in caelum: sedet ad dexteram Patris

predpovedá posledný súd (Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos

mický vrchol asti sprevádza aj bohatý modula ný pohyb (od východiskového E dur cez a

c mol až po As dur a záver v C dur). Znovu nasleduje textová elipsa (Cujus regni non 

erit finis alší priebeh je umiestnený v tichej dynamike do dvoch sólových hlasov (soprán, a

sprievodom slá ikových nástrojov v tónine As dur (Et in Spiritum sanctum Dominum, et 

vivificantem: Qui ex Patre, Filioque procedit Tento text znovu zopakuje celý zbor so slá ikovým 

Nasleduje orchestrálne doznenie (slá ikové nástroje a organ), ktoré 

tonálne vzdialeného As dur do hlavnej tonality). Autor tu zárove  zvolil alšiu textovú elipsu 

Qui cum Patre, et Filio simul adoratur, et conglorificatur: Qui locutus est per Prophetas

Závere ný text Vyznania Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum 

baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi 

saeculi. Amen) sa už navracia k ažiskovej tónine (C dur) plnozvuku a homorytmickému skand

Missa in C detské dielo štrnás šestnás ro ného gymnaziálneho študenta, 

ktoré udivilo svoje okolie. Neobsahuje nijaké výstrednosti, ale je výsledkom snahy o

náro ného umenia omšovej kompozície, ktorá sa prid ža zavedených postupov a svoje zámery 

e pomocou dostupných prostriedkov – školského organa, školského zboru, ktorého tesitúry 

jednotlivých hlasoch sú ve mi úsporné, dvoch sólových hlasov (soprán, alt) a slá ikového súboru, 

ktorý takisto nevykra uje mimo hranice amatérskej súhry. Trochu vyššie nároky sú kladené na 

sólový soprán (rozsah po f 2 na sólové prvé husle (hra asti Benedictus). Skladba tiež 

neobsahuje kompozi né chyby vo vedení hlasov a prid ža sa romantickej harmónie v u ebnicovej 

podobe. Obdivuhodné je zhudobnenie liturgického textu, ktoré je pevne kánonické, a výrazový 

ktorou mladý autor tento text spojil. Mimoriadne zaujímavá je architektonika 

celku, ktorá prezrádza ve ký hudobný talent. Dielo je tiež prejavom detského katolicizmu, ktorý 

al konštantou Albrechtovho vedomia, ale v dospelosti prešiel mnohými metamo

fózami. Ak by sme tu o akávali vä ší podiel kontrapunktickej textúry, je to autorský zámer

136



nijakom prípade nechcel naruši  normu textovej zrozumite nosti ani nechcel prekro i  možnosti 

školského zborového spievania vo svojom gymnáziu.

Jediný pendant, na ktorý si spomeniem v súvislosti s Missou in C

alšie dielo gymnaziálneho študenta. Je to Omša Es dur Missa pro die Dominica

Timpanis / et / Organo / Jána Levoslava Bellu, ktorú spomína Ernest Zavarský vo svojej mono

nej E. Meliš napísal, že ju ako 16 ro ný skompon dóme 

Bellova detská Omša Es dur využíva vä šie orchestrálne médium ako 

Albrechtova, je stru nejšia, zaberá relatívne kratší asový objem, no obaja autori vychádzali 

prvotného zhudobnenia omšového textu pomocou štvorhlasného zborového média. Pre oboch 

bolo omšové dielo tiež prostriedkom k spolo enskej demonštrácii vlastného skladate ského umenia. 

tónina médium

¾, C

Albrecht sa po maturite rozhodol po vzore starších priate ov za a  študova  hudbu 

Budapešti, no pod tlakom rodi ov tu popri štúdiu hudby nastúpil roku 1903 aj na štúdium práva. 

Jeho hudobní pedagógovia boli vlastne tí istí ako pedagógovia Dohnányiho a Bartóka –

profesorom kompozície bol Hans Koessler dirigovanie vyu oval Ferenc Szandtner, klavírnu hru 

Lisztov žiak Ist á Thomán, komornú hru tu u il David Popper. Béla Bartók sa po penzionovaní 

Thomána stal v apešti Albrechtovým pedagógom klavírnej hry, ktorú u ho aj absolvoval. 

ZAVARSKÝ, Ernest: Ján Levoslav Bella, život a dielo. Bratislava : Vydavate stvo Slovenskej akadémie vied 1955, 
429. Party sú v Hudobnom múzeu Slovenského národného múzea MUS L 101.000 (CD R/9, 59 obrázkov). 

Musikalisches Conversations-Lexikon. Eine Encyklopädie der gesammten musikalischen Wissen-
schaften. Erster Band. Bella, Johann Leopold

pedagogickom prostredí viac v práci SÁROSI SZABÓ, Márta: The Life-Work of Hans Koessler 
and the influence of his teaching activity on 20th century Hungarian Music. Jyväskylä 2013. Diss. Takisto 
DOHNÁNYI, Ilona von: Ernst von Dohnányi. A Song of Life
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Albrecht po absolutóriu pokra oval v štúdiách organovej hry vo Viedni a zárove  za al pôsobi  ako 

Dóme sv. Martina v ako u ite  na Mestskej hudobnej škole. Roku

riadite a Cirkevného hudobného spolku pri Dóme sv. Martina 

na tomto mieste vlastne pôsobil ako tvorca i organizátor bratislavského hudobného života vlastne 

až do penzionovania.

budapeštianskych štúdií a po absolutóriu skomponoval zna ný po et diel 

klavír i pre štvorru ný klavír, komorných diel, piesní a skúsil aj orchestrálnu kompo

zíciu. Spome me tu Klavírnu sonátu F dur, dve desiatky piesní, Klavírne kvinteto Slá ikové 

kvarteto D dur orchestrálnu symfonickú báse  Šípková Ruženka Hudobná re  týchto skladieb

vychádza spo iatku z hudobnej re i novoromantizmu, ktorá zachováva princípy tonality, avšak 

pomocou chromatiky sa dostáva až po jej samotné hranice. 

Nová hudba vzniká v prvom desa ro í nového storo ia v hlavných kultúrnych centrách, kde 

nastupujúca generácia napriek prevládajúcej akademickej orientáci za ína ubera  

cestou antiakademických výbojov, ktorej cie  nie je jasný. To sa s Paríži (Debussy, 

Ravel, Stravinskij), vo Viedni (Schönberg, Berg, Webern), v

Budapešti (Bartók). ím

edzi skladate „bratislavskej štvorky“ Franz Schmidt predstavoval najkonzervatívnejšiu líniu, 

ke že novoromantický spôsob myslenia neopustil po as celej svojej tvorby až do smrti, Ern  

Dohnányi zotrval v blízkosti tejto konzervatívnej platform kým Béla Bartók sa 

najradikálnejší , ke že sa snažil negova  samotnú nemeckú kompozi nú tradíciu

ával moderným skladate om, ke  

po št ých rozvíjal hudobný jazyk novoromantizmu do tej miery, že jeho diela z

– ými bratislavského novoromantizmu

nadobúdal znaky výbojmi druhej viedenskej školy

definitívne prešiel na platformu umeleckého modernizmu, o sa stalo 

skomponovaných po skon ení vojny.

generácii, ktorá privítala moderné zmeny sú asného života, ku 

ktorým a udstvo pr ovávalo v prvých dekádach 20. storo ia. Išlo ponímaní 

prestavbu svetonázor mladých udí výdobytkoch ého

vývoj podie al najmä dôsledky vojnové vraždeni . Albrecht nastúpil na vrcholné miesto 

ro ný ase po rozpade lokálnej prešporskej sociálnej stability, 

ase za ínania národnostných premien Prešporku ase prvých krokov eskoslove

orientovaný myslite rokoch po nástupe do nových funkcií 

napísal viaceré cirkevné i priam liturgické kompozície, nikdy tu nešlo o kompozície zrodené 

Túžby a spomienky. Bratislava : Hudobné centrum, 2008. (GODÁR, Vladimír, ed.).
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realizácie í vo i cirkevnej bohosl žbe i o výraz všeobecného akceptovania ka

službách ktorého sa ocitol, ale zakaždým u ho išlo o istý subjektívne vedený pokus o

vlastného moderného racionalizmu s sémantikou i symbolikou, ktorú pre ho zvolený 

cirkevný text i tradícia predstavovali. Hoci teda A tomto období zhudob oval aj liturgické 

texty, jeho umelecké motivácie boli ve mi individuálne, spôsob , že Albrecht 

vo svojej funkcii riadite a cirkevnej hudby v Dóme sv. Martina vlastne po celý as v prudkejšom i 

miernejšo predstavite mi cirkvi jeho innos  si vyžadovala kompromisné uchopenie 

tohto umeleckého problému nielen od neho samotného, ale aj od cirkevných predstavite ov. 

voj rozpor si sám ve mi sprevádzal ho úvah o dosved ujú 

é stránky zachovaných myšlienok

Ave Maria

Ave Maria

Albrecht svoju novú vokálno inštrumentálnu kompozíciu zhudob ujúcu sakrálny text modlitby Ave 

Maria napísal hudobnému spolku pri príležitosti svojho nástupu do funkcie. 

napísaná máji 1922 premiéru mala na Vianoce 

Dóme sv. Martina 26. decembra 1922. Ave Maria existuje tiež v

ktorá sa stala východiskom pre nové vokálno inštrumentálne diel ktorá nepochybne umož ovala 

astejšie uvádzanie diela ako vokálno symfonická verzia. Veronika Baki ová uvádza, že skladba 

Katedrále sv. Martina uvedená sedemkrát v období rokov 192 –

šestnás krát. Ave Maria je prvou skladbou, ktorá vznikla po rozsiahlej orchestrálnej symfonickej 

básni Šípková Ruženka, napísanej pri príležitosti narodenia prvého die a a syna Jána

symfonickou bás ou Albrecht zav šil monumentálnosti sa už nikdy 

nevrátil. 

Tradovaný názor, že nová hudba sa na Slovensku prejavila po prvýkrát v

Klavírnej suite (1924) i v Sonatíne pre jedenás nástrojov (1926) si poopravíme, ke  

nahliadneme do partitúry tejto Albrechtovej modlitby. Albrecht vo svojej modlitbe po prvýkrát 

vychádza mimo tradíciu durovo molového myslenia a funk nej tonality, ktorá dokázala pomocou 

harmonických funkcií interpretova  harmonický priebeh procesu. Základom kompozície sa tu stáva 

– – – – –

Autor po rokoch spomínal na svoju skladbu nasledujúcimi slovami: „V prvom roku mojej dirigentskej innosti som 
napísal môjmu milovanému zboru skladbu Ave Maria, ktorej podobne nezvy ajnú náro nos  zmier uje len organový 
part. Môj zbor a Pišta Németh vynikajúco a ve kým úspechom predviedli toto Ave, na ktoré, myslím si, môžem 
h adie  ako na jedno z najvydarenejších diel môjho života.“ Pozri ALBRECHT, A. (2008), s. 33.

BAKI OVÁ (2013), s. 80, 378.
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polyfonická sadzba, ktorá vychádza z melodických tvarov, ktoré oscilujú medzi známejšími 

motívmi a tvarmi, ktoré nám neomylne asociujú atonálny hudobný jazyk príslušníkov druhej 

viedenskej školy. Polyfonická sadzba sa neraz vyjasní pomocou krátkych tonálnych tvarov i 

úsekov alebo nastolením zborového unis na, avšak len na onen moment, aby sa znovu vybrala 

celkom neznámym a ve mi mnohozna ným harmonickým väzbám. Albrechtov hudobný jazyk je 

tu moderný v om zmysle, že je pozbavený novoromantickej harmonickej ukotvenosti, v

polyfonického riešenia procesu, ktoré neguje princípy rozvádzania disonancií, i

asociáciách s výdobytkami druhej viedenskej školy. Albrechtovi bol spomedzi trojice Schönberg

Webern najbližší azda práve Berg, ke že napriek chromatizácii jazyka Albreht nenástojil na 

uplatnení nového kompozi ného princípu (série), ale nevyhýbal sa ani postupom a spojom, ktoré 

mohli vytvára  asociácie s hudbou nedávnej minulosti. eto textúra skladby osciluje nielen medzi 

modernou harmóniou moderným kontrapunktom, ale aj medzi atonalitou a ktoré stoja 

komplementárnom vz ahu.

aždom prípa Ave Maria je napriek svojej stru nosti mimoriadne náro ná 

jej interpreta né požiadavky siahajú ove a alej ako požiadavky 

Albrechtových predchádzajúcich diel. Preto možno oprávnene poveda , že práve táto Ave Maria

prvou domácou modernou kompozíciou. Skuto nos , že práve text tejto modli

poslúžil ako prostriedok k umeleckej revolúcii, nás núti (podobne ako nútila aj dobových posl

chá ov) uvažova  nad prí inami tejto umeleckej realizácie.

dvoch verziách, ktoré nie sú totožné. Orchestrálna verzia je nielen

inštrumentáciou organovej verzie, ale rozširuje možnosti pôvodnej organovej verzie.

Vyššie né charakteristiky sa stali stálou sú as ou hudobného jazyka Alexandra Albrechta

jeho najavantgardnejšom období (1920 – nájdeme ich rozvíjané rôznych médiách vo 

všetkých nasledujúcich dielach.

Tri básne z Rilkeho cyklu Život Márie Drei Gedichte aus dem „Marienleben“ von Rainer Maria Rilke 
pre sólový soprán, miešaný zbor a  
Tri básne z Rilkeho cyklu Život Márie pre sólový soprán, miešaný zbor a
Pietà pre soprán a ymfonický orchester, 
Pietà pre soprán, slá ikový orchester a
Roku 1912 vydal pražský rodák Rainer Maria Rilke zbierku básní, nazvanú Život Márie Das 

Marien-Leben Albrechta na túto zbierku upozornil jeho švagor Richard Messer

na ho po rokoch spomínal: „Vynikal znalos ami vo výtvarnom umení, študoval dokonca maliarstvo
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u významného švaj iarskeho maliara ieta (žiaka Ferdinanda Hodlera) a literatúre vynikal 

svojím rozh adom. Bol jedným z najvynikajúcejších rétorov, akých som poznal a založil v

prvý expresionistický asopis Das Riff. Jeho prednáškam, ktoré boli ve mi pútavé a

ského obyvate stva ve mi ob úbené, v a ím za mnohé podnety. Dodnes mi ostali v pamäti jeho 

zasvätené prednášky o R. M. Rilkem.“

vonkajšie podnety ve mi vážne Rilkeho poézia ho plne oslovila

se, ke  bolo toto Rilkeho básnické dielo na cirkevnom indexe, Albrecht na ele bratislavského 

Cirkevného hudobného spolku skomponoval svoje oratórium Tri básne z Rilkeho cyklu Život Márie

Drei Gedichte aus dem „Marienleben“ von Rainer Maria Rilke  pre sólový soprán, miešaný zbor 

napokon dokon il r

áto premiéra bola ažiskovým bodom v živote Alexandra Albrechta znamenala aj význam

ný medzník vo vývoji slovenskej hudby. 

spomínal úcimi slovami: „Ako mladého 

loveka ma zaujala poézia Rainera Mariu Rilkeho. Viacerí mi radili, aby som napísal nie o na jeho 

Marienleben. Ve mi sa mi to pá ilo, lenže som bol vtedy zaujatý inými prácami. Tu sa udialo nie o 

zvláštne. Prišla mi na um hudba plná tajomných nálad. Zapísal som si nieko ko taktov bez toho, že 

by som vedel, o z toho môžem urobi . Zrazu mi prišlo na um, že hudba, ktorá znela v

vedomí, zodpovedá presne nálade Narodenia Márie Geburt Mariä – prvej básni cyklu Das 

Marienleben Hne  som si sadol k (pod a m a) najlepšia skladba môjho 

života. Keby mi niekto povedal, ktoré dielo by som chcel zachráni , ak by som musel všetky 

ostatné diela zni i , vybral by som práve toto dielo (...). Tri nádherné, vynikajúce básne z

cyklu sú vybrané a pospájané do logickej jednoty. Dielo je napísané pre sólový soprán, zbor a ve ký 

orchester. Prvé predvedenie som dirigoval ja. Na koncerte bol prítomný aj vynikajúci umelec Oskar 

Nedbal, po jeho skon ení ma v o iach objal, a vyhlásil zástupcom

tla e, že Albrecht je najvä ší majster medzi živými oratoriálnymi skladate mi. Pri ahovala ma 

nesmierna poetickos  textu, arovná mysterióznos  a pestré spektrum jemných nálad. Hudba sa 

up uje k vášnivým vrcholom a vyvýšeným poh adom. Obecen

stvo ma odmenilo obrovskými ováciami. Už si o mne nerobili posmešky.

o som vlastne chcel touto hudbou vyjadri ? Predovšetkým to, o vyjadruje aj text, doplni  

ho mnohými emóciami, náladami, snivými a skrytejšími pohnútkami, ktoré len ažko možno opísa  

slovami. (Na asto kladenú otázku, o chcem vlastne hudbou vyjadri , zvyknem odpoveda , že

práve to neviem, lebo sa to nedá vyjadri  slovami.) Rilkeho predloha je akousi apoteózou ženského 

života, ženského osudu.“

Ako vyššie, s. 35. (Pozri tiež s. 116
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Klinda nám k vzniku diela prezrádza, že pôvodne vzniklo zhudobnenie básne Pietà

už roku 1917 zhudobni pre vysoký hlas a klavír. Pod a Klindu „na jar roku 1917 skladate  

dostal znova do rúk jeho vynikajúci cyklus Život Márie iste nie náhodne, uprostred tragických 

vojnových udalostí si z neho vybral báse  inšpirovanú Michelangelovým chýrnym súsoším, Pietu

Ako skladate  sám hovorí, viedla ho predovšetkým výnimo ná umelecká hodnota Rilkeho básní, 

zaujalo ho básnické zvýraznenie hlboko udsky ponímanej otrasnej tragédie matky, ktorá sklonená 

žiali nad m tvym synom. Albrecht zhudobnil obraz s ve kou umeleckou silou, netušiac ešte, že s

desa  rokov vráti, aby vytvoril z neho svoje vrcholné dielo. Pietu dokon il za krátky as 

bez vä šieho úspechu ju predviedol, a klavírn Vyspelá, už celkom moderná 

skladate ova hudobná re  nemohla nájs  vo vtedajšej Bratislave patri nú odozvu. V Piete totiž autor

akoby bol predstihol vlastný vývoj. Hoci vznikla pred Kvartetom Šípovou Ruženkou

Pietà už vyspelý a moderný výraz, ako ho poznáme v Sonatíne jeho alších dielach.“

Pietu teda napísal roku 1917, neskôr spojení sólového 

sopránu a Života Márie Albrechtovský archív nám ní

genézu diela. Obsahuje totiž skladbu zhudob ujúcu Rilkeho báse  v duchu ešte tonálneho jazy

ktorý sa u Slá ikovom kvartete D dur symfonickej básni 

Šípková Ruženka Túto ranú Pietu Piety pre soprán, 

slá ikový orchester a Života Márie je to tonálne dielo, písané

tri bé ka ako i dva krížiky ako h mol , ur ené pre soprán, slá ikové kvint

organ. Táto verzia nie je expresionistická, jej hudobný jazyk limituje tonalita, takisto sólový 

ove a menej expresívny ako v definitívnej verzii.

Samotný autor svoju skladbu Tri básne z cyklu Život Márie ozna uje niekedy ako oratórium, 

niekedy ako kantátu. Definitívna verzia diela pozostáva z troch zhudobnených Rilkeho básní, ktoré 

sú spojené attacca, pri om druhá (stredná) báse  je zverená sólovému sopránu, kým v prvej a

asti je nosite om zhudobneného textu zbor. Toto formové riešenie – i už celok nazveme kantátou 

alebo oratóriom – sa mi asociuje predovšetkým s Bellovými protestantskými kantátami zo sibí

obdobia (ktoré samotný Albrecht nemohol pozna ).

Táto vojnová verzia Piety pre hlas, slá ikový orchester (a organ) pravdepodobne dodnes nebola uvedená.
lových protestantských kantát má toto formové riešenie (zborová as  – sólová as  – á as ) 

ve kono ná kantáta Christus hat geliebt die Gemeine Christus hat geliebt die Gemeine – Gott ist die 
Liebe – Herr, durch deinen blutigen Tod – zbor), pôstna kantáta pre pašiový týžde  Ach, bis zum Tod

Ach, bis zum Tod  – Jesu, meines Lebens Leben – Lob, Preis und Dank sei dir Gott –
zbor), malá reforma ná kantáta Gott, sei mir gnädig Gott sei gnädig – So spricht der Herr, der Gott 
Israel – Lob singet dem Herrn – zbor), reforma ná kantáta Es taumelten, 1883, kantáta Wende dich zu uns, 
o Herr, 1921; pä as ovú verziu tejto architektoniky nájdeme v Bellovej kantáte Lobet den Herrn (1. a 5. as  sú 
zverené zboru; 2. a 4. as  sólovému basu, centrálna 3. as  je zverená sopránu so zborom); analogickú architektoniku 
použil Bartók vo svojom 4. 5. slá ikovom kvartete
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Premiérové uvedenie diela, ktoré vzniklo najmä prírodnom prostredí Se

bolo spojené s uvedením Beethovenovej 5. symfónie Regerovým oratóriom Mníšky 112, pri om

tu došlo k istému spolo enskému kolapsu. Monumentálny koncert prebehol predpoludní

sólovému sopránu Vlasty Posltovej, klavíru Elisabeth Bacsákovej a eleste

Štefana Németha sa pripojili lenovia Cirkevného hudobného spolku Bratislava, ako aj lenovia 

alších telies – zboru Slovenského národného divadla, cirkevného zboru v Blumentáli, zboru Salv

Evanjelického cirkevného spevokolu, zboru Töldy (Bartókov z , ako aj Bratislavského sy

fonického orchestra a

Okamžitý ohlas diela, ažiskové kompozi nom odkaz ponímaní 

ého , ako aj významné postavenie diela v dejinách slovenskej hudby, nezabránili 

Tri básne z cyklu Život Márie, zhudob ujúc cirkevného indexu, 

odznelo po as jeho života osemkrát Veronika Baki ová spomína popri premiére aj uvedenie 

malej sále Reduty späté s rozhlasovým prenosom v alšie uvedenie 

späté s rozhlasovým prenosom 8. mája 1942. Žia , životnos  diela zastavila sovietizácia našej 

kultúry po roku 1948 milos  pre dielo aj prostredníctvom svojho žiaka a

Ladislava Slováka svojho syna Jána, dielo nijakú milos  nedostalo a neskôr odznelo jedinýkrát –

pri príležitosti autorovej storo nice Tri básne z Rilkeho cyklu Život Márie

Drei Gedichte aus dem „Marienleben“ von Rainer Maria Rilke) pre sólový soprán, miešaný zbor 

poslúžili autorovi na vykreslenie drámy ženy, ktorá sa má narodi  (Narodenie

Márie), ktorá musí preži  tú najvä šiu tragédiu, spo ívajúcu v oplakaní vlastného die a a (Pieta

ktorá bilancujúc vlastný život v o akáva o svojím synom 

O smrti Márie

Albrecht si teda pre vrcholné dielo svojej zrelej tvorby vybral vokálno symfonické médium, 

o ho svojím spôsobom znovu spája s ostatnými predstavite mi „bratislavskej štvorky“. Franz Schmidt

po dokon ení štvorice symfónií (1899, 1913, 1933, 1934) napísal svoje ažiskové monumentálne 

– oratórium Kniha so siedmimi pe a ami – 1937), Ern  Dohnányi dokon il roku 1930 svoju

5. symfónia na koncerte nahradila avízovanú Kodályovu skladbu Psalmus Hungaricus
1923, ktorej uvedenie bolo policajne zakázané z dôvodu predpokladania národnostných nepokojov.

Pozri BAKI OVÁ (2013), s. 337.
Pozri BAKI OVÁ (2013), s. 378.
BAKI OVÁ

Toto naštudovanie (Magdaléna Hajóssyová – soprán, Slovenská filharmónia – udovít Rajter, Slovenský 
filharmonický zbor – Pavol Baxa) sa stalo základom rozhlasovej nahrávky, ktorá vyšla dvakrát na zvukovom nosi i –

rámci profilovej dvojplatne Alexander A
– – – –

– ; Baki ová rekonštruovala na základe ú tovných dokladov aj konkrétne obsadenie 
orchestra premiérujúceho skladbu: – – – –

. Pod a BAKI OVÁ (2013), s. 127.
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Segedínsku omšu Missa in dedicatione ecclesiae pre sólové hla

rokoch vojny symfonickú kantátu Cantus vitae op. 38 na slová Imre Madácha (1939 – Béla 

Bartók dokon il roku 1930 prvé dielo zamýš aného vokálno ého triptychu, Cantata 

profana Devä  za arovaných jele ov) na text sedmohradskej rumunskej balady pre tenor, barytón, 

orchester. Všetky tieto diela majú v rámci diel svojich autorov výnimo né

všetky nám umož ujú ove a hlbší poh ad do tvorivých orientácií 

bratislavskej štvorke môžeme prida  aj genera ného vrstovníka Zoltána 

Kodálya, ktorý Psalmus hungaricus dokon il 1923 roku a Budavári Te Deum

1936. Spomínané diela Schmidta, Dohnányiho, Bartóka a Kodálya majú v ich kompozi nom odk

podobné Tri básne

Muzikológovia sa snažia porovnáva  Albrechtov cyklus s cyklom piesní Paula Hindemitha 

Das Marienleben ilkeho dielu dvakrát; po prvýkrát v –

vytvoril monumentálne vokálne dielo, ke  zhudobnil všetkých pätnás  básní 

zhudobneniu sa vrátil neskôr – 1948, ke  vznikla revidovaná verzia cyklu, ako aj 

šiestich piesní Albrechta spája okrem príslušnosti 

generáci alších charakteristických znakov (napríklad zá uba v

fónii, odpatetizovanie, ochladenie hudby prostredníctvom historizujúcich modelov, harmónia založená

na rozšírenej tonalite), avšak obaja autori pristúpili k zhudobneniu Rilkeho veršov celou „svojou 

osobnos ou“, a tak príbuznos  oboch cyklov je skôr chcená ako reálna.

Slovenská societa dodnes bráni spoznaniu tejto najvýznamnejšej kompozície domáceho 

prvej polovice 20. storo ia. Hoci jej význam pre vývoj hudobného jazyka Eugena Sucho a 

slovenská muzikológia ( ubomír Chalupka napokon aj samotný Sucho , ktorý as

tejšie prebýval v domácnosti Albrechtovcov po as svojich štúdií na Hudobn a dramatickej akadémii,

Prvá as  cyklu (Geburt Mariae. Andante) sa za ína orchestrálnou introdukciou, založenou 

pastorálnom rytmickom pohybe drevených a slá ikových nástrojov, ktorá vychádza z

vej ob úbenej tóniny H dur. Zbor, prinášajúci Rilkeho text, nastupuje v syrrytmickej homofónii

Das Marienleben Geburt Mariä, Die Darstellung Mariä im Tempel, 
Mariä Verkündigung, Mariä Heimsuchung, Argwohn Josephs, Verkündigung über die Hirten, Geburt Christi, Rast auf 
der Flucht nach Ägypten, Von der Hochzeit zu Kana, Vor der Passion, Pietà, Stillung Mariä mit dem Auferstandenen, 
Vom Tode Mariä I, Vom Tode Mariä II, Vom Tode Mariä III; orchestrálna verzia Das Marienleben

Geburt Mariä, Argwohn Josephs, Geburt Christi, Rast auf der Flucht nach Ägypten, Vor der Passion, Vom Tode 
Mariä III

„Ove a mohutnejšie zapôsobila na m a jeho skladba s názvom Tri básne z cyklu Máriin život
Rilkeho pre sólový soprán, miešaný zbor a orchester z roku 1926 (sic!). Toto dielo som raz  po ul
rozhlasovom štúdiu v predvedení pod dirigentskou taktovkou autora. Bol som nadšený skladbou i autorovou 
interpretáciou. Tu už nešlo o zvládnutie kompozi nej techniky – technika stála dokonale v službách myšlienky!“ 
(SUCHO , Eugen: Úvahy o jubilantovi. K storo nici Alexandra Albrechta Hudobný život, ro . XVII, 1985/ . 17, s. 3.)
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ktorá umoc uje zrozumite nos  prednášaného textu. Orchestrálna zložka postupne rozširuje množstvo

zú astnených nástrojov orchestra, ktorých farebnos  rozširuje výrazovú potenciu Albrechtovej hu

zborovej zložke po as celej prvej asti dominuje snaha o o najvyššiu zrozumite nos , autor 

využíva zbor niekedy v h hlasov (mužské hlasy, ženské hlasy), no nikdy nedôjde k dôsle

nejšiemu využitiu imita ných postupov, ktoré sú ažiskom barokového i klasicistického ponímania 

tejto textúry. Imita nú prácu tu nájdeme skôr v orchestri, ktorý sprevádza tému nastolenú zborom, 

avšak samotný zbor je limitovaný jednohlasom i syrrytmickým dvojhlasom. Imita ný úsek tu môže

pôsobi  evolu ne, avšak po jeho odznení nastúpi tematická i tonálna repríza úvodu asti, ktorá sa 

závere zastaví, aby preklenula proces k druhej asti, nastupujúcej attacca.

Druhou as ou cyklu je už spomínaná Pietà. Andante poco sostenuto, ktorá nesie podtitul 

„einer Mutter und ihrer grossen Trauer gewidmet“. šiu skladbu prekomponoval, 

pri om zo staršej verzie prebral celkový priebeh i východiskové motivické jadrá, avšak nová verzia 

sa ove a vä šmi vz a uje od horizontov tonality, ktoré boli pre ho ešte pred desa ro ím neprekr

ite né. Celkové porovnanie oboch verzií asti nám môže prinies  pozoruhodný príbeh o smerovaní 

nového hudobného myslenia v povojnovej hudbe. Kým v prvej verzii sa hudobná re  dala spúta  

pomocou predznamenaní, v druhej verzii už na ne ani pomyslie , ke že väzby na 

centrálnu tonalitu sú to nato ko oslabené, že by celý záznam diela iba znepr

h ad ovali. Kým líniu sopránu v autor koncipoval ako diatonickú melódiu, ktorá sa vo 

oporné tóny centrálnej tóniny, melodika definitívnej verzie nám pripomí

na melodiku, známu z diel druhej viedenskej školy, v ktorých akcentácia sémantiky zhudob ova

ného textu viedla k postupom, ozna ovaným ako atonálne. atomizácia orchestráln nám 

tejto Albrechtovej skladbe môže asociova  postupy známe z önbergovej monodrámy Erwar-

tung op. 19 (skomponovanej roku 1909, no premiérovo uvedenej Alexandrom Zemlinskym až 6. júna

Prahe). Obe spomínané diela spája aj sujet, ke že obe sú obrazom ženského/materského 

zúfalstva. Avšak kým Schönbergovo dielo sa opiera o psychoanalytický text Marie Pappenheim

vej analyzujúci erotické o akávania ženy a následné zúfalstvo, Albrechtovmu výskumu poslúžila 

m vybratá ažisková sakrálno archetypová situácia zúfalstva ženy matky, ktorá popisovala 

aktuálnu situáciu zlomeného materstva v

Harmonické riešenie procesu celej asti sa opiera o tonalitu, založenú na konštantnom relati

vizovaní centra prostredníctvom chromatizmov, o celkovo zvyšuje expresívnos  hudobného procesu

približuje dielo ideálom predstavite ov druhej viedenskej školy. Závere né „spo inutie v neš astí“ 

vyrovnávanie sa s ním už Albrecht zveril prostriedkom tonality – celý proces postupne vyús uj

do o istnej katarzie, ktorú prináša postupný zrod tonality C dur.

Tretia as  cyklu (Vom Tode Mariä. Andante mosso) je závere ným finále skladby

neným znovu do tóniny H dur médiu prvej asti (zbor, orchester), k
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kého traktovaniu zboru, deklamujúcemu Rilkeho verše Je to finále, založené na gradácii pos

pujúcej pomocou zlomov. Albrecht tu zárove  po tretíkrát použil tempové ozna enie Andante, ktoré 

patrí k jeho naj astejším ozna eniam. Gradácia postupuje pomaly, jej vstup nazna ujú fanfárovité 

motívy trúbky a postupný vzrast významu rytmickej organizácie. Postupná akcelerácia procesu je 

umoc ovaná aj zrých ovaním tempa, ktoré si uchová svoj fluktuujúci charakter po as celej finálnej 

asti, ktorá napokon vrcholí v apoteóze i v nanebevstúpení Panny Márie. Celok korunuje rozsiahl

šia závere ná orchestrálna kóda, utvrdzujúca tóninu H dur.  

Výber sujetu, hudobné spracovanie i celkové vyznenie diela opráv ujú ku konštatovaniu, že 

Tri básne z Rilkeho cyklu Život Márie sú ažiskovou domácou kompozíciou z 

polovice 20. storo ia. Skladba sa však od ias svojej premiéry stretávala len kontroverznými prij

tiami, ktoré na jednej strane vyzdvihoval autora ako umelca, na druhej strane spochyb ovali jeho 

cionalitu i spolo enské postavenie. Následná ateizácia nášho kultúrneho života po druhej svetovej

vojne masívne prispela k nášmu zabudnutiu na tento náš – pod a m a – najvýznamnejší umelecký 

po in v ím Druhej svetovej vojny. Ženský údel, ktorý je sujetom

tohto umeleckého diela ktorý ako ažisko diela vyzdvihol aj samotný autor, však musel osta  

zabudnutý, ke že výzor 20. storo ia ur ovali muži.

Cantate! Cantate Dominum canticum novum
(Tischer und Jagenberg, október 1939)

Viacnásobné uvedenia Albrechtovej skladby Tri básne z Rilkeho cyklu Život Márie spôsobovali 

isté spolo ensko umelecké kolízie. Skladbu akceptovali najmä príslušníci hudobníckych

kruhov, pre ktorých bola až istým „hudobným zjavením“ no cirkevné kruhy sa neposta li vo i nej 

ani z aleka pozitívne, k omu nepochybne prispel hudobný jazyk skladby, skuto nos , že 

zhudobnené možno 

len ažko dokumentova , avšak možno poveda , že základný vychádzal zo skuto nosti, že na 

ele bratislavského Cirkevného hudobného spolku stojí neochvejný zástanca hudob

ktorý nemá nijaké porozumenie pre zdanlivo požadovaný konzervativizmus cirkevného umenia. 

Tieto okolnosti napokon Albrechta prinútili skomponova  alšiu skladbu, ktorá mala pre ho charak

umeleckého kréda. Bola to cirkevná kompozícia Cantate! Cantate Domino canticum novum

orchester, zhudob ujúca text prvých dvoch veršov 97. žalmu (Cantate Domino canticum 

novum, quia mirabilia fecit Dominus, ante conspectum gentium revelavit justitiam suam), ktorý mal 

použitie aj v uáli Viderunt omnes. Skladba využívala orchester, v

vyšla v kolínskom vydavate stve Tischer und Jagenberg s datovaním „október 1939“.

– – – – –
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Toto vydanie prináša aj autorský predhovor, ktorý uvádzame v Prílohe 2. Autor tu rozvíja ve

prostú myšlienku, že aj jeho sú asníci majú také isté právo vyjadrova  svoje religiózne pocity 

sú asnom jazyku, aké mali aj udia 17. i 18. storo ia. Skladba bola pod a Baki ovej uvedená

trikrát, pri om autorka osobitne spomína nede najší koncert 3. marca 1946 v Národnom divadle 

pri príležitosti narodením pápeža Pia XII. a 25. výro ia cirkevného osamostatnenia sa Slovenska, na 

ktorom sa zú astnili aj zástupcovia eskoslovenskej vlády, Slovenskej národnej rady, zboru slove

ských biskupov a

Mikuláša Moyzesa a Alexandra Albrechta, ktoré sa stali predmetom neskôr zverejnenej kritiky: 

„Najzaujímavejšou as ou programu boli však dve skladby Albrechta: Ex voto Cantate Domino 

canticum novum Albrechtovi máme hudobníka, ktorý došiel naj alej v h adaní nového výrazu 

hudobného v cirkevnej hudbe. Aktuálnos  a hodnota týchto skladieb leží nielen v ich mélickej h bke,

krásnom vedení hlasov a jej svojráznej tektonickej štruktúre, ale, o je najcennejšie, najmä v

že tieto dve diela reprezentujú autorovu pevnú snahu oslobodi  cirkevnú hdbu od všetkých konven

tradi ných manier, ktoré znemož ujú opravdový rozvoj tohto sektora hudobného 

umenia. Albrecht dokázal, že cirkevná hudba môže by  moderná, t. j., že je možné necha  sa inšpi

rova  starý ná oženským obsahom a  pritom sú sným, moderným, aktuá

klad silnej, nábožensky hlboko založenej osobnosti, ktorá je pev e zakotvená v dnešnom modernom 

živote.“ Podobne Klinda vo svojej monografii (1959) poukazuje na modernos  Albrechtovej

ktorá stála v vo i požiadavkám kladeným na cirkevnú hudbu

od a to „náro ná skladba, melodicky i harmonicky ve mi smelá, vymykajúca sa z rámca 

sú asnej bežnej cirkevnej štylizácie. Vo výraze je ve mi skúpa a pôsobí len umeleckos ou faktúry. 

Azda práve preto nesplnila svoje poslanie a nenašla pochopenie u Albrechtových rámci

Albrechtovej tvorby zaujíma potom viac menej akademický význam pokusu, ktorého životnos  bola

vcelku malá.“

Albrechtovo zhudobnenie incipitu 97. žalmu je (podobne ako renesan né a barokové motetá)

viacúseková kompozícia, v hlavných úsekoch využíva prostriedky imita nej polyfónie, ktoré spája 

modernými harmonickými postupmi a vokálno symfonickou zvukovos ou. Kontrastné úseky

nevychádzajú primárne z vokálno symfonickej polyfónie, ale sú založené na homorytmi

traktovaní textu vytvárajú asociácie s novodobým aktualizovaním samotného gregoriánskeho 

. Celá skladba potom využíva vo svojom priebehu kontrast oboch textúr, pri om imita né 

textúry v nás vzbudzujú asociácie s bachovským kontrapunktom (a teda pôsobia „neoklasicisticky“),

kým homorytmické textúry nás spájajú s najstaršou vrstvou cirkevnej hudby. Oba postupy sa potom 

BAKI OVÁ (2013), s. 378.
Koncert cirkevných skladieb v Národnom divadle Nová práca, R. 2, 194, . 8 133. Citované pod a 

BAKI OVÁ (2013), s. 206
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závere nej kóde skladby, ktorá obsahuje tak imita ný kontrapunkt ako zborové 

no. Kone nou pointou Albrechtovej skladby Cantate! teda nie je len modernizácia hudobného 

sú asným prostriedkom, skladba zárove  poukazuje aj na pôso

vos  tých najstarších a najosved enejších prostriedkov cirkevnej hudby – imita nej textúry, ktorá 

nás vedie k renesan ným a barokovým gregoriánskeho jednohlas , stojaceho pri samotných

základoch cirkevného hudobného umenia. Celkovo však hudobný jazyk skladby prezrádza svojho 

každom takte tak možno tiež poveda , že autorovým umeleckým krédom bolo samotné 

ndividuálne chápanie (aj) cirkevného umenia. 

 

Kyrie pre miešaný zbor a

Kyrie pre soprán a

Benedictus pre soprán a

Posledné dni druhej svetovej vojny po oslobodení Bratislavy prinášali do Albrechtovho domu 

rozporné emócie. udia sa v týchto d och v plnej šírke dozvedali o katastrofách, ktoré postihovali ich

blízkych, venovali sa h adaniu svojich nezvestných blízkych a rados  z ukon enia vražedného zabíj

nia sa spájala s obavami, o prinesie najbližšia budúcnos . Ak si máme naplno uvedomi  rozsah 

stru ne si pripome me povojnové osudy „bratislavskej štvorky“. 

Bratislavský rodák a k ú ová osobnos  hudobnej Viedne

ských národných socialistov požiadavku oslávi  hudbou anexiu Rakúska Nemeckom monumentá

kantát Deutsche Auferstehung – a túto politickú požiadavku tak, že 

11. februára 1939 zomrel. Napriek tomu sa jeho povojnová rehabilitácia nieko ko desa

ro í nemálo k nej prispeli nahrávky kompletu Schmidtových symfónií pre slovenské vydavate stvo 

OPUS pod taktovkou Schmidtovho žiaka udovíta Rajtera. 

Ešte komplikovanejšiu situáciu priniesol druhému bratislavskému rodákovi, 

Ern  Dohnányimu. Po as vojny mu zahynuli obaja synovia, jeden na ruskom fronte, druhý pôsobil 

bol umu ený nacistami. Samotný Dohnányi bol obvinený z kolaborácie s

šista bezmocnos  vo i tomuto obvineniu ho Európy voj život dožil 

roku 9. februára 1960 v ako ob an Spojených štátov amerických. Jeho európska rehab

litácia sa za ala až v 20. storo ia

Béla Bartók emigroval pred fašizmom z Európy roku 1940 a pod a svedectva jeho syna sa 

nechcel do Európy vráti , ke že neo akával od povojnového chaosu ni  dobré. V povojnových 

týžd och, ktoré boli poslednými týžd ami jeho života, nielenže trpel na nevylie ite nú leukémiu, 
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presved ení, že celé jeho etnografické dielo, 

ktorom nemal nijaké správy, sa stalo obe ou vojnových udalostí.

ase ukon enia vojny ma arskú národnos , a tak sa na celú jeho rodinu po 

obnovení eskoslovenska vz ahovali Benešove dekréty o nútenom vys ahovaní. Albrecht si musel 

získa  viacero dobrozdaní o svojom protifašistickom a protinacistickom zmýš aní, o aktívnej pomoci

ným ob anom ( i už židovskej národnosti alebo nacistickej orientácie) 

získa  eskoslovenské ob ianstvo, nijako však nemohol ovplyvni  postupnú deštrukciu, ktorá 

sprevádzala jeho celoživotnú innos Dóme (dnes Katedrál

Kyrie pre miešaný zbor a Kyrie pre soprán a Benedictus pre soprán 

organ nesú datovanie máj 1945. Albrecht chcel nepochybne napísa  omšovú kompozíciu, vyjadr

júcu rados  nad ukon ením vojnových ú . Za al komponova  omšové asti Kyrie Benedictus

jasavom G dur pre zbor (sólo) a organový sprievod pri dokon ní diela 

zvy ajne) vytvoril orchestrálnu verziu. 60 ro ný autor však nemal dos  sily i presved enia dokon i

to zámer, a zamýš aná Missa in G 

Dolorosa

Kyrie

Alleluia

organ, ktorými sa 

uzatvára jeho dielo inšpirované liturgickými textami. Obe tieto skladby (Dolorosa Alleluia

dnes celkom neznáme, nevyšli tla ou, ich party neboli rozmnožené

uvedené.

Pristavme sa najprv pri kompozíc Dolorosa ktorou sú spojené dve významné 

súvislosti Cirkevná súvislos  spo íva v Albrechtovej vo be textu. Albrechtom zvolený text graduál

Dolorosa et lacrimabilis es ur ený na Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorý je datovaný na 

Mári pre rímskokatolícku cirkev ustanovil pápež 

Benedikt XIII. roku 1727, ktorý zárove  povolil uctievanie Sedembolestnej Panny Márie ako P

trónky Slovenska (Beatae Mariae, Patronae Slovaciae . Národnou sväty ou tejto patrónky sa stal 

šaštínsky chrám, v ktorom sa za alo jej uctie ie už v 16. storo í. Pápež Pius XI. roku 1927 vyhlá

sil Sedembolestnú Pann Máriu za hlavnú patrónku Slovenska. ajznámejším vyobrazením je 

BARTÓK, Peter: My Father. Tampa, Florida : Bartó 22. júna 

Pozri BAKI OVÁ (2013), s. 172.
Dolorosa, Kyrie Alleluia

– – – –
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ktorým sme sa stre už Rilkeho básni (druhá as  

Marienleben Druhú úvislos nazna uje autorovo venovanie skladby „Pánu 

dekanovi Augustínovi Pozdechovi v úcte a priate stve.“

Augustín Pozdech po as viano nej charitatívnej akcie 

Augustín Pozdech (1895 – 1960) bol nielen cirkevným predsedom Cirkevného hudobného 

spolku pri Dóme sv. Martine. Bol nato ko významnou osobnos ou slovenského cirkevného života, 

že sa pri om pristavíme. Za k aza študoval v na alších bohosloveckých fakultách. Vysvä

tený bol v Innsbrucku, potom pôsobil v Trnave, Podolí, Leviciach. Od roku 1927 bol admistrátorom

Nové Mesto (Blumentál) – 1948 bol jej farárom. O

napísal aj knihu. Jeho pôsobiskom bol Blumentálsky kostol, ktorý obnovil. Pozdech sa tiež zaslúžil 

bratislavské sídlo saleziánsk eho Po as vojny sa usiloval postavi  bezpráviu. D a 1. mája 

napísal list štátnemu sekretárovi sv. stolice kardinálovi Maglionemu, ktorý doru il do Ríma 

prostredníctvom pápežského nuncia v Budapešti –

sv. stolicu, aby nie o urobila pre záchranu slovenských židov, ktorí sú na Slovensku zbav ní 

udských práv a narába sa s

Židovské transporty zo Slovenska sa za ali 25. marca 1942; „...v období od 25. marca 1942 do 20. októbra 1942 bolo 
Slovenska násilne deportovaných 57 628 Židov, z ktorých sa po vojne domov vrátilo len asi 800 osôb. Ostatní boli 

vyvraždení. Transporty organizovala Hlinkova garda. Po ínala si pri tom brutálne a okrádala bezbranných.“ (VAŠKO, 
Václav: Neuml ená. Kronika katolické církve v eskoslovensku po druhé sv tové válce.

1). Protesty proti týmto postupom „židovskej otázky“ obsahovali aj dva pastierske listy slovenských 
15. apríla 1942 a 8. marca 1943. Protesty proti „židovskému kódexu“ (vládne nariadenie . 198/1941 Sl. z. 

9 septembra 1941) vyjadrila skôr biskupská konferencia v októbra 1941, ako aj Vatikán v nóte z
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vtedajším pápežským na Slovensku, ktorý požehnal nový organ v Blumentálskom kostole. 

ôsobil až do roku 1945 práve on žad Tisa zastavenie deportácií, jemu adresoval

správy o O wi žiadosti o vybombardovanie tamojšej haly smrti rabín Michael Weissman

(Burzio túto správu poslal 22. mája 1944 do Vatikánu kardinálovi Luigimu Maglionemu)

všetko bolo podnetom na stretnutie, ktoré sa odohralo 20. júna 1944 Svätom Jur

zú astnili o ití svedkovia masového vyvraž ovania, ute enci z O wi

Rosenberg) a Czes aw Mordowicz, zo židovskej obce Oskar Kras anský, tlmo ník a vatikánsky 

vatikánskej nunciatúry vo Švaj iarsku. Augustín Pozdech bol 

pred Ve kou nocou 1945 uväznený prepustený bol v ase aprílových náletov 

apríla 1945.

po vojne šéfredaktorom Katolíckych novín avšak po odmietnutí spolupráce 

o Štátnou bezpe nos ou bol komunistickou štátnou políciou obvinený z

zatknutý a odsúdený na dvanás  rokov od atia slobody. Z väzenia 

, no pastorácii sa už venova  nemohol

Toto sú súvislosti, s ktorými je späté Albrechtovo vokálno inštrumentálne dielo Dolorosa

Hudobná pozostalos  Alexandra Albrechta uložená v národnom múzeu Hudobnom múzeu

nám umož uje rekonštruova  aj hudobný zdroj spomínanej . Obsahuje totiž aj 

miešaný zbor a é zhudob uje trojdielny text omšového Kyrie 

Je to pôvodná verzia Dolorosy februára 1945, ktorej zborová as  obsahuje aj 

graduál Dolorosa et lacrimabilis es. Albrecht tu používa svoj chrom

tický hudobný jazyk, ktorý sa v istých bodoch procesu ukotvuje pomocou tonálneho centra a

centrum nám nazna uje aj použitie predznamenaní partitúre (dve bé ka – , pä  

bé ok – dve bé ka – , ím nám napomáha tonálne

sa zorientova  v zložitom harmonickom procese

organ nesúca oba texty (Kyrie Dolorosa

ráciu, v ktorej autor vynechal flauty (bez fláut je orchestrovaná aj Bellova Missa in B 

 Cantate Domino Inštrumentácia bohato využíva zvukovos  dychových nástrojov, 

ktoré miestami dop a aj organ, a plne rešpektuje polyfonické pradivo kompozi nej predlohy.

Druhou dosia  nepredvedenou skladbou Alexandra Albrechta pre vokálno symfonické médium

Alleluia Alleluia vznikla na text ofertóra Erit 

vobis hic dies memorialis, alleluia Erit vobis hic dies memorialis, alleluia : et diem festum 

celebrabitis solemnem Domino in progenies vestras legitimum sempiternum diem , ur eného na 

piatok Ve kono ného týžd a Feria VI infra octavam Paschae , ktorý je pripomenutím slávneho 

– Nemôžem odpusti . Utiekol som z Osvien imu
– – – – –

151



d a, ktorý si máme ucti  našimi de mi. Toto pripomenutie siaha svojimi kore mi až do Mojž

šovho Exodu (Ex 12,14), nasto ujúceho sviatok Baránka. Verzie tohto ofertória sú zachované aj 

najstarších prame och gregoriánskeho spevu z nášho územ

KOs (Košice) RMK 185 PA – 13. st., Bratislavský misál Spišský 

graduál Juraja z Kežmarku Sk Knižnica Spišskej Kapituy, SK k Nr. 1). Táto 

„príležitostná a menej významná zborová skladba“ skuto nosti Albrechtovou

najradostnejšou a najmonumentálnejšou kompozíciou, opierajúcou sa o klasicistickú sláv

nostnú východiskovú tóninu D dur. 

 

Šuhajko, kantáta na slovenské udové pre miešaný zbor a

štátnom prevrate vo febrári 1948 (tiež Ví azný február)

celkom nová situácia. Sovietizácia domácej kultúry priniesla na jednej strane štátne kultúrne usta

novizne (Slovenská filharmónia, Vysoká škola múzických umení

znamenala zánik tradi nej kultúry, ke že celá kultúra sa za ala prid ža  imperatívu socialistického 

, ktorý bol už v postupný zánik Cirkevného hudob

ného spolku a ej pozície. Nastupujúca štátna Slovenská filharmónia zasa prebrala 

na seba funkciu kliesnite a ideálov socialistického realizmu. Pre eskoslovenskú tvorbu to znamenalo

okamžitú podporu, ak jej tvorcovia dokázali manifestova  akceptovanie požadovaných ideol

gických lim Treba tiež poveda , že tento proces sprevádzalo asto aj brutálne násilie vz ah

vané najmä na predstavite ov nekomunistickej inteligencie a na nosite ov domácich duchovných 

tradícií.

Socialisticky orientovaná tvorba za ala okamžite nap a  staronovú koncertnú sálu brat

eduty, sídla novej Slovenskej filharmónie. Na koncertoch za ali znie  skladby oslavujúce 

nový politický režim i akceptujúce povojnové rozloženie politických síl. Metóda socialistického 

realizmu sa pod a jeho hlavného ideoló a Zdenka Nová ka za ala prejavova  aj v aktuálnej tvorbe. 

Po prvých lastovi kách (Andrej O enáš: cykly symfonických básní Vzkriesenie, Môjmu národu,

1947, uvedené 22. 5. 1948), prichádzajú nové orchestrálne skladby Šimona Jurovského (Za atá 

cesta Radostné sú aženie za ína sa éra budovate ských kantát oslavujúcich 

stúpenú cestu. Metóda socialistického realizmu sa ohlasuje vo vokálnej suite Alexandra Moyzesa 

Znejú piesni na chotári ónie za ú asti boru eskoslo

venského rozhlasu, usporiadaný 24. mája 1950 na po es  IX. zjazdu Komunistickej strany Sloven

ska, priniesol bohatú žatvu premiér; pod taktovkou udovíta Rajtera a Ladislava Slováka 
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Zdravica Stalinovi op. 30 Jána Cikkera, venovaná 70. narodeninám Stalina

kantáta Spev o komunistickej strane Andreja O enáša, zhudob ujúca verše Jána Kostru, Kantáta 

o Gottwaldovi Šimona Jurovského na slová Milana Laj iaka, ako aj Tance z Pohronia

Moyzesa. Zárove  vznikajú kantáty Andreja O enáša Proroctvá na slová Hviezdoslava, Oslobo-

dená zem Ó, práci všetka es  – ako aj Kardošova Zem moja rodná op. 20 na slová 

Márie Rázusovej Martákovej (1949). Doba priniesla 10. decembra 1949 premiéru „ udovej opery“ 

Eugena Sucho a Krút ava Národnom divadle, pri om meno autora námetu diela (Milo Urban: Za 

vyšným mlynom tajené. Národné divadlo tiež 22. februára 1950 balet Tibora

Andrašovana s ickým názvom Piese  strojov

Všetky skladby boli uvádzané v nevídane expresnom naštudovaní novými vrcholnými inštitú

ciami, ktoré takto dokazovali oprávnenos  i nevyhnutnos  svojej existencie. 

Mierová kantáta op. 21c pre barytón, miešaný zbor a orchester Dezidera Kardoša na slová 

Pavla Horova (premiéra v Prahe 1951), Jurovského Mierová symfónia pre klavír a orchester (premiéra

15. 6. 1951, Michal Karin a Slovenská filharmónia pod taktovkou . Rajtera), Holoubkova kantáta 

Mesa ná noc op. 48, zhudob ujúca Štítnického Jarnú piese družstevníka mája

odpremiérovala 6. symfóniu G dur op. 45 Alexandra Moyzesa (nesúcu 

podtitul „Pionierska“ s as ami Piese  o bratstve pionierov, ervená šatka, Dumka, Hry, V pionie-

roch naša budúcnos mája 1952 odznela premiéra Moyzesovej predohry Februárová

pod taktovkou L. Slováka na koncerte k . narodeninám vtedy podpredsedu vlády Široké

1952 zaznela premiéra Moyzesovej kantáty Chceme mier

Slovenskú filharmóniu a bor eskoslovenského rozhlasu dirigoval Slovák. Tú

realistickú žatvu postupne doplnil celý rad dobovo podmienených skladieb (Babuškova kantáta 

Piese  života op. 26 na slová V. Tur ányho, premiéra 23. 5. 1952, tiež symfo

nická báse  Bu  sláva národu op. 27, premiéra 27. 11. 1952; Ferenczyho Veselica premiérovaná 

1952 pod taktovkou L. Slováka a orchestrálny Obraz môjho kraja premiérou d a

1952; Kardošova kantáta Pozdrav ve kej zemi op. 25 pre soprán, zbor a vý raz uvedená

na výro ie VOSR roku 1953 pod taktovkou dvojice Rajter – Slovák v podaní sR

esány Zimmerove symfonické skladby Tatry Mier op. 14 (1953); Kardošove

Dúha nad Slovenskom premiéra 16. 12 Boj sa 

skon í zajtra – Sucho , 1951; Lazy sa pohli Pole neorané – Jurovský, 1953) tomu všetkému 

pristúpila tvorba pre folklórne – udové (no profesionálne) umelecké kolektívy (A. Moyzes: zborové

Trávnice i organy hrajú Veselica Piesne od Zvolena Hry 

diev at Piesne z Detvy Tri zbojnícke piesne Lú ne hry a tance, Dupák, Verbunk

Kardoš: Východoslovenské tane né scény pre sóla, zbor a orchester op. 21, zborový Nech žije 1. máj

op. 25). Do tohto snaženia sa zapojil aj Eugen Sucho  svojimi Terchovskými spevmi pre barytón, 
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najmä orchestrálnymi Metamorfózami, ktoré premiérovo odzneli 22. októbra

interpretácii Slovenskej filharmónie pod taktovkou udovíta Rajtera a ktoré azda ako jediné 

prežili toto socialisticko realistické dobové šialenstvo.

ase Ví azného februára 63 rokov a dobre si uvedomoval súvislosti, do ktorých

ho priviedli aktuálne spolo enské zmeny. Požiadavky socialistického realizmu si vysvet oval ako 

staronovú záležitos , postulujúcu akýsi návrat k „ udovosti“, teda k folklóru. Sám o svojej kantáte 

Šuhajko napísal: „Vždy som úbil folklór, udovú piese , no nemôžem tvrdi , že by som bol vychá

folklórneho bohatstva udových piesní a tancov. Vysoko hodnotím podn

cujúcu funkciu udovej tvorby. Netvrdím ani to, že by som vôbec nebol erpal z folklóru. erpal 

ja, bolo to však len príležitostne, vo výnimo ných prípadoch. Stopy folklóru možno bada  

starších dielach, napríklad v klavírnej Suite iných skladbách, napríklad dokonca aj 

Sonatíne pod. Vzdialenejšiu príbuznos  s folklórnou predlohou posluc á  iste vycíti v

asti spomínanej klavírnej Suity. Záujem o hudobný folklór u m a vždy existoval. Obdivoval som 

vždy jeho lapidárnu sebesta nos  a výrazové bohatstvo. Hlbšiemu štúdiu slovenského hudobného 

folklóru som sa venoval hlavne v období po zrode Variácií pre trúbku a klavír. H adal som harm

nické prostriedky na vystihnutie výrazovej sily a svojráznosti piesní na vyššej rovine. Napísal som –

ako som už spomínal – ve a pies ových štúdií v podobe klavírnych skladieb, zborov, v podobe útvarov

pre slá ikové zoskupenia s folklórnou nápl ou. Tieto snahy mali vyvrcholi  v napísaní udovej 

kantáty charakterom vokálno symfonického pásma skladieb s orchestrom, ktoré by zárove  integro

dominantne postavené zborové epizódy. Následnos  jednotlivých piesní mala zárove  vytvori  

fabulu, literárnu osnovu. I ke  sa mi nepodarilo dosiahnu  úplne to, o som si zaumienil, niektoré 

zborovej sadzbe predsa len považujem za vydarené.“

Medzi skladate mi – priate mi i nepriate mi – vždy e istujú nielen vzájomné vplyvy, ale aj 

vzájomná komplementárnos . Hoci Arnold Schönberg a Igor Stravinskij bývali od ias 2. svetovej 

tom istom meste (Los Angeles), Igor Stravinskij prikro il k štúdiu a akceptácii schönbergo

dvanás tónovej kompozi nej metódy až po Schönbergovej smrti, o zasko ilo celé hudobnícke 

prostredie, ke že ich umelecké postoje sa považovali za antagonistické. Podobne sa aj Albrecht 

za a intenzívnejšie venova  štúdiu folklóru a možnostiam jeho uplatnenia vo vlastnej tvorbe až po 

smrti ve mi blízkeho a ve mi obdivovaného priate a Bélu Bartóka, teda po roku 1945. 

ktorých Albrecht použil udové piesne ako témy, za ínajú onedlho vznika  a sám Klinda ich 

chápe ako prípravu na vä šiu kompozíciu kantáty Šuhajko tejto súvislosti spomína 

Údaje preberám z publikácie NOVÁ EK, Z.: Sú asná slovenská hudobná tvorba. Vydavate stvo SAV, Bratislava 
1955. Táto publikácia zohrala k ú ovú úlohu pri „správnej“ interpetácii snáh domácich autorov.

Túžby a spomienky. Úvahy a retrospektívne poh ady skladate a. Bratislava : Hudobné 
centrum 2008 (GODÁR, Vladimír, ed.). ISBN 978
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Tri udové piesne roku 1948, skomponované pre zbor eskoslovenského rozhlasu roku 

1948, pri om dve z vybratých piesní (Necho  ty, šuhajko Poniže Braniska) použil aj v Šuhajkovi

Tretia piese , A ty diev a, luterán a, ho fascinovala nato ko, že ju spracoval vo svojom Scherze

slá ikový pä hlas resp. slá ikové kvarteto (1949), vo finále Koncertantnej suity klavír 

11 drobných skladieb pre 3-4 husle Všetky spomínané piesne pochá

dzajú z dávnej zbierky Slovenské spevy

textov vybratých udových piesní urobil akúsi sujetovú osnovu, 

ktorá mala vykresli  príbeh neš astnej lásky, už existujúcich ná rtov vytvoril v

týžd ov stostranovú partitúru vokálno symfonického diela, ktoré venoval „všetkým tým šuhajkom,

ktorí tento vybásnený dej v skuto nosti  prežili“. Samotná skladba nebola azda v aka sujetu neopät

vanej lásky ase svojho vzniku chápaná ako manifestácia socialistického realizmu a

len na predviano nom koncerte 16. 12. 1952 v rámci internej prehrávky Zväzu slovenských sklad

te ov, pri om zbor a orchester bratislavského rozhlasu dirigoval Ladislav Slovák.

Albrecht si teda pre svoju kantátu Šuhajko vybral najmä piesne známe zo Slovenských

spevov ktorými sa Béla Bartók dôverne oboznámil už v prvej dekáde 20. storo ia. Svoj zamýš aný

nasledujúcich piesní:

Necho  ty, šuhajko (SlSpI 489, A. H. Kr méry, 1879, 1880 Zvolenská);

Tam popod Branisko Poniže Braniska 39, O. Halaša, 1880, Šarišská

Pime, chlapci, pime víno (SlSp II 758, A. D. Svoboda, 1894, H. Ozorovce, Tren ianska

ardáš, budzogán

Kedy opadala biela fijalenka (SlSp II 415, K. Ruppeldt 1889, Papradno, Tren ianska

Všetky pies ové pramene teda nájdeme v známych publikovaných Slovenských spevoch

II. zväzok) alší potenciálny zdroj Albrechtových piesní môžeme poklada  úpravy slovenských 

udových piesní, ktoré zverejnil Mikuláš Schneider Trnavský vo svojich Sbierkach slovenských ná-

rodných piesní pre stredný hlas so sprievodom klavíra. Nájdeme tu všetky piesne použité Albrech

– Tam popod Branisko Sbierka slovenských národných piesní pre stredný hlas. Sväzok 3
. Slovenské národné piesne pre klaví stredný hlas. 3. sošit. 3. /zmenené

vydanie. Tur iansky Svätý Martin. Matica slovenská 1939, . 20

– Pime, chlapci, pime Sbierka slovenských udových piesní pre stredný hlas a klavírový sprievod. 
sv., . 9; Praha 1909: Mojmír Urbánek, ed MU 424; Slovenské národné piesne pre klavír 

stredný hlas. 2. sošit. 3. / é/ vyd. Tur iansky Svätý Martin. Matica slovenská, 1937, . 16; 
tiež in Pestrý rad skladieb pre klavír, op. 85. Martin. Matica slovenská 1944, . 26)

Ako vyššie, s. 73.
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– ardáš budzogá Sbierka slovenských udových piesní pre stredný hl klavírový 
: Mojmír Urbánek, ed MU 424, . Slovenské národné piesne pre klavír a stred-

ný hlas. 2. sošit. 3. /zmenené vyd. Tur iansky Svätý Martin. Matica slovenská, . 4

– Kedy opadala biela fialô ka Sbierka slovenských národných piesní pre stredný hlas, op. 29, 
Sväzok 3. Bratislava Musica 1922, . 61; Slovenské národné piesne pre klavír a stredný hlas. 3. so
šit. 3. /zmenené vydanie. Tur iansky Svätý Martin. Matica slovenská 1939, . 8).

lastne inšpiroval svojím u ite om Bélom Bartókom, ktorý si pre svoju 

Cantatu profanu (Albrechtova nenaplnená dirigentská láska) vybral text, ktorý ho viedol ku konci

dramatického celku. Albrecht tu (na rozdiel od Bartók ) však rešpektoval 

hudobnú ako aj textovú as  vybraných piesní. Následne vzniklo rozsiahle dielo vokálno

nické dielo (rukopisná partitúra 495 taktovej skladby má 100 strán), v om sa jednotlivé úseky 

„vokálno symfonického pásma“ odrážajú od svojho východiska, ktoré tvoria vybrané udové piesne.

Celkovo je skladba mozaikou, pozostávajúcou z citácií a modifikácií citácií udových piesní, ktoré 

však slúžia bohatému symfonickému dianiu, ktoré sa z nich odvíja a ktorého hlavným cie om bola 

psychologizácia zamýš aného mimohudobného sujetu. Albrecht sa tu nevzdal chromatiky ako hlavného

východiska svojej hudobnej re i, samotnú chromatiku skombinoval s diatonickými melódiami piesní,

ktoré miestami podrobil intona ným premenám, charakterizujúcim zamýš anú dramatickú situáciu. 

Hlavnou zložkou diania však ostáva orchester, ktorý je ve mi nápadito farbisto inštrumentovaný. 

Albrechtova kantáta Šuhajko sa stala jeho posledným vokálno symfonickým dielom ur eným

pre spojené médium zboru a

Skladate  20. storo ia a relígia

Vieden an Arnold Schönberg, ktorého otec Samuel pochádzal z

ro ný konvertoval na kres anstvo a stal sa lenom protestantskej cirkvi. 

Úpravy udových piesní nájdeme aj v alších Albrechtových skladbách: Osem ma arských udových piesní
miešaný zbor (1941); Slovenské kvartetíno Osem slovenských udových piesní pre detský (ženský) zbor (1950); 
Malé kvarteto udových piesní – Ej duby, duby; Garafia, strom zelený; Javorku, javorník Dvanás drobných 
klavírnych skladieb (1952); finále Koncertantnej suity klavír (1952); 5 mužských zborov – Ej, duby, 
duby; Takú som si frajere ku zamiloval; Pime, chlapci; Garafia, strom zelený; Javorku, javorník 11 drobných 
inštruktívnych skladieb pre 3-4 huslí v prvej polohe (1953) obsahuje úpravy slovenských a ma arských udových piesní

Andante poco mosso (Jarí, Bože, jarí) Andante poco sostenuto (Diev a, o robíš) Poco allegretto (Garafia, 
strom zelený) Andante con moto (Ej, duby, duby) Allegretto (Pojme spac, ráno stac) Allegretto (Malý Janko / 
Jancsika) Vivace (Svadobné hody svr kov / Tücsköklakodalom) Con anima (Prídi ty, šuhajko)
Moderato (Javoru, javoru) Scherzo. Allegro vivace (A ty diev a luterán a)

– – – –
Podobné pásmo udovových piesní, ktoré spoluvytvájú nejaký vyšší sujet, tvorí aj Stravinského kantáta Les noces

(Svadba, premiéra v Paríži 1923). U Bartóka môžeme popri Cantata profana v tejto súvislosti spomenú  aj jeho 
Dedinské scény Falun vané manželke Ditte Pásztoryovej, ktorých subjektom sú tiež slovenské udové 

najstarším vokálno symfonickým pásmam, založeným na udových pies ach, ktoré sa snažia spoluvytvori  
vyšší významový celok, patrí kantáta Johanna Nepomuka Hummela Polymelos roku 1818, venovaná ruskej 
matke cárovnej Márie Fiodorovne, ktorá bola uvedená ako finále koncertu 17. 4. 1823 v Düsseldorfe pod titulom 
Moskovitischer Brautreigen; aj Hummelova kantáta, ktorú môžeme považova  za prototyp Stravinského Svadby
využíva ako východisko tvorby symfonického toku melódie udových piesní z ruských publikovaných zbierok.
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mája bol prepustený z berlínskych školských služieb, vzápätí sa rozhodol pre emigráciu 

Európy a Paríži 24. 7. 1933 ceremoniálne navrátil k náboženstvu svojich pred

navrátil ako príslušník židovského náboženstva až do 

smrti. Táto viera sa mnohých Schönbergových diel.  

Prvé svedectvá o religióznych snaženiach Schönberga nájdeme v súvislosti s prípravou kom

pozície oratória Jakubov rebrík, ke  v 13. 12. 1912 napísal: „ ddávna

chcem napísa  oratórium tom, ako dnešný lovek, ktorý prešiel materializmom, socializmom 

anarchiou, ktorý bol ateistom, no predsa si uchoval zvyšky viery (v podobe predsudkov), ako 

tento lovek bojuje s iež Jakubov boj napokon nájde Boha a

sa zbožným. U í sa modli ! Túto premenu nemá spôsobi  innos , rany osudu i úbostná historka. 

Môže nanajvýš tvori  pozadie ako alúzie i impulzy. Predovšetkým: má vyjadrova  spôsob rozprá

vania, myslenia, vyjadrovania sa dnešného loveka, zaobera  sa problémami, ktoré nás trápia. Predsa

aj tí, ktorí v Biblii bojujú s Bohom, sa vyjadrujú ako udia svojej doby, hovoria o svojich záležit

, uchovávajú si sebe vlastnú spolo enskú a duchovnú úrove .“ Oratórium Jakubov rebrík

napokon za al komponova  (v rokoch 1917, 1918, 1921 a 1922) na vlastné libreto, avšak dielo 

ostalo monumentálnym torzom, hoci jeho text publikoval v za ína výzvou

archanjela Gabriela, ktorému odpovedá zbor roz elený na skupiny Nespokojných (Unzufriedenen

Pochybujúcich (Zweifelnden), Radujúcich sa (Jubelnden), ahostajných (Gleichgültigen Pokorných

Sanftergebenen). Neskôr mu odpovedá Povolaný (Ein Berufener), Vzbúrenec (Ein Aufrührerischer

Bojovník (Ein Ringender), Vyvolený (Der Ausserwählte), Mních (Der Mönch) a Duša Umierajúce

Der Sterbende ktorom dnes nájdeme nielen Sprechgesang, ale aj zárodky použitia 

dvanás tónovej techniky, ostalo napokon nedokon ené. Obsah jeho druhej asti poznáme v aka 

publikovanému libretu. Tvorivé problémy napokon odha uje list, ktorý 20. 7. 1922 napísal v ase 

krízy W. Kandinskému: „Ke  bol lovek pod a svojej práce navyknutý odstra ova  všetky 

prekážky eventuálne silným myšlienkovým inom a týchto ôsmich rokoch videl pred 

neustále novými ažkos ami, proti ktorým bolo bezmocné všetko myslenie, všetka vynaliezavos , 

všetka energia i akáko vek idea, potom to pre loveka, ktorý všetko považoval za ideu, znamená 

, pokia  sa stále viac neopieral o nejakú vyššiu vieru: o tým myslím, povedala by Vám 

moja báse  (o atórium) Jakubov rebrík relígiu, aj ke  bez akýchko vek organiza ných 

pút. V tých rokoch bola mojou jedinou oporou – nech to tu po prvýkrát poviem.“

SCHÖNBERG Dopisy. Státní hudební vydavatelství, Praha 1965, s. 27; tiež ROGNONI, Luigi: Wiede ska 
szko a muzyczna. Ekspresjonizm i dodekafonia. Biblioteka Res Facta, Polskie wydawnictwo muzyczne, Kraków 1978, 

SCHÖNBERG Dopisy. Státní hudební vydavatelství, Praha 1965, s. 59 60; tiež ROGNONI, Luigi: 
Wiede ska szko a muzyczna. Ekspresjonizm i dodekafonia
Kraków 1978, s. 221

157



Schönberg podobne nedokon il aj alši religiózne dielo, operu Mojžiš a Áron

Na jej texte za al pracova  roku 1926 (2. a 4. kniha Mojžišova súvislosti s prácou na tejto opere 

napísal v Paríži 16. 10. 1933 Albanovi Bergovi: „Ako si si iste všimol, môj návrat k Mojžišovej 

relígii sa udial dávno a vidite ný je aj v mojej tvorbe, dokonca vo vydaných dielach („Du sollst 

“ Mojžišovi a Áronovi ktorom vieš už od 1928 roku, ktorý je však najme

pä  rokov skorší; obzvláš  je to v mojej dráme Der biblische Weg, ktorej koncepcia pochádza 

takisto najneskôr z 1922 alebo 1923 roku, no ktorú som ukon il až v – 1927.“

Samotné prvé dve dejstvá opery potom Schönberg napísal pomerne rýchlo (Lug –

10. 3. 1932), no napokon mu ani alšie dve desa ro ia nesta ili ku skuto nému dokon

eniu diela.

religióznym dokon eným dielam Schönberga patrí Žalm Kol Nidre pre recitátora (rabína)

miešaný zbor a napísaný v Spojených štátoch na objednávku rabína Jacoba Son

Žalm 130, De profundis pre šes hlasný miešaný zbor 

posledné dielo Moderný žalm pre recitátora, miešaný zbor a

na vlastné slová (sú as  nedokon eného cyklu desiatich Moderných žalmov týmto dielam

treba priráta  aj kantátu Ten, ktorý prežil Varšavu tátora, mužský zbor a

(1947), ktorá vyús uje do modlitby vyznania viery Š’ma Jizrael

Komplikovaná bola situácia aj Bélu Bartóka, ktorý vyrástol v tradícii rímsko katolícej viery,

ro ný sa pod a jeho vlastných slov stal ateistom, k omu ho priviedla dogmatickos  školskej

výu by náboženstva, racionálna argumentácia skeptické myšlienky. Svoje úvahy na 

túto tému zveril huslistke Stefi Geyerovej v , kde svoje kacírske myšlienky zavr

šuje návrhom prežehnáva  sa pomocou svätej : „V mene Prírody, Umenia a Vedy “

Bartók tento svoj postoj vo i relígii neskôr modifikoval, 25. 7. 1916 deklaroval svoju konverziu 

roku 1917 sa stal lenom unitariárnej cirkvi v Budapešti, kde sa pravidelne zú ast oval na boho

službách. K náboženskej viere ho pod a jeho syna Bélu priviedol najmä obdiv k zázrakom prírody, 

tie isté argumenty, ktoré ho o 15 rokov skôr priviedli k ateizmu.

hudobnom diele však nijakú manifestáciu religiozity nenájdeme s výnimkou tempového ozna

enia druhej asti Adagio religioso jeho posledného dokon eného diela, 3. klavírneho koncertu

Igor Stravinskij, ktorý vyrástol v rodine vyznávajúcej ortodoxnú pravoslávnu vieru, sa po as 

vysokoškolských štúdií stal ateistom, k omu ho priviedla viera v spolo ensko technický pokrok 

azda aj osobný vzor milovaného u ite a Nikolaja Rimského

ro ný dal znovu pokrsti  v parížskom ortodoxnom kostole, ktorý bol strediskom ruskej 

SCHÖNBERG Ausgewählte Briefe
Aj toto dielo sprevádzali texty z roku 1938: Štúdie ku Kol Nidre O Kol Nidre Poznámky ku Kol Nidre

a štvorbodový program Arnold Schönberg
BARTÓK, Béla: Postrehy a názory. Štátne hudobné vydavate stvo Bratislava 1965, s. 14
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emigrácie, a za al pravidelne navštevova  bohoslužby. Ako dôvod sa uvádza strata kontaktu s

zázra né uzdravenie z Pri návrate k viere ho tiež ovplyvnila 

spisba francúzskeho tomistického filozofa Jacquesa Maritaina (Art et scholastique , ktorý 

ovplyvnil mnohé Stravinského formulácie z jeho publikácií Kronika môjho života Hudobná 

poetika Svedectvom Stravinského návratu k pravoslávnej cirkvi sú jeho Tri ruské sakrálne 

zbory ur ené pre spev a Ot enáš Veruju Bogorodica Devo, 1934), ktoré neskôr

Pater noster Credo Ave Maria roku 1930 pochádza jeho 

k ú ové sakrálne dielo Žalmová symfónia pre miešaný zbor a orchester, zhudob ujúca texty z

150. žalmu. Žalmová symfónia sa stala modelovým dielom nielen pre Stravinského neoklas

cistických sú asníkov, ale po desa ro iach pôsobila na vznik tzv. „svätého minimalizmu“. 

vznikla jeho kantáta Babel Babylon) pre recitátora, mužský zbor a orchester, ktorá bola zamýš aná 

ako sú as  kolektívneho diela. Zárove  za al prácu na Omši pre miešaný zbor a 10 dychových nástro

jov, v ktorej zhudob uje latinský liturgický omšový text a dokon il 

Sakrálne diela sa stali osou Stravinského posledného tvorivého obdobia, stoj

ní osvojovania dodekafónie a využívania biblických textov pri tvorivej inšpirácii. Do tohto bohaté

ho obdobia patrí pä as ová kantáta Canticum sacrum ad honorem Sancti Marci nominis

barytón, miešaný zbor, orchester a 1955, premiérovaná samotným autorom v benátskom

Chráme sv. Marka 13. 9. 1956. Benátkach, v

roky neskôr (23. 9. 1958) premiéra Stravinského najmonumentálnejšieho sakrálneho diela Threni: 

id est  lamentationes Jeremiae prophetae pre šes  sólistov, miešaný zbor a

ro ný Stravinskij dokon il troj as ovú kantátu A Sermon, A Narrative and A Prayer Káze , Podo-

benstvo a Modlitba) pre recitátora, alt, tenor, miešaný zbor a er. Zárove  pracoval na svojej 

prvej televíznej opere, ktorou sa stala biblická alegória Potopa The Flood) pre tri mužské hlasy, 

recitátora a na texty anglických stredovekých mystérií dokon ená a sfilmovaná roku 1962.

Nasledovala duchovná balada Abraham and Isaac pre barytón a orchester na biblické texty v

skom jazyku (1963) a „vreckové“ rekviem Requiem canticles pre alt, bas, miešaný zbor a

dokon ené 84 ro ným autorom. 

Stravinskij sa pri komponovaní svojich sakrálnych diel nesnažil o akýko vek „neoklasicizmus“,

ale naopak, sústre oval svoje sily na konfrontáciu najaktuálnejších požiadaviek kompozi nej t

najstaršími tradovanými liturgickými textami európskej religiozity. Prítomnos  oboch tých

jeho sakrálnych dielach spôsobila nielen rozšírenie horizontu záujmu tohto skladate a, 

Hudobná poetika, Kronika môjho života. Hudobné centrum, Bratislava 2002. Stravinského 
religiozita bola tiež predmetom mojej staršej štúdie Stravinskij a Borges. Pokus o dvojportrét. In: GODÁR, V.: Luk 
a lýra. Šes  poh adov na hudobnú poetiku

Rozhlasová transmisia tohto koncertu zásadne poznamenala myslenie o hudbe a jej cie och vtedy 16 ro ného angli
kého skladate a Johna Tavenera.
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ktorý sa na tvorivú cestu vydal s batôžkom plným ruského folklóru, no po as presídlenia do Fra

cúzska sa jeho tvorivý záujem obrátil k dedi stvu gréckej antiky, aby sa po alšom presídlení (tento

krát do amerického Hollywoodu) sústredil na myšlienkový odkaz kres anskej Biblie

S Alexandrom Albrechtom si znovu môžeme zopakova  východiská i ciele vyššie spomín

ných k ú ových skladate ských osobností hudby 20. storo ia. Aj Albrecht vyrástol v

kruhu, kde zdedená viera bola nediskutovate nou samozrejmos ou z týchto školských rokov pochá

Ave Maria Missa in C pre zbor, slá ikový Moderný 

svet, stály kontakt s Bélom Bartókom i zážitky z 1. svetovej vojny ho však prinútili h bkovo preskú

ma  svoj postoj. Z tohto obdobia pochádza vlastne jediné dielo, oscilujúce okolo religióznej my

šlienky – Pietà zhudob ujúca pomocou sopránu, slá ikového súboru a

Rilkeho (1917), ktorá je vlastne hudobným obrazom smútku spa ujúceho matku po smrti syna. 

Tento smútok v posledných rokoch prvej svetovej vojny nepochybne až príliš zblízka pozna

hé rodiny v celej Európe. Toto obdobie možno azda ozna i  za obdobím krízy viery i 

obdobím rozchodu s konzervatívnou podobou kres anstva.

Onedlho sa však Albrecht stal takmer na tri desa ro ia dirigentom Cirkevného hudobného 

Katedrále sv. Martina, o bola cirkevná a zárove  hudobná funkcia s azda najstaršou 

tradíciou vo vtedajšej Bratislave. Albrecht hne  nástupe napísal

Ave Maria orchester (1922). Túto skladbu sme vyššie ozna ili za prvú modernú hudobnú 

kompozíciu, ktorá vznikla v rámci domácej kultúry. Albrecht chcel manifestova  možnos  spojenia 

prastarej katolíckej modlitby s najaktuálnejšími hudobnými prostriedkami. Táto snaha o o najmo

nejší hudobný prejav, siahajúci k aniciam osvojovacích možností hudobníkov i posluchá ov

priate a Mik

láša Schneidra Trnavského, ktorý zastával podobnú funkciu v ne alekej Trnave. Novos  hudo

ných prostriedkov našla potom svoje najvyššie naplnenie v kantáte oratóriu Tri básne zo Života 

Márie zhudob ujúceho verše Rainera Mariu Rilkeho Toto dielo sa však nedalo chápa  ako 

sakrálne dielo, ke že Rilkeho verše boli v ak Albrecht svoje vrcholné dielo 

sám postavil do mimoliturgických súvislostí, hoci sujetom všetkých zhudobnených básní sú udalosti,

ktorých opis poznáme z Biblie. Tak došlo k nevyhnutnej rozluke Albrechta s požiadavkami kat

líckej cirkvi, ktorej predstavi , že skladba sa vymyk predpokladaných lim

Tridsiate roky 20. storo ia boli rokmi prípravy na najvä šiu dejinnú kataklizmu, ktorá 

postihla nielen Európu, ale celú Zem. tejto dobe však Albrecht ochorel na dlhodob

júcu depresiu, ktorá mu uberala akéko vek tvorivé sily. Vylie enie z

tické. Ke  jeho priate  odchádzal na pú  do juhofrancúzskeho meste ka Lurdy, Albrecht ho p
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zázra nému uzdraveniu potom došlo, 

všetkými príznakmi v aky za toto uzdravenie skomponoval trojhlasnú 

Ex voto, ktorú možno uvies  vo viacerých orchestráciách, no ktorej základ tvorí vokálny 

trojhlas, nesúci text modlitby Ave Maria Možno práve tejto doby pochádza tiež text, v

opisuje svoje chápanie viery. nazvaný Tušenia religiózne 

– – vychádza zo spojenia najstarších myšlienkových tradícií 

možnos ich najmodernejšieho (vedeckého) interpretovania

týchto rokoch vo svojom umeleckom kréde, o 

Cantate! Cantate Dominum canticum novum

úvode, zverejnenom v tla i diela.

Antické príslovie inter arma silent musae

Albrechtovej tvorbe. Až posledných d och vojny na rtol – Kyrie (pre miešaný zbor 

59b; pre soprán a Benedictus (pre soprán a

ôžeme chápa  ako predzves  omšovej kompozície pre zbor a Missa in G

ktorú však už nikdy nenapísal – skladby ostali torzom. Posledné dve religiózne kompozície Albrechta

– Dolorosa

vaním staršieho Kyrie MUS LVI 5). Skladba má dvojitú sémantickú konotáciu. Dolorosa

zhudob uje text graduálu Dolorosa et lacrimabilis es na Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, 

patrónky Slovenska (sviatok 15. septembra). Albrecht skladbu venoval „pánu dekanovi Augustínovi 

úcte a priate stve,“ k azovi s ne ahkým osudom, ako bolo vyššiespomenuté. To vše

ko sa skrýva za dosia  nepredvedenou Albrechtovou kompozíciou Dolorosa

Posledná sakrálna kompozícia Albrechta Alleluia vznikla roku 1947 na text ofertóra Erit 

vobis hic dies memorialis, alleluia ur eného na Ve kono ný týžde . 

Ak chceme nájs  nejaké konštanty v Albrechtovej sakrálnej hudbe, tak tieto konštantny 

priamo súvisia so životnými osudmi i názormi svojho tvorcu. Albrecht bol hlboko presved ený, že 

religiózne umenie svojej doby musí korešpondova  s historickou prítomnos ou. Tento názor vyjadril

nielen slovne (úvod k Cantate!, úvaha Tušenia), ale stojí za všetkými umeleckými rozhodnutiami, 

na ktoré sa ako skladate  podujal a ktoré realizoval vo svojich sakrálny dielach. Tá druhá ko

štanta je azda ešte osobnejšia: je ou celoživotné zaujatie sa postavou Panny Márie, ku ktorej sa 

modlí ako die a (Ave Maria organ), ktorej utrpenie sa stáva predmetom jeho protivojn

Piety pre hlas, slá ikové nástroje a itbou ku ktorej vstupuje do služieb 

Cirkevného hudobného spolku sv. Martina (Ave Maria

Ex voto, Musik für drei Stimmen, MUS LVI 44, 45, 46.
228. Nedatovaný strojopis textu má ma arskú (Sejtések nemeckú jazykovú verziu 

Ahnungen –
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Mária sa stala tiež objektom jeho najvýznamnejšieho i najosobnejšieho diela, oratória/kantáty Tri 

básne na Život Márie na slová Rainera Mariu Rilkeho Takisto jeho votívna skladba Ex voto

Mári zárove  modlitbou Ave Maria Dolorosa

organ (1947) je vlastne jeho jedinou skladbou, ktorá rešpektuje liturgiu cirkevného 

tejto sémantike je pevne spätá so Sviatkom Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.

PRÍLOHA – Texty, ktoré zhudobnil Alexander Albrecht
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Žalm 97 2; tiež graduál Viderunt omnes

O was muß es die Engel gekostet haben,
nicht aufzusingen plötzlich, wie man aufweint,
da sie doch wußten: in dieser Nacht wird dem Knaben

wo, allein, das Gehöft lag des Joachim,
ach, sie fühlten in sich und im Raum die reine Verdic

Denn die beiden waren schon so außer sich vor Getue.
Eine Nachbarin kam und klugte und wußte nicht wie,
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Pietà

erfüllt es mich. Ich starre wie des Steins

Hart wie ich bin, weiß ich nur Eins:
Du wurdest groß 
... und wurdest groß,
um als zu großer Schmerz
ganz über meines Herzens Fassung

Jetzt liegst du quer durch meinen Schooß,

gebären.

Wer hat bedacht, daß bis zu ihrem Kommen
der viele Himmel unvollständig war?

sich an die reine Lücke zu gewöhnen,
die wie verheilt war, denn mit seinem schönen
Hinüberscheinen füllte sie der Sohn.

Doch da sie jetzt, die rührende Gestalt,

und unauffällig, licht zu licht, sich stellte,

von solchem Glanz, daß der von ihr erhellte

so daß, von milder Dämmerung umspielt,

Man sah nach ihr; sie schaute ängstlich hin,
weit vorgeneigt, als fühlte sie: ich bin
sein längster Schmerz und stürzte plötzlich vor.

und stützten sie und sangen seliglich
und trugen sie das letzte Stück empor.

Liber
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ŠUHAJKO, KANTÁTA
Necho  ty, šuhajko, cez poh
veru a zabijú pre 

ja mám frajerku, ne jím sa,
ja mám valašku, bránim sa.

Frajere ka pyšn ho išla, 
žem jej 

ce e voda bystro
žem ju zastavi

Frajere ka pyšna 
za druheho išla, 
nemožem jej zabranic.

Dával som im voly, 
o orali v

dával som im kone
ešte mi ju nedali,

obrátim sa, kde chcem,
ho len nechajú.

Pime, chlapci, pime víno,
šak nám te

sa vínka napijeme, 
vodi kou sa umyjeme.

Nech mi nehovorí žaden,
abych išou zo šenku 

o šenku
zaplatím, o som dlžen.

ardáš, budzogá
cigá

ý ý
o tu nechal Garibaldi.

apci, pime víno

te
žem ju zastavi

ka pyšn ho išla,
žem jej
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PRÍLOHA – Úvodné slovo k partitúre skladby Cantate!

das Recht haben unsere religiösen Empfindungen in der musikalischen Sprache 
Zeit auszudrücken, wie es die Komponisten des 17.
Wer dieses Recht zu gebrauchen ängstlich meidet und in seinem Schaffen auf diesem Gebiete zu 
einem Stil zurückgreifet, welcher 100 Jahre oder mehr hinter uns liegt, der möge es vor seinem 
Gewissen verantworten, ob er eine menschlich und künstlerisch einwandfreie Tat begeht, wenn er 
gerade in der kirchlichen Musik ein gewisse Heuchelei zur Schau trägt.

Die äusseren Merkmale und Bedingungen einer kirchlichen Musik festzustellen genügt noch 
nicht dazu, dass eine wirkliche Kunst, eine mit aufrichtigkeit und Wahrheit erfüllte Kunst entstehe.

e Seele ein und dieser Odem ist es, welcher eer Menscheit Fühlen und 

PRÍLOHA List Augustína Pozdecha, 1.

 
Možno sa Vám bude zda  zvláštne, že sa na Vás obracia v predmetnej veci katolícky k az. 

Rozhodol som sa pre túto akciu, lebo už nemôžem by  dlhšie nemým svedkom strašného utrpenia, 
ktorému sú vystavení židia, moji blížni. Som hlboko presved ený, že udské bytosti, ktoré nemajú 
inej viny, ako že sa narodili ako židia, sa zbavujú všetkého majetku, oberú ich o posledný zvyšok 
osobnej slobody a odvle ú do cudzej krajiny ako otrokov. 

Chcel by som vyburcova  svedomie celého sveta proti tomuto prenasledovaniu. Žia  Bohu, 
nemám možnos  pozdvihnú  môj hlas tak, aby ho po uli aj mimo úzkeho kruhu. Preto sa obraciam 
na Vás s prosbou, aby ste vzbudili, vyburcovali svedomie sveta; urobte všetko, aby sa zmiernilo 
strašné utrpenie židov na Slovensku. Nie je predsa možné, aby svet ostal ne inným svedkom, ke  
malé deti, na smr  chorých starcov, mladé diev atá vytrhnuté z ich rodín a mladých mužov 
deportujú ako dobytok v dobyt ích vagónoch, do neznáma, do neznámej budúcnosti. 

Konajte, kým nie je príliš neskoro, konajte rýchlo, tak azda ešte bude možné zachráni  as  
slovenských židov. 

Dúfam, že moje slová budú vypo uté, dúfam, že urobíte všetko preto, o bude vo Vašich 
silách, v záujme Vašich úbohých neš astných spoluveriacich. 

PRÍLOHA 4 – Notový príklad – sopránový part Piety vo verziách z

– sopránový part

– sopránový part

In: KAMENEC, Ivan, PRE AN, Vilém, ŠKORVÁNEK, Stanislav, ed.: Vatikán a Slovenská republika 1939 – 1945
Dokumenty
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Pieta
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PÔSOBENIE EMANUELA RAULA V PREŠPORSKOM MESTSKOM DIVADLE
UVÁDZANIE OPERNÉHO REPERTOÁRU –

í k á
Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied

Príbeh Mestského divadla/dnešnej Historickej budovy SND v Prešporku/Bratislave, ktorý sa za al 

písa  v roku 1886, tvorí podstatnú sú as  dejín mesta a zastáva dôležité miesto v divadelnej histórii 

Dôkazom toho sú opisujúce históriu vzniku Mestského divadla ako aj

pôsobiace v nách, ktoré boli zárove  sú as ou kultúrnych dejín Bratislavy. K jedným 

prvých patrí brožúra s názvom Das neue Theater in Preßburg, ktorú pri príležitosti slávnostného 

roku 1886 napís opísal

ktorý mal okrem iných faktorov podiel na priebeh rozhodovaní 

nového divadla, alej na záver uviedol mená všetkých tých, 

ktorí sa o jej vznik zaslúžili Podobnú brožúru ma arskom jazyku napísal 

za iatku 20. storo ia viaceré práce (túto budovu dal 

postavi  gróf Juraj Csáky)

eskoslovenskej téma pozornos  taktiež v súvislosti so vznikom SND 

stupným budovaním. K týmto prácam patrí spis o Jind ich Kv t

spomína dejiny divadla alej lánky a štúdie Antonín Ho ejš jzväzková 

publikácia Štefana Hozu. novších autorov sa systematicky výskumu dejín nemeckého divadla na 

ala Milena Cesnaková Michalcová ma arskom divadle v Bratislave písal 

Ferenc Ungváry. Autori syntetických prác o dejinách Slovenského národného divadla v

Tento príspevok vychádza v rámci riešenia projektu VEGA . 1/0914/15 – „Slovenská opera ako umelecký a
enský fenomén“ v aka podpore Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy . APVV
v aka nada nému príspevku Vzd lávací nadace Jana Husa a Nadácie Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.
Príspevok je inšpirovaný štúdiou Operná produkcia na scéne Mestského divadla po as pôsobenia nemeckého riadite a 

Emanuela Raula v Prešporku, ktorá bola uverejnená v asopise , ro . . 
Das neue Theater in Preßburg. Festschrift. Preßburg : 

A pozsonyi régi és új színház. Das alte und neue Theater in Pressburg
Wigand F. K. Nyomdája

Das alte Theater. Theaterge-
schichtliche Kleinigkeiten
Por. KV T, Jind ich: Hudba v starom Prešporku a v poprevratovej Bratislave. (Edícia Zlatá kniha Bratislavy)

Kníhtla iare  Ján Pocisk a
HO EJŠ, Antonín: Slovenský denník, ro . 9, 9.11.1929; Bratislavské divadelníctvo kedysi 

Nová Bratislava 1932, . 3, s. 60 Pamätný spis hl. m sta Slovenska
142; Jubileum Mestského divadla v Robotnícke noviny, ro . 33, 27.9.1936, . 221.

Por. HOZA, Štefan: Opera na Slovensku, 2 zväz
CESNAKOVÁ MICHALCOVÁ, Milena: 

Teatru si politica. Theater und Politik. Deutschsprachige Minderheitentheater in 
Südosteuropa im 20. Jahrhundert – – Geschichte des deutschsprachigen Theaters in der 
Slowakei Köln Böhlau, Premeny divadla
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sa tejto téme venovali skôr okrajovo. významné udalosti a hos ovania nemeckých alebo 

ma arských speváckych a divadelných hniezd. o však

20. storo ia bola každodenná prevádzka, pretože ávšteva divadla

každodennému životu mestských obyvate ov

Divadlo ako umenie a ako inštitúcia sa vždy opieralo o konkrétnu spolo enskú vrstvu, ktorá 

tvorila jeho divácke, ekonomické a hodnotové zázemie. Prešporok, tradi né nemecké mesto 

meniace sa pod vplyvom ma arizácie na „západnú baštu Horného Uhorska“, bolo v 19. storo í 

provin ným mestom s bohatou históriou. Obyvatelia pestovali úzky vz ah s Vied ou, neskôr 

období pred 1. svetovou vojnou a po as nej bola referen ným bodom Budapeš . Spolo enské 

19. storo í, ktoré spôsobili výmenu vrstiev spravujúcich mesto, mali za následok, že vznik 

formovanie Mestského divadla úzko súvisel s meštianskou kultúrou. Meštiansky charakter divadla 

možno vy íta  z dobových prame ov. Recenzií a novinových správ v dennej tla i nachádzame 

dostatok, svojim obsahom vypovedajú o vz ahu divadla a spolo nosti, ozrejmujú miesto a

kultúre mesta. V správach možno pozorova  tri prvky, ktoré charakterizujú meštiansku 

spolo nos : prvým je prvok zábavy – uvádzanie viedenských frašiek bolo neodmyslite nou 

sú as ou denného hracieho plánu podobne ako preferencia viedenskej operety, ktorá pretrvávala 

po as celého obdobia. Druhým je stále prítomné želanie o pravidelné uvádzanie opery, 

ktoré bolo vnímané ako prejav vzdelanosti spolo nosti (slovne stál tento prvok vyššie, avšak pod a 

skuto nosti vidíme, že zábava mala prednos  pred vzdelaním, pretože divadlo bolo vypredané pri 

operných premiérach, ale reprízy operetných a iných zábavných predstavení boli viacej navšt

vované než reprízy operných diel). Obraz vzdelanosti dop alo uvádzanie klasických hier 

pozna ené náklonnos ou k nemeckým autorom ako boli 

Goethe. Tretí prvok tvorila túžba po sebaprezentácii obyvate stva, spojená s utužovaním kolektí

nej identity skrze opakované zdôraz ovanie vlastenectva k Uhorsku.

období meštianstva bolo každodennou sú as ou života obyvate ov a ä šina 

predstavení, tak hudobnodramatických, ako aj inoherných sa konali viackrát o as jednej sezóny

(išlo o bežnú prax v divadlách provin ných miest). Obsadenie sa niekedy menilo, tradi ne boli na 

predstavenia pozývaní významní herci z Budapešti a kritiky reflektujúce divadelné dianie 

jednotlivých umelcoch z poh adu stvárnenia postáv (Rollen). Badáme jasnú, asto 

ve mi konkrétnu predstavu o postavách, ktorú malo publikum, resp. kritik zafixovanú (referen ným 

bodom boli viedenské predstavenia, prešporskí ob

návanie so známymi viedenskými hercami bolo asto sú as ou obsahu kritiky). V prípade 

odlišného stvárnenia tej i onej postavy bol tento fakt hodnotený bu  pozitívne alebo negatívne. 

Ide predovšetkým o dve práce: Slovenské divadlo v 20. storo í (ed. Miloš Mistrík) Bratislava : Veda Dejiny 
slovenskej drámy 20. storo ia . Vladimír Štefko) Bratislava : Divadelný ústav 
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Vysoké o akávania zo strany publika ( i skôr kritiky) splnil riadite  v prípade, ke  pravidelne 

uvádzal operu. To však nebolo jednoduché, ke že mal k dispozícii umelecký súbor s priemerným 

po tom 30 sólistov a týmto súborom uvádzal kompletný inoherný a

tický repertoár, v dobovej terminológii: opery, operety, hry, komédie, frašky a

neskôr novodobé drámy. Vied ou uznávané operné predstavenia slúžili ako odporu enie pre ich 

uvádzanie v Prešporku. Ak sa riadite ovi podarilo uvies  operné di slušnými speváckymi 

výkonmi priemerne jeden až dvakrát za mesiac (vrátane nieko kých repríz tej istej opery), bol 

považovaný za schopného a perspektívneho riadite a. Vä šina z riadite ov však nemali v súbore 

dostatok operných sólistov onci sezóny najímali na zorganizovanie operných 

predstavení samostatný operný súbor iných – 1899 pôsobil v Prešporku 

nemecký divadelný riadite  Emanuel Raul, ktorý pod a získaných informácií uvádzal operu 

nieko kokrát za týžde to na úrovni, ktorá lahodila aj takému náro nému kritikovi akým bol 

prešporský mestský archivár a hudobný kritik Ján –

operný repertoár Mestského divadla v

Emanuel Raul, vlastný – 1916) patril medzi dlhoro ných 

stabilných nemeckých riadite ov pôsobiacich v divadlách provin ných miest. Svojím ú ink

vaním Prešporku nadviazal na dlhoro nú tradíciu nemeckého divadla v meste. Mestské divadlo 

získal do prenájmu po nemeckom riadite ovi Maxovi Kmenttovi (divadlo mal v prenájme od 

roku 1886 do roku 1890). Raul pôsobil v Prešporku spolu devä vždy

po as zimných mesiacov (polro ná sezóna sa v Prešporku delila medzi nemeckého a ma arského 

riadite a, preto mesto uzatváralo zmluvu s iným divadlom. Obidvaja riaditelia odohrali polovicu 

sezóny v Prešporku a Temešvári). 

Raul pochád Boskovíc u Brna, jeho manželka Katharina Hoppé bola here ka a operetná 

spevá ka. Po krátkom štúdiu techniky na brnianskej odbornej škole odišiel Raul k

herec a spevák (predstavite  milovníckych rolí) pôsobil v divadlách v Prahe, eských Bud jo

Pre bližšie informácie o Jánovi LENGOVÁ
Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa

meinschaft an der Universität Leipzig. Heft 10. Gudrun Schröder Verlag, 2005, s. 109 TAUBEROVÁ, 
Alexandra, MARTINKOVÁ Johann Nepomuk Batka. Auswahl aus der Korrespondenz
Slovenské národné múzeum Hudobné múzeum TAUBEROVÁ Ján Nepomuk Batka a jeho zbierka 
hudobnín Slovenské národné múzeum Hudobné múzeum 1995. Ján hudobného sklad
te a, klavírneho pedagóga a interpreta Johanna Nepomuka Batku (1795 Zaujímavé poznatky živote rodiny 

dizerta ná práca Andreja epca zameraná na život a dielo otca hudobného kritika EPEC
Klavírna tvorba prvej polovice 19. storo ia na Slovensku a dielo Johanna Nepomuka Batku (1795-1874).

Dizerta ná práca, Bratislava 2015.
roku 1913 oslávil 50. výro ie herectva a 40. výro ie svojho povolania ako divadelný riadite . Por. LUDVOVÁ

Hudební divadlo v eských zemích: osobnosti 19. století. Praha : Divadelní ústav,
Raulova manželka Katharina pôsobila dlhé roky v súbore svojho manžela. V Prešporku pod a záznamov vystupovala

len v prvých rokoch Raulovho tunajšieho pôso . Úspešnými pokra ovate kami rodinnej tradície boli dcéry Rosa 

171



viciach, Linci, Klagenfurte, vo Viedni (Theater in der Josefstadt, neskôr Theater an der Wien), 

Karlových Varoch, Odese, Bukurešti a ub ane. V roku 1877 sa rozhodol založi  si vlastnú div

delnú spolo nos , s ktorou pôsobil najprv v Šoprone a Karlových Varoch. V

– 1883 si súbežne prenajal mestské divadlo v – 1886 mestské 

Liberci. Do Prešporka prišiel prvýkrát na jese  roku 1890 po skon ení sezóny v Karlových

Varoch, kde uvádzal predovšetkým zábavný repertoár, prispôsobujúc sa vkusu publika v kúpe nom 

meste. Zárove  mal skúsenosti s vedením mestských divadiel v

opakovane podarilo zabezpe i  hos ovanie speváckych hviezd z uvádzal 

podobný operný repertoár ako v Prešporku, boli to predovšetkým talianske a nemecké operné diela 

19. storo ia.

Okrem hudobných a hudobno dramatických druhov, ktoré tvorili vä šinu repertoáru, kládol 

dôraz na uvádzanie (pod a dobovej klasifikácie) klasických hier a moderných realistických 

drám, pri om ako prvý uviedol v Prešporku diela 

Najvä ší úspech však mali operné predstavenia (konali sa pod a možnosti so zvýšeným po tom 

lenov orchestra a za ú asti harfistu), ktoré sa Raul snažil uvádza  o naj astejšie a najkvalitnejšie. 

Raul hral v Prešporku výlu ne v budove Mestského divadla, po skon ení sezóny v Temešvári 

odchádzal spravidla do Karlových Varov, kde ma na alej v prenájme tamojšie divadlo.

Pôsobenie Emanuela Raula spadá do obdobia, ktoré bolo z h adiska politického smerovania 

Uhorsku rozhodujúce a malo ve ký dopad na vývoj Mestského divadla. Na prvý poh ad išlo 

pokojné a stabilné obdobie nemeckého divadla v Prešporku, ale pravdou je, že v tom ase prebi

hali silné ma ariza né tlaky usilujúce udomácni  ma arské divadlo Prešporku. Ke že divadlo 

bolo stredobodom kultúrneho a spolo enského života prešporských obyvate ov a zárove  vnímané 

dosiahnutie politických cie ov proma arských kruhov, musel Raul 

túto situáciu vníma  šikovne sa s ou vysporiada . Stavil teda na operu, pravidelne uvádzal 

operné novinky, ako aj staršie diela vo vynikajúcej kvalite ilo vybudova  si meno 

dobrého a spo ahlivého riadite a a zaisti  si verné publikum. 

Prvá Raulova sezóna za ala 2. októbra 1890 a trvala do 20. januára 1891. K dobrému 

zabezpe eniu priebehu angažoval Raul umelecký súbor s po tom sólových lenov tridsa pä  

(dvadsa jeden mužov a štrnás  žien), toho 11 spevákov a 8 spevá ok. Po et zboristov bol 

dvadsa šes  (štrnás  mužov a dvanás  žien). alej k nemu patrilo pä  sólových tane níc a dvanás  

Por. K UPKOVÁ N mecká operní scéna v – Univerzita Palackého 

Jeho pôsobenie v Karlových Varoch reflektuje nemecký almanach do roku 1890 a potom od roku 1895. Podobnú 
informáciu uvádza Jitka Ludvová. Por. LUDVOVÁ
Deutscher Bühnen Angehöriger, 1896, s. 468. om po celý as pôso Prešporku hovorí ako 
o karlovarskom riadite ovi, avšak záznamy v nemeckom almanachu evidujú jeho innos  v Karlových Varoch až od 
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mladých tane níc. Repertoár prvej sezóny tvorili klasické hry ako napr. Viliam Tel 

Manfred , Faust , moderná dráma Die Ehre , alej 

Mikádo , Úbohý Jonatán K. Millöcker), Simplicius a 3. januára 

1891 sa konala premiéra tejto operety v Prešporku , La Diva Meissner 

Porzellan a množstvo alších predstavení. Prekvapivo v prvej sezóne 

neuviedol žiadnu opernú novinku, zopakoval len nieko ko starších diel. Kritika však bola priaznivá 

predpovedala Raulovi dobrú budúcnos . o sa týka vedúceho personálu, Emanuel Raul pôsobil 

vný režisér, Hans Rieger ako režisér opery, Rudolf Netsch ako režisér operety a frašky, 

kapelník, Georg Rau ako koncertný majster a Karoline 

Zimmer ako baletná majsterka. lenmi speváckeho súboru bol

o ženských predstaviteliek to bol

Meno Raulovej manželky Hoppé sa vyskytuje predovšetkým pri 

operetnom repertoári, ale ob as prevzala aj malú rolu v hos om sezóny okrem iných 

herci viedenského Hofburgtheater Marie Pospischil a

Druhá Raulova sezóna (konala sa od 3. októbra 1891 do 31. januára 1892) potvrdila kvality 

tohto spo ahlivého riadite a. So svojím umeleckým súborom, ktorý mal vyšší po et lenov než prvú 

sezónu, si naplno získal priaze  publika. sólistov patril Karl Astner, Böttcher, 

(obidvaja známi z minulej sezóny), alej Theodor Rieck, Ludwig Seibert, Ivan Shukowsky a Josef 

Sólistkami bol

Schütze. Vedúci personál tvoril – hlavný režisér, – režisér 

– kapelník, – zbormajster a koncertný majster a Karoline 

– baletná majste

úbor pozostával z kvalitných spevákov, o mu umožnilo uvies  tak staršie opery, ako aj 

nim patrila najvä šia udalos ou sezóny – prešporská premiéra opery Sedliacka es , ktorá

avní predstavitelia neskôr sólista

Nemeckého divadla Prahe), Aurelie Noe (Santuzza, neskôr sólistka Dvorného divadla v

zožali ve ký úspech u scénické stvárnenie sa zaslúžil 

samotný riadite  Raul. Operný kritik Ján Batka nešetril chválou a bol nadšený z vysokej úrovne pre

„In einer so vortrefflichen Weise – sage ich ganz unverhohlen – wie wir es in Pressburg 

Genossenschaft Deutscher Bühnen Angehöriger, 1891, s. 384. Okrem sólových 
lenov sú v almanachu vypísané aj mená zboristov. Pri menách niektorých z nich sa nachádza poznámka, že spol

ú inkovali v hrách a veselohrách.
Neun Jahre Theaterdirektion Raul. Ein Abschnitt aus Pressburgs Theatergeschichte. I.

ro . 136, . 
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bei einer Opern-Novität seit Jahren nicht gewohnt waren. Ich halte dies öffentlich zu Ehren des 

Direktor Raul und seine braven, in der Novität ganz famosen Opern-Gesellschaft fest.  In Berlin 

mit der Neumannschen Gesellschaft war die Aufführung nicht besser als hier, wo Alles geschieht, 

um sie zu einem sensationellen Musikereigniss zu machen [...].“ alším výborným operným predst

vením bola arovná flauta, ktorú Raul uviedol pri príležitosti stého výro ia úmrtia W. A. Mozarta. 

Opä  to bolo ve mi vydarené predstavenie, Batka vyzdvihol snahu riadite a Raula, dirigenta pr

a dobré spevácke výkony. alším operám patrila Židovka Trubadúr

Hugenoti (pod a išlo o ve mi vydarené predstavenie, tvrdil, že na tak vynikajúcej úrovni ešte 

Prešporku nezažil Faust (v kritike odha uje Batka „tajomstvo“ Raulovho úspechu, ktoré 

pod a neho tkvelo v dobre zostavenom a hlasovo vyváženom umeleckom súbore, schopnom predvies

na dobrej úrovni tak operu, operetu, ako aj veselohru a klasickú hru a tým udrža  na úrovni pr

vin né divadlo), Marta Wiliam Tell Dcéra pluku. Ako poslednú operu v sezóne uviedol Raulov 

súbor Wagnerovo dielo Lohengrin

K hos om sezóny ktorá zožala ve ký 

úspech publika. alší hostia pochádzali z radov známych viedenských hercov 

Tretia Raulova sezóna v Prešporku za ala 1. októbra 1892. Touto sezónou kon ila Raulova 

Prešporkom o prenájme divadla. Mesto malo záujem na jej obnovení, ale pod a zákona 

muselo vypísa  konkurz na nového nájomcu. To bola príležitos , ktorú využili vplyvní podpor

vatelia ma arského divadla z radov ma arských lenov mestského zastupite stva. Žiadali zváži  

striedanie sa dvoch riadite ov v Mestskom divadle s cie om posilni  pozíciu ma arského riadite a. 

Navrhovali prenájom divadla jednému (ma arskému) riadite ovi, ktorý by zabezpe il tak nemecké 

ako aj ma arské predstavenia po as celého roka. Návrh bol zamietnutý s odôvodnením, že tento 

spôsob prenájmu by nebol úspešný, ke že zaplati  dva kompletné umelecké súbory jeden riadite  

nedokáže divadlo uchádza  znova, avšak mal výhrady k niektorým bodom zmluvy. 

Išlo konkrétne o divadle, o inilo denné výdavky vo výške 20 fl. za dodávku 

svietiplynu. Pri narastajúcich cenách predstavovali pre neho vysokú položku. Municipálny výbor 

tejto požiadavke na udelenie subvencie, resp. prevzatí spomínanej platby na svojom 

zasadaní d a 7. novembra, avšak zamietol ju. Po opätovnej Raulovej prosbe a zistení, že sa o

dlo zaujímajú len dvaja riaditelia, mesto zmluvu s Raulom nakoniec pred žilo a jeho požiadavke 

znížení platby za svietiplyn na polovicu (10 fl. za de ) vyhovelo. 

Cavalleria rusticana , ro . 128, . 348, s. 4
Die Zauberflöte. Pressburger Zeitung, ro . 128, . 335, s. 5
Die Hugenotten. Pressburger Zeitung, ro . 128, . 307, s. 5
Faust rger Zeitung, ro . 128, . 286
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Popri všetkých diskusiách prebiehala nemecká sezóna obvyklým spôsobom. o sa týka jej 

eleckej úrovne, kritiky opätovne hodnotili Raulovu snahu pozitívne, i ke  na za iatku sezóny 

upozornili na za iato nícke výkony mladých lenov umeleckého súboru. Situácia sa však v

sezóny zmenila, už v novembrových a decembrových kritikách sa píš nádherných mladých hl

soch, ktorých spevácke schopnosti si je treba váži  a obdivova . Sólistami súboru bol Franz Bucar, 

Kornay, Michael Rainer, Adolf Rauch (v súbore bol od za iatku Raulovho pôsobenia 

Prešporku), Adolf Sieder, Josef Swoboda (známy z minulej sezóny), Sigmund Szengery a Franz 

Zich. Ženské sólistky boli Marie Erich, Marie Haas, Adele Jungt, Mathilde Lissop, Elsa Longauer, 

Vedúci personál pozostával z lenov: hlavný režisér

operný režisér Berthold Glesinger, kapelník Carl Hrubetz baletná majsterka 

ozíciu operného režiséra zastával spevák , ktorý v prešporskom

Mestskom divadle pôsobil v predchádzajúcich rokoch v súbore Maxa Kmentt Zárove  bol lenom 

Raulovho súboru v Olomouci po as sezóny 1881/1882 ako režisér opery a spevák (spieval 

asové party a Pod jeho vedením (a za jeho spoluú inkovania) 

Prešporku uvedené viaceré operné predstavenia ako Faust Rigoletto Don Giovanni Fidelio

Batkovej kritiky je cíti  ve ký obdiv k to vä šiu v a nos  vo i Raulovi, ktorý 

operu uviedol vo vynikajúcom prevedení, vrátane ve kej ouvertúry, o bolo po prvýkrát), Veselé 

pani ky windsorské Maškarný bál Aida. Posledná z vymenovaných opier sa konala za ú asti mezz

Spányik. Išlo o spevá ku svetového mena, ktorá navštívila svoje rodisko a

tej príležitosti po prvýkrát ú inkovala ako hos  v Vystúpenie v Aide

malo ve ký ohlas u odštartovalo alšie úspešné hos ovania v nasledujúcich 

rokoch. Na mimoriadne vydarenom predstavení sa podie ali samozrejme sólisti súboru, pred

všetkým dramatická spevá ka Marie Seiffert

Ve k az

vaných lenov potvrdilo aj alšie operné predstavenie, ktorým bol Prorok „Künstle-

risch bewies die einmalige Aufführung des Propheten wiederum, dass unser Opernensemble ein 

vorzügliches war. Stimmen von dem Wohlklange und der Jugendfrische, wie jener Hrn. Bucar´s, 

22 Rigoletto. Pressburger Zeitung, ro . 129, . 293, s. 5 tej istej kritike autor zárove  hovorí 
Raulovej innosti, že sa nad ou za ína rozprestiera  lesk divadelnej slušnosti, o považuje za dobrý znak.                   
Por. K UPKOVÁ jediného lena, ktorý pôsobil v Raulovom súbore tak Prešporku. 

Fidelio von Beethoven. Pressburger Zeitung, ro . 129, . 314, s. 5
Irma v. Spányik, taliansky Irma de Spagni (1860 1932) pochádzala zo známej prešporskej

kariéru za ala v budapeštianskej opere, neskôr pôsobila v divadlách vo Francúzsku (Paríž), Anglicku (Londýn), Rusku 
Taliansku (Turín, Parma, Janov, Bologna). Po skon ení umeleckej dráhy sa vrátila do Prešporku

kde si otvorila súkromnú spevácku školu. Ako predstavite ka Brangäne vo Wagnerovej dráme Tristan a Izolda zožala 
úspech v najznámejších európskych divadlách. V roku 1926 vyšla v Prešporku jej kniha spomienok pod názvom 
Bühnen-Erinnerungen
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von der Macht und Kraft jener Frl. Seifert´s, dürften in der Provinz nur selten zu finden sein. Ich 

habe den Propheten in Residenzen aufgeführt gehört, in welchen auch die Nebenrollen nicht so gut 

besetzt waren, als es hier der Fall war, mit den Widertäufern durch Hrn. Kornay, Reiner, Swoboda 

und mit dem Graf Oberthal durch Herrn Szengery.“ užité nové d

korácie z divadelného maliara a énografa Gustáva Wintersteinera Ako posledné operné 

sezóne odznela jednoaktová opera Jadwiga pera prešporského hudobníka a

te a Augusta Norgauera, dirigenta Cirkevného hudobného spolku sv. Martina. najvýznamnejším 

hos ovaniam sezóny okrem Irmy v. Spányik patrili vystúpenia lenov viedenského Hofburgtheater 

Marie Pospischil a Bernharda Baumeistera. Úspešná sezóna sa skon ila 24. januára 1893.

Štvrtá sezóna, ktorá sa za ala už 30. septembra 1893, mala z h adiska spolo ensko

tických udalostí pokojný priebeh, vyzna ovala sa však zmenami, ktoré sa udiali v

eckom súbore. Viacerí z jeho lenov si našli nové miesta, o pre riadite a znamenalo výzvu získa  

ových kvalitných lenov. Spevácky súbor pozostával z týchto sólistov: 

(obidvaja za ali v tejto sezóne svoje pôsobenie v m umeleckom súbore a

om až do skon enia Raulovho pôsobenia v Prešporku),

(pod a záznamov to bola jeho posledná sezóna v Prešporku)

Ženské sólistky boli: 

(podobne ako jej manžel za ala pôsobi  v Raulovom súbore a om až do 

konca Raulovho pôsobenia)

Vedúci personál: Emanuel Raul – hlavný režisér, 

– režisér opery, – apelník, Josef Gedenk –

– baletná majsterka.

Operné predstavenia sa na za iatku sezóny konali výnimo ne, až po zohraní sa speváckeho 

súboru prišli na rad ve ké premiéry. Boli to: Mala vita (dátum premiéry 4.11.1893, divadelná 

cedu a oznamovala, že išlo o prvé uvedenie tejto opery v nemeckom jazyku vôbec), kde po as 

premiéry museli sólisti opakova  niektoré výstupy až trikrát, alej Komedianti (dátum premiéry 

30.12.1893), ktorá sa stala udalos ou sezóny (naštudovanie opery malo výbornú úrove , jej reprízy 

alternáciách, o v provincii nebolo obvyklé) Rose von Pontevedra

Abschiedsvorstellungen unseres Opernensembles. Der Prophet. „Jadwiga“ von Norgauer.
Grenzbote, ro . 22,  . 6950, s. 3

akúsky maliar Gustáv Wintersteiner študoval na viedenskej Akadémii výtvarných umení. Jeho otec Otto W
laný v roku 1889 a pracoval tu ako maliar kulís v Mestskom divadle. Po jeho 

smrti Gustáv pôsobil ako divadelný maliar v Mestskom a od roku 1920 v Slovenskom národnom divadle až do roku 
V zbierke Galérie mesta Bratislavy sa nachádza 18 Wintersteinerových malieb a kresieb a tiež tri súbory 

akvarelových návrhov na divadelné dekorácie a kulisy. Por. Mestské divadlo v Prešporku/Municipal theatre in 
Prešporok (publikácia vydaná k výstave Mestské divadlo v Prešporku. Výber zo zbierok GMB. 23. jún 

Galéria mesta Bratislavy, 2016, s. 28. 
Mala vita. Pressburger Zeitung, ro . 130, . 306, s. 5
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ktorej prešporská premiéra bola prvým uvedením opery v rámci celej monarchie. Konala sa hne  

po jej úplne prvom uvedení v to za prítomnosti mnohých významných hostí, medzi inými 

lenov vedenia viedenskej Dvornej opery. Okrem toho boli sú as ou hracieho plánu opery Faust

(uvedená 7. 10. nieko ko dní pred Gounodovou smr ou), Blúdiaci Holan an Das Nachtlager in 

Granada arostrelec (kritika uvádza, že predstavenia sa zú astnil gróf Géza Zichy, 

klavírny virtuóz a intendant ma arskej Krá ovskej opery, ktorý sa riadite om 

Raulom. Predstavenie ozna il za vydarené, vyjadril však po utovanie nad slabým technickým v

bavením javiska, ktorému chýbali svetelné efekty, stroje a disponovalo slabými dekoráciami).

Zásluhu na kvalitných operných predstaven predovšetkým traja tenoristi

(neskôr len divadla v Grazi), Georg Unger a Heinrich Mezey, alej barytonista Julius Kiefer 

primadona Helene Wiet. Ako hostia vystúpili v tejto sezóne viedenskí herci a speváci Marie 

efine (Peppi) Glöckner, Adrienne Kola, Adolf Sonnenthal a Bernhard Baumeister. 

Sezóna sa skon ila 31. januára 1894.             

Piatykrát za ínal Raul svoju sezónu v Prešporku 29. septembra 1894. Tak ako v predchád

júcich rokoch, aj tentokrát sa snažil zostavenie kvalitného umeleckého súboru, resp. obnovenie 

angažmán predchádzajúcich lenov, o sa mu aj vo vä šine prípadov podarilo. lenmi speváckeho 

súboru boli: 

Purkgraf, Louis Rafael, Oskar Reidner a Otto Sarol. Ženské postavy stvárnila Ella Appelt, 

Mizzi Bardi, Mizzi Better, Milla Brabé, Mathilde Dudek, 

. Súbor viedli: hlavný režisér Emanuel Raul režisér opery 

kapelník akub Knoller a baletná majsterka Karoline 

iaceré ako ochorenie niektorých sólistov, nespokojnos  publika s

angažovanou náhradou za spevá ku Betty Stojan, zrušenie viacerých operných predstavení kvôli 

náhlemu povolaniu tenoristu Aloisa Pennariniho k gatívne ovplyvnili výsledok Raulovho

snaženia. Závere ná kritika uverejnená v Pressburger Zeitung bola napriek všetkému zhovievavá vo i

týmto nedokonalostiam, pretože neboli dôsledkom zanedbania riadite ských povinností, ale nakopením

neš astných náhod.

Ako novinky sezóny boli naštudované opery: Hänsel und Gretel premiéra 

sa konala po as viano ných sviatkov a dosiahla nieko konásobné reprízy s vypredaným divadlom

ktorej zožala ve ký úspech manželka Pennariniho koloratúrna sopranistka Ella Appelt

alej Der Weise von Cordova  Enoch Arden (V. Hausmann, išlo o prvé uvedenie v rámci

arším operám patrili Hugenoti Trubadúr, Aida Tannhäuser 

Der Freischütz. Pressburger Zeitung, ro . 130, . 332, s. 5
Kritik spomína skuto nos , že riadite  si nesplnil záväzky vzh adom na ohlásený repertoár a dohral ho len s asti. 

Die verflossene deutsche Theatersaison. Pressburger Zeitung, ro . 132,  . 32, s. 2 rok neskôr
malo by  nesplnenie povinností dôvodom na neudelenie subvencie.
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ená Batkovými preferenciami vo i Wagnerovi, autor dokonca chváli mladých spevákov, ktorí 

chápu Wagnera lepšie než iné staršie opery. Nezabudol vyzdvihnú  rozšírený orchester, o n

samozrejmos ou v provin ných divadlách), Sedliacka es Cár a tesár Carmen

Ako hos  sezóny vystúpila opä  mezzosopranistka Irma v. Spányik, ktorá ú inkovala v operách 

Trubadúr Aida Carmen Tannhäuser (Venuša) Sezóna sa sko

ila 31. januára 1895.   

Po as šiestej Raulovej sezóny (za ala sa 2. októbra 1895) sa zopakovala situácia oh adom 

obnovenia zmluvy. Opä  sa kon ila doba prenájmu divadla a Municipálny výbor vypísal konkurz 

na nového nemeckého riadite a. Prešporok mal záujem o

Temešvárom. Sú asne podporovatelia ma arského divadla chceli opätovne využi  

príležitos  ku zmene spôsobu prenájmu divadla, preto za iatkom roka 1895 estskému

pite stvu výzvu. Dôrazne trvali na zvážení dovtedajšieho spôsobu divadelnej prevádzky a žiadali 

stabilizáciu ma arského divadla v Prešporku prostredníctvom pridelenia zimných mesiacov ma a

skému riadite ovi. Vzh adom na to, že zmena by nebola možná ihne , nežiadali zimnú sezónu 

výlu ne pre ma arského riadite a, ale každoro né striedanie sa nemeckého a ma arského riadite a 

po as zimnej sezóny.

Denník Pressburger Zeitung sa použitím obratnej rétoriky snažil poukáza  na nezmyselnos  

uvádzaného dôvodu stabilizácie ma arského divadla v Prešporku: „Man ventilirt seit einiger Zeit in 

verschiedenen Kreisen die Frage, ob Pressburg zur Feier des tausendjährigen Bestandes Ungarn 

das städtische Theater bleibend und endgiltig der ungarischen Muse widmen solle. Diese Frage 

hängt mit der Magyarisirungsfrage auf das Innigste zusammen. In diesen Zeilen soll von der 

Berechtigung, unsere Millionen anderssprachigen Menschen an den Gebrauch der Staatssprache 

statt ihre Muttersprache zu gewöhnen, nicht die Rede sein. Angenommen, es bestünde diese Berechti-

gung, so wäre denn doch auch zu erwägen, ob es praktisch sei, die geistigen und moralischen 

Kräfte des Vaterlandes nach dieser einen Seite zu drängen, ferner ob jene an und für sich gewiss 

verlockende Idee überhaupt durchführbar sei.“ Reakcia obyvate ov hovoriacich po nemecky na 

túto iniciatívu bola zna ne negatívna, ke že sa vedelo, že kme ové publikum divadla tvoria 

„Wir warnen vor jeder Ueberstürzung, wir warnen unsere Stadtväter vor 

dem Fehler, gegen ihre Ueberzeugung in eine Stabilisirung des ungarischen Theaters zu willigen; 

keine Subvention, keine Begünstigung könnte das Defizit an Besuchern wettmachen; ein derarti-

ger Versuch wäre ebenso kostspielig als unfruchtbar, zudem geeignet, eine tiefe Miststimmung in 

Tannhäuser. Pressburger Zeitung, ro . 131, . 293, s. 5
Neun Jahre Theaterdirektion Raul. Ein Abschnitt aus Pressburgs Theatergeschichte. III.

, ro . 136, . 41, s. 3
Zur Frage, ob in Pressburg ein stabiles ungarisches Theater geschaffen werden soll. Pressburger Zeitung, . 59, ro . 

178



weiten Kreisen zu verursachen und dem Ungarthum in Pressburg eher zu schaden, als zu nützen. 

Zur Liebe lässt man sich nicht zwingen und gezwungene Liebe thut Gott leid.“ Vzh adom na to, že 

toto publikum navštevovalo okrem nemeckých predstavení aj ma arské, poukázali viacerí na sk

to ný dôvod neúspechu ma arského divadla v meste. Tým nebola nepriaznivá as  sezóny, ale n

záu ma arské predstavenia, a áve zo strany obyvate stva hovoriaceho po 

ma arsky (správanie sa podporovate ov ma arského divadla navodzovalo dojem šovinizmu, za každú

cenu žiadali ma arské divadlo, ale navštevova  ho nechceli. Išlo rámci spolo nosti 

Mestské zastupite stvo muselo na výzvu zareagova . Vyzvalo k Temešvárom 

modifikácii vzájomnej dohody, ale Temešvár neustúpil od pôvodného zadelenia každoro nej 

zimnej sezóny pre ma arského riadite a. Prešporok teda uvažoval o uzatvorení dohody s iný

ktoré by pristúpilo na jeho podmienky. Nakoniec sa vhodné mesto ani zodpovedajúce divadlo 

provincii nenašlo, preto sa napokon rozhodlo o obnovení dohody s Temešvárom na alšie tri roky

Po vypísaní konkurzu a jeho úspešnom absolvovaní dostal riadite  Raul prešporské Mestské divadlo 

poslednýkrát do prenájmu na nasledujúce tri roky. 

stabilizácii ma arského divadla sa po as Raulovej šiestej sezóny odrazili v

dovaní udelení subvencie vo forme zníženia platby za svietiplyn. Kritici z radov lenov Muni

pálneho výboru hovoriaci po ma arsky mu vy ítali nesplnenie plánovaných predstavení, k

ktorých sa zaviazal na za iatku sezóny. Subvencia bola po opätovnom zasadaní Municipálneho 

výboru nakoniec odsúhlasená. o sa týka obsahu operných kritík, je cíti  negatívny tón

pivo zo strany Jána Batku, ktorý bol Raulovi ve mi naklonený. Tento známy odborník a vyznáva  

dramatického umenia, ktorý v predchádzajúcich sezónach chválou nikdy nešetril, hodnotil niektoré 

predstavenia ve mi kriticky. Nepá il sa mu výber lenov umeleckého súboru ani uvádzané opery. 

Taktiež pravidelne upozor oval na malý po et lenov orchestru, ktorý sa z neznámych prí in znížil 

imum. ažko poveda , i táto skuto nos  súvisela s postupujúcou ma arizáciou, ke že išlo 

ve mi zanieteného podporovate a nemeckého umenia. Možno došlo k zhode okolností a

skuto ne neš astnú ruku po as tejto sezóny.    

Ako hlavného režiséra speváckeho súboru angažoval Raul sólistu Josefa Becka (rodák

Prešporku, známeho spevák režisér pôsobiaceho

Kolíne, Salzburgu, Grazi, Berlíne pred príchodom do Prešporku angažmán

tnej opere v New Yorku), ktorý sa staral o svojho otca (bol to Johann Nepomuk Beck, dlhoro ný

len viedenskej Hofoper), a preto zostal v Prešporku celú sezónu. Za jeho výborného spoluú inkovania

uviedol Raul nasledujúce opery: Hans Heiling , Rigoletto , Blúdiaci Ho-

Zur Frage der Stabilisirung des ungarischen Theaters. Pressburger Zeitung, . 61, ro . 132, s. 1
Zur Frage der Stabilisirung des ungarischen Theaters  
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lan an (Holan an), Fidelio . kritike ku každej z nich sa Batka nadchýna Beckovým

speváckym umením a akuje „náhode“ za prítomnos  tohto ve kého speváka. K alším operám 

tejto sezóny patrili diela: Das goldene Kreuz (I. Brüll), Waffenschmied von Worms  

Hänsel und Gretel, Trubadúr, arostrelec, Komedianti, Sedliacka es   Predaná nevesta

nemeckom preklade. Kritika bola zna ne rezervovaná, predstavenia hodnotila ako slušne naštud

vané a výkony umelcov s asti uspokojujúce. 

Spomínajú sa mená sólistov M alším speváckym 

sólistom patril , Josef Conrat, Heinrich Dudek, Ludwig Hönigsfeld, Georg Hüpeden, 

et a Carl Schulz. Ženské role stvárnila Josefine Arnhold,

Lölius a Vedenie súboru tvoril

– hlavný režisér – režisér opery, –

pelník – baletná majsterka. Ako novinku sezóny uviedol Raul operu 

Mignon od A. Thomasa za spoluú inkovania hostí Josefa Becka a Irmy v. Spanyik. V

opere Batka rozsiahle kritizoval Raula za celú opernú sezónu a znamenal, že ani výborná premiéra

nemôže napravi  predchádzajúce chyby. Tvrdil, že pä  rokov Raula obhajoval, ale túto sezónu si 

riadite  pochvalu ani subvenciu zo strany mesta nezaslúžil.

Obnovené uzavretie zmluvy o prenájme divadla priviedlo Raula opä  na jese  do Prešporka. 

akala na neho siedma sezóna, ktorá sa za ala 3. októbra 1896. Niektorí lenovia jeho súboru, ktorí 

pôsobili po as leta v Karlových Varoch, nechceli podnika  dlhú cestu do Prešporku a alšiu po as 

zimy do Temešváru. Raul bol preto nútený angažova  nových lenov pre zabezpe enie sezóny

Mestskom divadle. Naopak viacerí sólisti z minuloro nej sezóny sa do Prešporka vrátili, o Raulovi

umožnilo od za iatku uvádzanie noviniek. speváckym sólistom patril

Hönigsfeld, 

Ignatz Szeghe , . Medzi ženské sólistky patril

Vilma Szeghe . Súbor viedli: Emanuel Raul – vný režisér, Josef Beck – režisér opery (hos oval 

druhú sezónu v Prešporku), Leopold Stolz – kapelník – baletná majsterka.

Ako novinka bola uvedená opera Heimchen am Herd Goldmarka, na premiéru 

ktorej mal Batka výlu ne pochvalné slová vo i všetkým zú astneným – po núc riadite om Raulom 

vyzdvihol výkony všetkých sólistov, zboru, orchestra a samozrejme nezabudol pochváli  nové kulisy

dielne viedenského dekoratéra Carla Brioschiho, zhotovené špeciálne pre túto príležitos

Batka alej hovorí o vzdelaní, ktorého nosite kou je dramatické umenie. Prehlasuje, že mu ide len o
prešporského publika, zvláš  mu leží na srdci vzdelanie mladých udí, ktorí prostredníctvom dobrých operných diel 
majú formova  svoj vkus. Por. J. B.: Mignon. Pressburger Zeitung, ro . 133, . 28, s. 4

bibliografických údajoch sa píše, že rok pred premiérou opery, ku ktorej 
pod a údaj divadelnej cedule vytvoril kulisy. Dá sa predpoklada , že kulisy pochádzali z
und Kautsky, ktorú Brioschi založil a ktorá existovala po jeho smrti na alej. Bola však vedená pod iným menom. 
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nové kostýmy, ktoré vytvoril vrchný garderobier Ignatz Frischek pod a viedenského vzoru).

alšou novinkou bola opera Evanjelista Kienzla, opätovne zahrnutá chválou zo st

Jána Batku. Kritik píše, že pod a jeho názoru riadite  Raul angažuje lenov svojho súboru pod a 

toho, aké novinky bude uvádza tým je kvalita ich uvedenia zaru ená. Po vymenovaní sólistov, 

ktorí sa pri inili o úspech opery, Batka menuje lenov orchestra, ktorí v opere odviedli dobrú prácu. 

Je pozna , že mu ako odborníkovi na hudobnej stránke obzvláš  záležalo.

alším operným predstaveniam sezóny patrili Fidelio, Komedianti, Sedliacka es , Faust, 

Carmen, Blúdiaci Holan an za spoluú inkovania Josefa Becka, ktorého stvárnenie 

lan ana bolo ozna ené za neprekonate né, alej Don Giovanni ( krát v slabšom prevedení), 

Alessandro Stradella, Marta, Židovka, Trubadúr, Aida, Hans Heiling, Predaná nevesta

ozna ená za ob úbenú v tunajšom divadle) a Hänsel und Gretel. ich kvalitné naštudovania sa 

zaslúžili predovšetkým primadona Minna Baviera Zichy a basista Alfred Schauer, ktorí po skon ení 

sezóny odišli do divadla vo Frankfurte nad Mohanom. alším odchádzajúcim sólistom bol tenorista 

Georg Ungar, ktorý pôsobil v Raulovom súbore druhú sezónu. Po as nej dostal ponuku z Dvornej 

rámci hos ovaní sezóny vystúpila sólistka viedenskej Dvornej opery Louise von 

rovnomennej opere (kritika porovnávala jej vystúpenie s Irmou v. Spányik,

farba hlasu zodpovedala viacej postave Carmen než v podaní hos a) a

Margaréta v opere Faust. Priebeh Raulovej siedmej sezóny bol skuto ne úspešný. Posledné 

31. januára 1897, po om odišiel Raul do Temešváru a odtia  do Karlových Varov.

Ôsmykrát za ínal Raul sezónu v Prešporku 2. októbra 1897. Na post operného dirigenta 

získal mladého Bruna Waltera. V neznámych prí in klesol po et hrá ov na 28, o malo

negatívny vplyv na operné predstavenia. Napriek tomu sa Raul snažil o asté uvádzanie opery, i ke

viaceré novinky uviedol až ku koncu sezóny. Dôvodom bolo potrebné zohranie sa nových spevákov 

spevá ok, ktorých angažoval krátko pred za atím sezóny. Spevácky súbor tvorili títo lenovia

(žiadaný baritonista) (vyzdvihovaný tenorista)

Ženské predstavite ky (kritik Gustav Mauthner z denníka 

Westungarischer Grenzbote ozna il túto spevá ku za šikovnú, al šablónovité

od a neho patrí ešte k starej speváckej škole, kde „sta ilo spieva “)

Kühnel (primadona súboru) Malmedé

Prípadne bolo meno Carlo zamenené s menom Anton Brioschi, ktorý bol synom Carla Brioschiho, a ktorý nasledoval 
dekoratérskej profesii. Pravdepodobnejšia ale bude verzia, že Carlo Brioschi kulisy vytvoril už skôr 

Raul ich odkúpil od niektorého divadelného riadite a, ako tomu bývalo praxou v provin ných divadlách. 
Heimchen am Herd. Pressburger Zeitung, ro . 133, . 336, s. 4

.: Der Evangelimann. Pressburger Zeitung, ro . 134, . 10, 10.1.1897, s. 5.
Der Schluss der deutschen Theatersaison 1897–1898 Westungarischer Grenzbote, ro . 27, . 8715, 
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Müller Käthe Ich výkony boli zvä ša hodnotené pozitívne. Vedúci súboru boli: 

– hlavný režisér, – režisér opery, – kapelník

– baletná majsterka.

Najvä ší úspech zožala opera Bohéma od R. Leoncavalla, ktorú uviedli po as sezóny sedemkrát

pred vypredaným divadlom (išlo o prvé uvedenie v rámci akúsko

premiéra sa konala výnimo ne bez zvýšeného vstupného). alšou novinkou bola Bizetova 

Djamileh prijatá s nadšením. Ako novonaštudované dielo s inscenáciou bol uvedený 

Lohengrin za spoluú inkovania Irmy v. Spányik, ktorá spievala 

ine. Okrem vymenovaných noviniek bolo uvedené množstvo starších diel ako napr. Trubadúr, 

Faust, Marta, Barbier zo Sevilly, Undine, Židovka, Sedliacka es , Komedianti, Veselé panie windsor-

ské, Das Heimchen am Herd, Evanjelista jednotlivým uvedeniam sa sústredia na vystúpenia

jednotlivých umelcov, ktorí sú porovnávaní so svojimi predchodcami z minulých sezón. V texte sa tiež

vyskytujú pravidelné poznámky o dirigentskom umení mladého Bruna Waltera, ktorého temp

mentné hudobné naštudovanie všetkých opier našlo náležité ohodnotenie na konci sezóny „Dieser 

noch sehr junge, unstreitig reich begabte junge Mann, ist schon nahezu  h y p e r m o d e r n. In einem 

satyrischen Aufsatze über Direktor Mahler´s Programm gibt der Kikeriki in seiner jüngsten Nummer 

ein Rezept für die neueste durchgeistigte Opernauffassung. Es lautet:  

piano = pianissimo 

forte = fortissimo 

lento = noch mehr lento 

accelerando = noch mehr accelerando, etc. 

Das ist auch das Rezept, nachdem Herr Walter die Oper dirigirt. Freilich besteht zwischen beiden 

Herren ein kleiner Unterschied. Dir. Mahler ist immer hin ein Meister in seinem Fache… Herr Walter 

aber ein blutjunger Anfänger, der sich noch nicht ganz seines Taktstockes zu bedienen versteht. Ein 

übereifriger Soldat, der während der Schlacht sein Schwert verliert! Nun, auch das überfeurige 

Blut des Herrn Walter wird sich beruhigen, er wird an Routine gewinnen und wird sich nach 

Jahren als gewigter, tüchtiger Musiker lächelnd, an seine Jugendtollheiten, an einer Oper Faust, 

die bis 11 und an einem Lohengrin der bis 11 Uhr währte, zurückerinnern.“ Perli kou tejto sezóny

Künstlerlist ktorom vystúpila primabalerína viedenskej Dvornej opery Irene Sironi.

rámci hos ovaní sa predstavili basista viedenskej Dvornej opery Hesch a rodá ka Irma 

v. Spányik. Ôsma Raulova sezóna v Prešporku sa skon ila 31. januára 1898.

Deviatu sezónu zahájil Prešporku 1. októbra 1898. To, že bola poslednou, vedel nielen

všetci obyvatelia. I ke  sa malo o obnovení zmluvy rokova  až po as zimných mesiacov, 

bolo už vopred jasné, že po skon ení tejto sezóny dôjde k zmene spôsobu prenájmu divadla. Táto 

Der Schluss der deutschen Theatersaison 1897–1898  
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situácia však nijako nevplývala na jeho snahu o výborný priebeh sezóny, práve naopak. Chcel odís  

Prešporka s poves ou svedomitého riadite a, preto sa usiloval o zostavenie kvalitného umeleckého

súboru zaujímavého programu. óne kládol dôraz na uvádzanie inohry, konkrétne kl

sických hier. Z operných noviniek boli naštudované dve diela a síce Der Streik der Schmiede

poukazuje na orchester, ktorý sa žia  tento krát vyzna oval ve kou nesúhrou

ošnými tónmi) Griseldis (G. Cottrau). Zo starších diel boli uvedené opery: Tannhäuser, Blú-

diaci Holan an, Faust, Aida, La Traviata, Trubadúr, Rigoletto, Sedliacka es , Komedianti, Norma, 

arostrelec, arovná flauta pretože si opera vyžadovala vä šie obsadenie, kritik vtipne poznam

náva, že „všetko, o malo hlas, muselo spieva “)  Das Nachtlager von Granada Cár a tesár.

operných sólistov vynikli Jost Dworsky, ácky

súbor doplnil Karl Berger o ženských predstaviteliek 

alšími sólistkami bol

Vedenie súboru patrilo nasledujúcim lenom: Emanuel Raul – hlavný režisér rež

sér – kapelník – – baletná 

Ako posledné predstavenie sezóny, ktoré sa konalo 31. januára 1899, bola uvedená opera 

Les dragons de Villars (L. A. Maillar), po nej sa riadite  Raul po akoval publiku za prejavenú ná

klonnos  po as deviatich rokov pôsobenia v Prešporku. Odmenou mu bolo prevolávanie na slávu

nekone né po akovania „Kurz gesagt, Direktor Raul hat den vorzüglichen Ruf, welchen das 

Pressburger Stadttheater von  jeher genoss, in jeder Beziehung aufrecht erhalten, ja im Vergleiche 

zu seinen unmittelbaren Vorgängern noch um ein Bedeutendes erhoben. Man darf es daher nur 

bedauern, dass es ihm nicht vergönnt gewesen ist, das neue Theater wenigstens noch durch einige 

Jahre zu führen.“ Každý cítil, že dochádza k zmene, ktorej následky si však nevedel predstavi . 

sa potom poslednýkrát odobral do Temešváru, kde odohral v tamojšom divadle posledné 

nemecké predstavenia vôbec. Temešvár totiž úplnom zrušení a

výlu ne ma arským riadite om.

alší vývoj Mestského divadla a operné predst nasledujúcich rokoch

Zaslanie žiadosti o stabilizáciu ma arského divadla v Prešporku na jese  v roku 1898, ktorú podp

rovatelia ma arského divadla adresovali Municipálnemu výboru a uhorskej vláde zárove , prispelo 

zásadným spôsobom. Obe partnerské mestá – Temešvár aj Prešp

– chceli, aby ma arský riadite  pôsobil v ich divadlách po as zimných mesiacov a neboli ochotné

Konzerte und Oper. Pressburger Zeitung, ro . 135, . 327, 28.11.1898, s. 3.
Die Zauberflöte. Pressburger Zeitung, ro . 135, . 339, 10.12.1898, s. 5.

Neun Jahre Theaterdirektion Raul. Ein Abschnitt aus Pressburgs Theatergeschichte. V.
Zeitung, ro . 136, . 43, s. 4
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zmeni  názor. Túto situáciu využili podporovatelia ma arského divadla, ktorí presadzovali nový

spôsob prevádzky (návrh, ktorý bol predložený už v roku 1892). Spo íval v celoro nom prenájme 

Mestského divadla a Arény (pôvodné letné divadlo bolo najprv zrekonštruované a

vané na zakrytú budovu) jednému riadite ovi s dvomi rozli nými umeleckými súbormi – nemeckým

ma arským. Tým by prišlo k zabezpe eniu ma arských predstavení po as zimných mesiacov 

zárove  zachovaniu nemeckých. O navrhovanej zmene sa na jese  roku 1898 diskutovalo ve mi 

intenzívne. Jej prijatie do zna nej miery ovplyvnil návrh riešenia prešporského problému, ktorý 

novembri zaslal Municipálnemu výboru ma arský riadite  Iván Relle, budúci ví az

Po as jeho pôsobenia sa ukázalo prijaté riešenie ako ve mi zlé, pretože úrove  divadla sa ve mi 

znížila. Relle uvádza výnimo ne ma arskom jazyku, ke že disponoval ma arským

speváckym súborom. Nemecký súbor uvádzal len inohru. Pokia  mal finan né prostriedky, pozý

val si hostí z Budapešti. Do svojho súboru však kvalitných spevákov z dôvodu šetrenia 

angažoval. Jeho pred asný odchod z roku 1902 spôsobil, že divadlo zostalo prázdne a

dispozícii pre hos ovanie operného súboru Národního divadla Brna pod vedením Františka

Od roku 1902 došlo opätovne k návratu starého modelu, po as jednej sezóny sa striedal 

nemecký riadite  s ma arským. Zmena nastala v poradí, ma arskému riadite ovi patrili výhodné 

zimné mesiace a nemeckému letné. Tento model sa udržal až do roku 1919 s tým, že as  ma a

skej sezóny sa postupne predlžovala nato ko, že nemecké predstavenia sa hrali v

už len po as dvoch mesiacov. Ostatné mesiace mal nemecký riadite  k dispozícii Arénu. o sa tý

operných predstavení, nemecký riadite  Paul Blasel, ktorý sa v ma a

ským kolegom od roku 1902 do roku 1919, si v prvom roku pôsobenia pozval operný súbor z

Olomouci pod vedením riadite a Stanislausa Lessera. Po as hos ovania tohto súboru bola uvedená

d a 25. apríla 1903 po prvýkrát v Prešporku Wagnerova Valkýra alších rokoch pôsobenia 

Blasel operu neuvádzal, ke že sa dohodol s mestom, aby túto povinnos  prevzal ma arský riadite  

(mesto poskytlo ma arskému riadite ovi finan nú subvenciu a uhorská vláda pris úbila pomoc vo 

forme vysielania sólistov Krá ovskej opery z Budapešti). Z asu na as pozval do Prešporku význa

ných umelcov z Viedne, nešlo však o kontinuálne pestovanie opernej kultúry v

tomu bolo pred rokom 1899. Operné predstavenia v nem ine sa vrátili do Mestského divadla po 

divadle za ali striedavo kona  ma arské, nemecké a eské a neskôr slovenské 

predstavenia. Konkurencia troch umeleckých súborov bola pre riadite ov výzvou. Ak chceli získa  

publikum na svoju stranu, museli sa snaži  o kvalitu. Zárove  však dochádzalo k

Por. LASLAVÍKOVÁ Poznámky k hos ovaniu Národního divadla z Brna v prešporskom Mestskom divadle 
: Opus musicum 2010, ro . 42, . 6, s. 19

Toto dielo malo premiéru v Prešporku prijaté s ve kým nadš
ním. Por. K UPKOVÁ
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predstavení zo strany niektorej jazykovej skupiny, takže o návštevnosti divadla asto nerozhodovala 

á úrove , ale príslušnos  národnosti. Postupne dochádzalo k výmene publika, 

pôvodné prešporské obyvate stvo vystriedali novopris ahovaní eskí úradníci a u itelia. Neskôr sa 

tvár mesta mení a slovenské obyvate stvo za ína  plni  miesta v divadelnom h adisku. To však už 

spadá do obdobia Slovenského národného divadla, ktoré má svoj vlastný príbeh.

, Vladimír: Auf der Suche nach dem Sinn der Oper: Die ‚untote‘ Kunstgattung in der Stadt Bratislava.
Musiktheater in Raum und Zeit. Beiträge zur Geschichte der Theaterpraxis in Mitteleuropa in 19. und 20. Jahrhundert
(ed. Vladimír Zvara) Asociácia Corpus in Zusammenarbeit mit NM Code, 2015, 
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– SLOVENSKÉMU MUZIKOLÓGOVI

ubomír  C h a

Vo svojom príspevku upriam pozornos  na udský a myslite ský odkaz jednej z níc

kych osobností slovenskej povojnovej muzikológie, pred asne zosnulého

Doc. PhDr. Miroslav FILIP, CSc.  31. 7. 1932 – 20. 6. 1973 

Na prvý poh ad by sa mohlo zda , že prínos do vývoja systematickej hudobnej vedy –

konkrétne hudobnej teóri je známy, ve  je sú v aka edi nej pozo

nosti Hudobného centra bezmála už 20 rokov prístupné v kompletnom znení v dvoch zväzkoch

pozornos aj na konferen ných , hoci táto pozornos  bola 

úzadí, pretože sa za lenila do rámca ú pocty vo i jeho staršiemu kolegovi

gógovi na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského ( alej FFUK)

fovi Kresánkovi uvedeného vysvitá aj pripomenutie si organickej jednoty 

aktivitách Filipa vysokoškolského u ite a pretože ako jeho žiak musím zdôrazni

                                                           
: Súborné dielo I. Vývinové zákonitosti klasickej harmónie. Bratislava : Hudobné centrum 

Súborné dielo II. Analýza zvuku.  Bratislava : Národné hudobné centrum 1998.
Konferen né zborníky Muzikologické bilancie ´86, Diferencujúce a syntetizujúce tendencie v slovenskej muzikológii

erézia Ursínyová. Brat : Zväz slovenský skladate ov 1986; Jozef Kresánek (1913–1986) Inšpiratívna 
osobnos  slovenskej hudobnej kultúry. Ed. ubomír Chalupka. Ružomberok : Verbum 2015. 
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psie získaný postreh, že vedecké bádanie výsledky v oboch uvedených disciplínach pohotovo 

premietal do štruktúry predmetov, ktoré vyu oval. Na jednej strane mohol študentov 

znechucova  jeho náro ný systém predkladania látky, jednak v predmete „hudobná akustika“,

ktorý založil prvý sa mu na Slovensku systematicky venoval, ako aj v teoretických

disciplínach, kde mu tiež patrilo prvenstvo – najmä v subdisciplíne „teória harmónie“. V

predmete, ktorý ase môjho štúdia na FFUK rozvrhnutý do 

Filip dostato ný priestor, aby predstavil svoj raison d´etre vedeckého zmoc ovania sa problematiky –

akcent na disciplínu, presnos  vyjadrovania, adekvátnu terminológiu a prísn é

povedané tárania), ktorý ironicky nazýval „štrikovaním“.

teoretických seminároch i pri skúšaní vyžadoval od študentov nielen vedomosti, ale aj

zdôvodnenie ich formulácií a starosti aj predmet Sluchová analýza) –

nebolo teda možné sa pou ky harmónie takre eno nabif va , ale ich v iere aj pochopi

vysvetli metodický postup, ktorý b pôde mal zda  prirodzený, ale vo 

náro nej verzii vzbudzoval najmä u pohodlnej asti študents ý

gymnázií, ale aj absolventov konzervatórií, ktorí na strednej škole mali hudobno

teoretické predmety. 

 

Zväzky kompletných štúdií Miroslava Filipa vydané v Hudobnom centre 
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Uvedené dve disciplíny systematickej hudobnej vedy, ktorým sa M. Filip venoval,

zaslúžili rovnocennú pozornos , ale nako ko sa necítim špecialistom v

alších slovách ho príspevku sa zameriam na jadro Filipovho myslite ského prístupu

oblasti teórie tonálnej harmónie. Predsa súvislosti s priekopnícky

akustický štúdi neodmyslím krátke poznámky na margo betavosti, udskosti

aplika nej ve korysosti. Ke že na FFUK z pozície vedenia školy nebolo ase 

pôsobenia na – prirodzený 

záujem o primerané prístrojové vybavenie (prevládala predstava, že pre výchovu muzikológov sta í 

tabu a a pre vedecké aktivity univerzitného pedagóga písací stroj), ro ný odborný 

neskôr docent vyrába si sám prístroje (napr. skonštruoval melograf, ktorý získal aj 

patentné ocenen h adal vhodné pracovné podmienky na výskum. Nachádzal ho jednak na pôde 

Ústavu hudobnej vedy SAV, kde spolupracoval s priate mi etnomuzikológmi Ladislavom Lengom 

Oskárom Elschekom, ako aj vtedy novom pracovisku, Hudobnom oddelení Historického mú

SNM, kde našiel pochopenie v osobe Ivana Ma áka. V oboch inštitúciách pracoval najmä cez 

nedele, pri om okrem bádate ských záujmov rozvíjaných vokálnymi ped

gógmi, spevákmi, inštrumentalistami, etno lógmi myslel aj na širšie uplatnenie 

ných vedomostí – gického oddelenia v nemocnici na Bezru ovej ul

skonštruoval prístroj evidujúci odchýlky innosti hospitalizovaných 

, bol lenom výskum sledujúcej zmeny výslovnosti v dôsledku rázštepu podn

spolupráci s ma arskými muzikológom Petrom Szökem sa orientoval na výskum vtá ieho 

prízna né, že za to nežiadal žiadnu odmenu). Považoval za samozrejmé, že 

výsledky svojho akustického bádania predstaví v širšom vedeckom priestore, preto viaceré 

svoje štúdie písal zahrani ných periodikách (vrátane

Austrálii), korešpondoval s renomovanými svetovými akustikmi nven ná kvalita 

spôsobila, že od 3 lenom špi kovej inštitúcie 

Sústredím sa teraz na priblíženie progresivity Filipovho teoretického 

cípy harmonicko tonálnej organizácie. Ak máme na mysli jeho k ú ovú prácu, teda 

knižnú monografiu Vývinové zákonitosti klasickej harmónie vydanú v roku , patrí sa uvies  

genézu jej zrodu ktorá bola á á Po absolutóriu gymnázia v

Martine za al mladý Miroslav Filip študova  najprv matematiku a fyziku na Prírodovedeck

fakulte UK (zaiste pod vplyvom svojho otca Jána, profesora týchto predmetov na martinskom 

gymnáziu) Láska k hudbe však prevážila a po roku Filip preš sokú školu pedagogickú, kde 

1954 absolvoval diplomovou prácou Vývin harmónie a harmonického myslenia pod vedením 

prof. Eugena Sucho a, vtedajšieho vedúceho atedry hudobnej výchovy. Sucho  si povšimol nevše
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né nadanie svojho študenta a úkol mu miesto asistenta na škole zárove  ho prizval ako spol

autora svojich propedeutických hudobno teoretických textov Náro ný a skúsený pedagóg Sucho  

vzápätí niektoré podnety svojho žiaka pri koncepcii vysokoškolského u ebného textu

Všeobecná náuka o hudbe rok neskôr vysokoškolských skrípt Náuka 

o harmónii, „Diatonika“, kde Filip ešte akceptoval sucho ovské prekríženie stup ovej a funk nej 

zmysle tradície u ebníc Lou Šína. V Náuky o harmónii

„Chromatika“ však Sucho  prijal názory svojho žiaka, už od zrodu jeho diplomovej práce 

harmóniu v pohybe ako vývojový fenomén živej hudby, výkladu funk nej 

naplnený konkrétnymi notovými ukážkami z hudobnej literatúry epochy klasicizmu 

Autorská spolupráca u ite a a žiaka sa pod iarkla aj po prechode oboch teoretikov 

pedagógov po zániku Vysokej školy pedagogickej

výchovy FFUK ipravili inovovaný titul Stru ná náuka o hudbe, kde na základe Filipovej 

oprávnenej argumentácie doplnení o subkapitolky venované akustickým základom hudby

nilo pôvodné slovo titulu „všeobecná“ na „stru ná“ štúdii Protire enia tónovej sústavy 

a ich riešenie prišlo prostredníctvom inven ného demonštrovan logickosti usporiadania tonálnej 

plodnému prekríženiu akríbie Filipa akustika a Táto demonštrácia je podložená 

po etnými matematickými dôkazmi, sved iacimi o kajúcej orientácii mladého Filipa v

matike ako najelegantnejšej z oblasti exaktných vied. V septembri roku 1962 dokon il odborný 

Vývinové zákonitosti klasickej harmónie, ktorý plánoval predloži

ako kandidátsku (po novom dizerta nú) prácu domýš ania jej obsahu vznikli dve vedecké štúdie 

publikované v roku 1964 – prvá Pohyb v harmónii a jeho elementárne protiklady

zborníku druhá  Zákonitosti vývoja harmónie z h adiska základných myšlienok teórie informácie

obsahovo zaujímavom zborníku venovanom aktuálnym problémom vývoja hudby, európskej 

nej teórie a prvej štúdii sa k ú ové slovo „pohyb“ chápe prostredníctvom vektorového 

vymedzenia harmonického priestoru ako logická podstata vývoja harmónie. Táto logika dovo uje 

vidie  súvislosti medzi harmonickými tvarmi a širšom historickom priereze, od ren

san nej hudby až po Schönberga a pod iarkuje kontinuitu rozvoja harmonické

myslenia, ke  obdobie klasicizmu poskytuje množstvo dôkazov o genéze vývoja hudby v 20. storo í.

druhej štúdii sa naplno odha uje autorova, na svoju dobu premyslená ambícia presved i itate a, 

že hudobná teória nemôže zotrváva  na platfo me normatívneho prakticizmu, a ckého 

ktorého sa vytratila tak hudba ako aj teoretické myslenie. Preto považoval za potrebné

                                                           
Tento titul, už v spojení oboch dielov do jedného celku, dosiahol viacero vydaní – posledné z –

platnou literatúrou pre vysokoškolských študentov. 
Musaica, zborník FFUK 12 (1), 1961, s. 139
Musaica

In: Nové cesty hudby I. Ed. Vladimír Lébl. Praha : Státní hudební vydavatelství 1964, s. 216
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pre dynamiku vývoja disciplíny perspektívne erpa  podnety tej oblasti vedeckého poz

kde sa exaktnos  vyjadrovania základný predpoklad pravdivého poznania a objas ovania 

vedeckých problémov. Matematický aparát sa stal pre Filipa suverénnym prostriedkom presnej m

šlienkovej argumentácie i tického prijímania pseudoexaktných postupov

ktoré sa v . rokov vynárali v snahe diskreditova  metodologické východiská hum

nitných a spolo enských vied, žitkova  i vtedajšie nadšenie pre aplika né možnosti 

teórie informá kybernetiky. Aj itate , ktorý sa takre eno „nekamarátil“ s

úvodných odstavcoch štúdie chápa  ako „úklad“ vo i svojmu hudobnému vzdel

niu, pri pozornejšom vnímaní textu postihol nielen základné tézy klasickej teórie informácie, ale aj 

hodnovernos , s pri zdôvod ovaní špecifickosti umeleckej

štádiu, kedy sa kvantitatívne ur ené informa né veli iny menia aka ú asti udského 

vnímajú schopného pamäte, myslenia a na veli iny kvalitatívne.

Filipovho uvažovania v oblasti teórie harmónie, k jeho knižnej

Vývinové zákonitosti klasickej harmónie nej na základe dôkladného prieskumu 

tvorby reprezentantov európskeho hudobného klasicizmu vymedzil procesuálny charakter harm

nickej tonálnej sústavy. Preferujúc funk né h adisko a pohybové kvality hudby sformuloval d

fini nú tézu, vymedzujúcu harmóniu ako dialekticky protire ivý horizontálno vertikálny, teda

akordický systém, kde dynamizujúcim impulzom vývojových zmien je zložka

álna, melodická. Priorita melódie v harmonickom celku mohla by  v kontexte vtedajšieho

po atia harmónie ako náuky o akordoch nie ím nezvy ajným až nepochopite ným.

definíciu dokazoval odvodením troch špecifických vývinových zákonov – zákona kontrastu, zákona 

premeny následnosti v sú asnos  a zákona harmonickej korelácie. Na báze p etných 430 prík

opusovej tvorby najmä viedenských výstižne okrem iného 

založenú na opieraní sa hudobno ých formulá í živú kompozi nú prax. Zákon kontrastu 

vystihuje skuto nos , že hudobno umelecká komunikácia je možná za predpokladu nových prvkov, 

jednak kontrastujúcich s daným stavom, ale zárove na  kontinuitne nadväzujúcich. Tento zákon, 

platný aj iné oblasti udského poznania, považoval Filip za hlavný vývojový zákon, pretože v

chádza priamo z formulácie základného zákona harmónie, konkrétne v dôkaze, že nové v harmónii 

sa rodí na základe vnášania nových prvkov melodickou cestou do akordickej zák Zákon prem

ny následnosti v sú asnos  presnejšie diagnostikuje tú vývojovú tendenciu v oblasti harmónie, že 

vznik nových akordických útvarov stabilizácie vertikálnej zložky harmónie, sa docie uje 
                                                           

Bratislava : Štátne hudobné vydavate stvo 1965.
Tu vsuniem krátku osobnú spomienku – ase, kedy sa Filipova kniha už tla ila, prebehla na pôde Ústavu hudobnej 

bhajoba ako (kandidátskej) dizerta nej práce. Oponentmi boli prof. Kresánek, a starší eskí 
špecialisti, prof. Karel Risinger a a som sa tam neviem ako, ako druhácke študentské ucho ocitol. 
Dobre si pamätám, ako prof. Risinger, prísny zástanca akordickej koncepcie harmónie v deskriptívnej podobe, 

rámci diskusie postupne uzna  presved ivos  Filipovej argumentácie
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ich prípravou viacnásobným opakovaním v rámci melodickej, horizontálnej vrstvy. Tretí Filipov 

zákon, zákon harmonickej korelácie, vystihuje tú skuto nos , že v

zácie hudobného materiálu sa objavujú rty na báze podobnosti analogických procesov na vyššej 

úrovni vývinu hudby. Ak zákon kontrastu má lineárny charakter a prejavy premeny následnosti 

sú asnos  prebiehajú v harmónii akoby zhora nadol, zákon harmonickej korelácie vykazuje peri

dický a špirálovitý priebeh. 

Obsah monografie je štruktúrovaný do troch k ú ových kapitol, pri om v každej z

prejavila Filipova schopnos  vymedzi  harmóniu ako pružný systém vzájomných prienikov st

tických a dynamických faktorov, jednoty tvarov a vz ahov, genézy prvkov, ich rozvoja a

tívnej transformácie. každe kapitol postupoval autor tak, že na predstavil stabilnejšie

potom initele labilnejšie, stimulujúce vývojové obohatenie a , o zodpovedá 

logickému metodologickému uvažovaniu. prvej kapitole „Tvary“ sa

úce postavenie sekundárnych smerných tónov, ktoré sa zjavujú v úlohe narušovania relatívne 

ých akordických štruktúr alšej, pre meritum Filipovho uvažovania dôležitej kapitole 

„Funkcie“ sa objas uje spôsob porušovania monocentrálneho funk né ystému prostredníctvom 

sekundárnej a lizácie závere nej kapitole „Zmena centra“ sa do ohniska Filipovej 

teoretickej pozornosti dostala obhajoba pohybových kvalít harmónie v

totožnosti a odlišnosti, systematicky riešená prostredníctvom najprv vz ahov centier a následne 

vz ahov okolí centier. V rámci každého z uvedených problémových okruhov možno zárove  sledova

autorov logický postup objas ovania javov na pôde klasickej tonálnej harmónie od menej zložitého 

zložitejšiemu. Prínos kvali atívneho stup a teoretického poznania, prezentovaný á

sobený skuto nos ou, že autor, hoci sa metodicky obmedzil na zrelé obdobie vývoja tonálnej 

harmónie, sledoval zárove  genetické štádiá jej upev ovania (napr. p redníctvom o

techniky prie ahov v inštrumentálnej hudbe konca renesancie a

júce ku kvantitatívnym obohateniam a kvalitatívnym zmenám klasických harmonických prostrie

tomu historickému štádiu vývoja harmónie na konci 19. a za iatku 20. storo ia, ktorý 

nemecký muzikológ Ernst Kurth nazval svojho asu „krízovým“. Na základe výstižných notových 

ukážok je ukázaná genialita tohto skladate a i

sú v o navonok „priezra nej“ hudbe prítomné také harmonické postupy, ktoré anticipovali ha

móniu 20. storo ia (napr. genéza kvartových akordov).

                                                           
, ubomír: S vedomím kontinuity. Na margo publikácie Miroslav Filip: Súborné dielo I

Vývinové ákonitosti klasickej harmónie. Hudobný život ro . 30, . 5, s. 10
Pozri prvú recenziu práce z pera Jozefa Kresánka. In: Slovenská hudba, 1967, ro . 11, . 8, s. 383

Romantische Harmonik und ihjre Krise in Wagners „Tristan“
Bližšie v štúdii , ubomír: Zástoj hudby W.A. Mozarta v teoretickej práci Miroslava Filipa Vývinové 

zákonitosti klasickej harmónie. In: Prezentácie - konfrontácie Ed. Markéta Štefková. 
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Argumenta né zázemie, z ktorého Filip erpal dôkazy pre potvrdenie svojich priekopníc

kych teoretických formulácií vedel precíti , odh

uje svet nielen disciplinovaného teoretického potenciálu vedca, ale i rozmer úprimného muzikan

ského zaujatia. Tí, ktorí autora Vývinových zákonitostí klasickej harmónie ako precízneho 

bádate a a prísneho univerzitného pedagóga, ale i ako zanieteného a pohotového hudobníka, violo

elistu – lena tzv. „KAF tria (v obsadení Ladislav Kupkovi , Ján Albrecht, Miroslav Filip)

ú astníka nezabudnute ných komorných stretnutí na K legendárneho „Hansiho“, 

mohli komplexnejšie postrehnú  originalitu a sviežos  jeho teoretického výkladu harmónie. 

Uplynulo vyše pol storo ia od publikovania prezentovanej teoretickej monografie, zdá sa, že 

sú rozobrané aj jej dve obnovené vydania v 2012. To sved í 

tom, že o knihu je záujem, že Filipov nesporne náro ný a pritom elegantne usporiadaný text si 

našiel svojich itate ov. Ako viem, v echách je kniha viac menej neznáma a originál v

kom jazyku bráni jej poznaniu v širšom geografickom priestore. Je to na škodu, pretože –

mladší kolega na Katedre muzikológie Marek Žabka nedávno o as svojej polro nej 

stáž stíž – sú asní í hudobní teoretici preze

tovali ako progresívnu novinku pri objas ovaní tonálnej harmónie teóriu tzv. transforma ných sietí, 

ktorá je ve mi podobná tomu výkladu, ktorý M. Filip predložil už 

vz ahom okol harmonických 

transmutácií štvorzvukov. Pri tomto zistení nastáva jednak pocit hrdosti na hudobno teoretické 

dielo slovenského muzikológa, ktorý je však prepojený s útos ou, že svet o

sme nemysleli na odborný preklad Vývinových zákonitostí do anglického jazyka ako výzvu k

netnej medzinárodnej diskusii rámci hodnotenia vývoja hudobno teoretického bádania Možno 

budúcnosti ...

                                                           
ŽABKA, Marek: Filipova teória harmonických vz ahov a sú asné americké transforma né teórie. In: Príspevky 

k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku. Ed. ubomír Chalupka. 
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FUROJA („FUROLLYA“) – ALTOVÁ FLAUTA  DIELNE FRANZ SCHÖLLNAST 
KONTEXTE VÝVOJA HRANOVÝCH DYCHOVÝCH 

NÁSTROJOV 19. STORO IA V

š  i
Slovenské národné múzeum Hudobné múzeum, Bratislava

Skôr, než za neme posudzova  pôvod a vývoj furoje, treba objasni  hlavne dané problémy hranových

hudobných nástrojov so zrete om na podunajskú oblas  a predovšetkým na ich zrkadlenie vo 

výrobe bratislavskej dielne Schöllnastovcov, pretože za jej vynálezcu je považovaný bratislavský 

nástrojár Franz Schöllnast st. 

Schöllnast m[anu] p[ropria]

dobe, ke  sa objavila furoja, existovalo viacero typov tzv. viedenských fláut, ktorých 

konštruk né prvky a funk né vlastnosti podnietili vznik furoje, resp. ur itos ou podobné.

Prie na flauta (raný viedenský typ) 
Stephan Koch st., Viede , za . 19. storo ia

Paríž: Cité de la Musique, inv. .: E 1469

Boli to flauty, terciové flauty, kvartové flauty, septimové flauty, flauty s tretím stredným 

tzv. tre ou mutáciou, flauty po tóny h, a i dokonca po g, pikoly, terciové pikoly, 

kvartové pikoly, palicové prie ne flauty a akany. Všetky tieto nástroje boli v

Schöllnastovcov, a teda je ve mi pravdepodobné, že ovplyvnili vývoj furoje. Furoja z

dielne sa dodnes pod týmto ozna ením v múzeách nezachovala. 

Prie na flauta (s dlhou h klapkou)  
Stephan KOCH st., Viede , cca 1820

súkromná zbierka

Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja pod a zmluvy . 14
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prvej štvrtine 19. storo ia sa pokúsil popri Kochovi a Zieglerovi aj Franz Schöllnast 

zvä šenie rozsahu flauty zmenou tela nástroja a zárove  pridaním alších klapiek na nôžke. 

tomto vynáleze sa dozvedáme prvý krát v Preßburger Zeitung zo d a 11. 8. 1820: „Uhorsko. 

Preßburg [Bratislava]. Tunajší ob an p. Franz Schöllnast, umelec a výrobca dychových hudobných 

nástrojov, preslávený v hudobnom svete doma i v zahrani í, dal opä  nový dôkaz svojho umeleckého 

talentu a neúnavného bádania v uš achtilom umení prostredníctvom nového vynálezu na flaute, ktorý 

poskytuje všetkým hudobným umelcom týchto nástrojov najvä šie výhody pohodlnosti a dokonalosti. 

Tento znamenitý nástroj má len zvy ajnú d žku obvyklej flauty, je ale rozsahom o kvintu nadol, 

pretože siaha dolu až po malé g a z tejto h bky zah a nahor celú chromatickú stupnicu tónov. Pod a 

pred nami ležiaceho hodnoverného osved enia pána Heinricha Kleina, profesora hudby na tunajšej 

krá ovskej hudobnej škole a lena krá ovskej švédskej hudobnej akadémie v Štokholme, je pomer 

tónov v h bke ako vo výške bezchybný, že nenechá nazvyš žiadne želanie hudobníkov. Ke že je pán 

Franz Schöllnast rodený Uhor, tak preto tento nový vynález v hlbokej úcte venoval svojmu národu 

ako uhorskú národnú flautu pod uhorským názvom furoja, pod ktorým ju urobí známym hudobnej 

verejnosti.“

Inzerát Franza SCHÖLLNASTA, Preßburger Zeitung, 11. 8. 1820

o prvý raz sa stretávame v rámci sekundárnych prame ov s

Schöll pána Josepha Nebela Štrasburgu d a 13. au-

gusta 1820 ponuke priložil aj zodpovedajúcu kresbu, ktorú nazýval listom novín. Dnes sa dajú 

pomenova  ako reklamné listy správe s ubuje aj „...tla ený cenník “ „Ebenovú 15-klap-

kovú furoju so striebornými ventilovými klapkami a strieborným znížcom s puzdrom...“ ponúka za 

„...110 zlatých“ podobnú, avšak „16-klapkovú s druhou h-klapkou“ „...116 zlatých“
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 „Straßburg / den 13t[en] August 1820 H[errn] Jos[eph] Nebel bericht. und Zeitungsblat beygelegt / 
Eine Flötte Furollya von ebenholz 15 K[l]ap[pen] Vendil silber und Zug von silber samt Futeral 110 fl. 

20g[er] / dto. [Eine Flötte Furollya] dto. [von ebenholz] mit der 16t[en] 2ten h Klappe dto. [Vendil silber 
und Zug von silber] dto. [samt Futeral] 116. / ... / ein gedruckte Preiß Courent versp[r]ochen“ 

Prvá dielenská kniha, s.

alšou správou je záznam z 27. augusta toho roku, ktorý dokladá, že Franz Schöllnast píše 

„Krom íža ... Josefovi Havelkovi dvornému trubkárovi...“ tomto novom vývoji flauty vo vlastnej 

s priloženým „..popisom furoje“

„Kremsier / D[en] 27t[en] August 1820 H[errn] Jos[eph] Hawelka Hof Trompeter …/… 
die bescheibung der Furollya“ 

Prvá dielenská kniha, s.

Predchádzajúce hodnotenie z inzerátu treba doplni  základnou a podstatnou informáciou.

Furoja bola iba rozsahom altová flauta s najnižším tónom (malé) g alebo (malé) charakterom dos

odlišným od koncertnej C flauty flauty d´amour, vychádzajúca z tradície viedenských fláut. Definujme

medzi tzv. romantickými flautami, ktoré môžeme datova  približne od prvej štvrtiny 19. st

ro ia do za iatku 20. storo ia, tzv. viedenské flauty. Konštruk ne boli troj as ové. Ich korpus sa 

vyrábal z dreva, pri om najcharakteristickejšou rtou bol rozsah, ktorý zah al najnižšie tóny h, b, 

dokonca až g. alšou typickou konštruk nou rtou bolo kónické telo s kovom vyloženou cylindri

kou hlavicou, zavše zo slonoviny s obd žnikovou ústicou, stredný diel so 6 prstovými 

otvormi doplnenými 9 – ojedinelých prípadoch ich bolo dokonca viac. Pripevnenie 

klapiek malo vlastné vý nelky na nástrojovej trubici a klapky kryjú otvory – okrem tónu d –

ako klapky slúžiace na trilkovanie. Klapky na nôž pre tóny pod d majú otvorený klapkový 

tém. asto majú slonovinové alebo kovové prstence medzi jednotlivými dielmi flauty. Mali 

temperované ladenie, ale množstvo alternatívnych prstokladov umož ovalo hru citlivých tónov 

zárove  s alšími intona nými prispôsobeniami. Niektoré klapky boli ažkopádne. Vysoké tóny b

Výrobné knihy dielne Schöllnastovcov (2 dielenské knihy) sú uložené v Archíve mesta Bratislava, sign. 27.68.10.
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boli hrate né iba ve mi ažko. Po stránke tónovej boli ve mi farebné, i ke  ostré. V

vyššej polohe mali charakteristický viedenský jasný a sladký tón. 

Prie na flauta (vo viedenskom štýle), diel a SCHÖLLNAST, Bratislava, cca 1850
– Hudobné múzeum, inv. .: MUS 1032

Viedenské flauty boli ovplyvnené Potterovými patentmi. Richard Potter bol raný predstavite

nôžkou po tón c , ktoré sa objavili okolo roku 1765 v Londýne. V

1785 si Potter patentoval: 1.) klapky vo forme kovových kuže ových ventilov s pružinkou, 2.) ladiace

vedenie vytvorené kovovým vyložením v puzdre, teda znižec,  

tóny dis prípade rozšírenia pod tón d klapku pre tón c , 4.) závitovú korkovú 

ula nú skrutku v hlavici, 5.) nôžku na zmenu ladenia vytvorenú formou znížca pre flautu

najnižším tónom d , 6.) vy nievajúci hriade  závitu, ap nôž

íslovanými zna kami. Ke  ísla korešpondovali, flauta mohla by  teoreticky korektne naladená. 

Prie na flauta D, William Henry POTTER, Londýn, cca 1810
Paríž: Cité de la Musique, inv. .: E1459

nieko ko súdobých hrá ov na flautu za alo hra  na tento 6 klapkový nástroj. oskoro sa

tento model rozšíril z Anglicka aj do Európy. Hrá i nechceli prija  klapky z nasledujúcich dôvodov:

1.) v aka používaniu klapiek nevnímali svoje technické schopnosti, 2.) neverili klapkovému 

mechanizmu, že bude stabilne a spo ahlivo pruži  a dôsledne tesni  otvory, 3.) nový prstoklad 

Prie na flauta (v nemeckom štýle), Friedrich BOIE, Göttingen, cca 1820
– Hudobné múzeum, v. .:
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Už roku 1793 v Berlinische Musikalische Zeitung „Boie z Göttin-

genu ... vylepšené prie ne flauty, ktoré vyrába pod a majstrovských kúskov Grensera z Dráž an 

a Pottera z Londýna“. Zárove  spomínal použitie „...nepolstrovaných cínových klapiek...“ 

Nemecku málo známeho vynálezu Angli ana Taceta „...striebrom lemovanými tónovými 

otvormi...“, pripisujúc tým jemu jeho nedávny vynález. Anglické flauty jednozna ne klasifikoval 

ako nástroje s kovovými ventilm zárove  im priradil kovové znížce. Vnútorné pokovovanie

hlavice malo za následok jasný, otvorený, no možno trochu prenikavejší zvuk nástroja. 

Inzerát Johanna Friedricha BOIEHO
. 1, 9.

oskoro sa tento model rozšíril z Anglicka aj do Európy. Historicky najvýraznejšou inováciou

na prie nych flautách boli pod a patentov na konci 18. storo ia Potterove klapky. Nahradili zvy ajné

rovné klapky s koženými poduškami kovovými (striebornými alebo mosadznými) ventilmi. 

Hore: rovné klapky s koženými poduškami s pružinkou (kovové kapsulové uloženie), 
dolu: kuže ovité ventily s pružinkou, tzv. pewter plugs (upevnenie vo vyvýšenej konzole tela nástroja) 

 
Neskôr boli, vzh adom na klapot, doplnené kožou. Takmer všetky významné zlepšenia sa vo

flautovom klapkovom systéme uskuto nili po as prvých piatich desa ro í 19. storo ia. Niektoré 

nich pomohli vo vývoji klapkových systémov aj na ostatných dychových hudobných nástrojoch. 
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 Hore: polgu ovitá klapka s koženým polstrovaním s pružinkou, 
dolu: tvary pilierikových hrazdi iek pripev ované na telo prie nej flauty 

Viedenské romantické flauty mali vlastnú ideu zvuku odlišnú od anglických fláut. Myslíme 

si, že vz ah zvuku viedenských fláut ku anglickým flautám bol analogický, ako zvuk viedenských 

krídel a anglických krídel za iatkom 19. storo ia – viedenské boli vo zvuku viac farebné a „

te nejšie“ ke  menej zvu né, ako anglické.

 Prie na flauta (vo viedenskom štýle), Franz SCHÖLLNAST, Bratislava, cca 1820 
– udobné múzeum, inv. .: MUS 984

Ozna enie viedenské flauty nasto uje otázku ob uby a dopytu po tomto nástroji vo Viedni na ko

za iatku 19. storo ia. Mozart s ur itos ou písal pre tento nástroj a bol pravidelnou sú as ou 

orchestra jeho symfónií, dokonca má pre tento nástroj viacero sólových i komorných prác. Haydn 

tiež pravidelne užíval tento nástroj. Z toho vyplýva, že bol r itú dobu štandardným lenom

chovej sekcie orchestra. Napriek tomu viedenská dvorná kapela nemala zastúpenú v nástrojovej

až do roku 1857. S ur itos ou vieme, že nie sú evidované žiadne nákupy fláut v

dvorného divadla. nutných prípadoch boli hrá i najímaní na príležitostné hranie.

Mozart W. A.: La clemenza di Tito, KV 621 
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Theodora Lotza dvorného výrobcu pre dychovú harmóniu, kladená poži

ke že boli dychové harmónie okolí Viedne ve mi populárne

a požiadavky na nástrojárov v mohli by  z tohto dôvodu ve mi malé. Dvorné 

bezpochyby hrá ov na nástroje, ktoré mohli hra  nielen v dychových harmóniách, zárove  

uži orchestroch. Preto bola výroba fláut v oblasti okolo Viedne málo aktuálna.

Inzerát Theodora LOTZA, Wiener Zeitung, 7. 9. 1785  

Lotz sa výrobe fláut s ur itos ou venoval, ako to dokladá správa z Wiener Zeitung

„Medzi inými druhmi drevených dychových nástrojov, ako klarinet, hoboj, basetový roh, flauta 

a fagot...“. súpise z sú po jeho smrti zapísané „anglická flauta 

z ebenového dreva“ „anglická flauta z buxusu“. Ich prítomnos  dokladá, že mohol ma  záujem 

tento typ nástroja alebo mu mohli slúži  ako model. Lotzov odchovanec, Franz Scholl

Wiener Zeitung d a 31. 1800, že vyrába „...flauty pod a nového anglického spôsobu...“, ím 

jednozna ne odkazuje na Potterove p
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 Inzerát Franza SCHOLLA, Wiener Zeitung, 31. 5. 1800 

Výrobca Friedrich Hammig Wiener Zeitung , že vyrába všetky 

druhy dychových nástrojov „...flauty v anglickom a nemeckom type“. o mienil Hammig 

„ ý “, je vyjasnené alšom novinovom ozname zo d a 26.

uviedol výhody Potterových fláut: „1.) vytiahnutím hlavice sa môže hra  vo všetkých ladeniach 

s jedným stredným dielom, 2.) kovové klapky sú ove a lepšie ako klapky potiahnuté kožou.“ Týmto 

zápisom sa dokladá výroba prie nych fláut s dlhou nôžkou v altovom ladení už na konci druhej 

dekády 19. storo ia.

 Inzerát Friedricha HAMMIGA, Wiener Zeitung, 12. 11. 1791 

Najtypickejšie viedenské flauty však pochádzajú z dielní Stephana Kocha st. Johanna 

Josepha Zieglera st. Mnohé z charakteristických rysov viedenských fláut sa však nachádzajú aj na 

flautách, ktoré boli vyrobené mimo Viedne. Typickým rysom fláut Kocha bolo rozšírenie po tón h, 
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ktorého klapka sa hrala malí kom pravej ruky. Jeho flauty odporú al aj jeden z najvýznamnejších 

nemeckých flautistov 1. polovice 19. storo ia Anton Bernard Fürstenau

 Prie na flauta (raný viedenský typ) s H klapkou
ÜRSTENAU Die Kunst des Flötenspiels

oválnejšej štrbiny v hlavici nástroja sa stal bleného obd žnik

Obr. 19 Štrbiny hlavice, v avo: ranejší typ  
Paríž: Cité de la Musique, inv. .: E 1469 a

asto mali nástroje v neskoršej forme s rozšírenou nôžkou elegantne zdobené klapky 

muš ovej formy a zárove  vyrezávané prstence medzi jednotlivými dielmi nástroja. Najvä ší prínos 

dielne Kocha však spo íval v tom, že sa snažil zvä ši  rozsah prie nej flauty smerom nadol

 Detail neskoršieho viedenského typu prie nej flauty, Stephan KOCH st., Viede , za . 19. storo ia
Paríž: Cité de la Musique, inv. .: E 972.3.3

Už pred rokom istotou nachádzame vo Viedni flauty s ôžkou po g. Zavše 

majú ozna enie „ “ ôžka týchto nástrojov môže by  1.) priama

15-klapková viedenská flauta panaulon s rovnou G-nôžkou, Stephan KOCH st.,  
Viede  za . 19. storo ia, poh ad zhora a poh ad zospodu

Washington D.C.: Library of Congress, inv. .: DCM 231
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2.) ohnutá v tvare boty fagotu

14-klapková viedenská flauta panaulon so zahnutou G-nôžkou,  
Stephan KOCH st., Viede  za . 19. storo ia, poh ad zhora, poh ad zospodu, detail G-nôžky s vysunutou botou 

Washington D.C.: Library of Congress, inv. .: DCM 256

g však nie sú v modernej organologickej terminológii nazývané ako altové flauty

ale vä šinou ako koncertné viedenské flauty s pred ženou nôžkou. Pod a nás sa chceli tieto

nástroje v aka rozšírenému rozsahu vyrovna  využ í profesionálnom koncertovaní. 

Za vynálezcu treba s ur itos ou uvádza  výrobcu Stephana Kocha st., ktorý daný nástroj 

vytvoril pod a požiadaviek G. Bayra

Tabu ka hmatov pre Kochovu flautu s G-nôžkou
 Practische Flöten-Schule, Viede  18
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Podobne nás informuje v poznámke aj dobová kritika nástroja vo Wiener allgemeine musika-

lische Zeitung, zo d a 9.

 Kritika Georga BAYRA, Wiener allgemeine musikalische Zeitung, 14. ro ., 9. 9. 1813, s. 544 

Allgemeine musikalische Zeitung zo d a 17. 1813 nás informuje, že nástroj mal celkovú 

d žku „...3 viedenské stopy...“ nôžkou, ktorá mala by  pred žená o

tóny h až g, pri om nemala strati  na kvalite vysokých tónov. V tejto súvislosti treba pripomenú , že

mala pod a inzerátu v Preßburger Zeitung zo d a 11. augusta 1820 „...len zvy ajnú d žku 

obvyklej flauty“, teda okolo 70 až 72 cm.

 Informácia o Georgovi BAYROVI, Allgemeine musikalische Zeitung, 15. ro ., 17. 11. 1813, s. 759 

neosved enej mechanike panaulonu najnižším tónom g vo i flaute d´amour s najnižším 

tónom nás informuje Michael Janusch Berliner allgemeine musikalische Zeitung

„Vo Viedni sa zhotovujú flauty, ktoré majú okrem 8 i 9 klapiek, ešte 5 na oblú ikovitej nôžkovej 

asti a idú po g. Samotná povaha tónov zostala stále flautovou a má nevýhodu, že sú ažké, flauta 

aj mechanika, a ich používanie je rovnako nespo ahlivé. Mechanizmus flauty d´amour je jedno-

duchší, spo ahlivejší a jej nežný a predsa ve mi silný tón má celkom zvláštny charakter.“
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Inzerát Michaela JANUSCHA, Berliner allgemeine musikalische Zeitung, 1. ro ., 7. 6. 1824, s. 206

Podobné zvukové hodnotenie, aké mali viedenské flauty rozšírené po tón g, zapísal aj sám 

Schöllnast v „...furoja je v h bke trochu chúlostivá 

pri nasadzovaní, ako dlhá A flauta.“

 „Furollya in der Tiefe etwas heiglicher [=heikler] in ansatz als die lange A Flötte“ 
Prvá dielenská kniha,

Na alšom mieste špecifikuje, o ktoré tóny sa jednalo zápisom „...furoja je v hlbokých g, gis 

aj a tónoch trochu chúlostivá pri nasadzovaní, ako to požaduje dlhá (takmer nepoužite ná) g flauta.“

„die Furollya in der tiefe g. gis und a. etwas heiklicher in /  
ansatz, fordert als die lange (beinache unbrauchbare g Flötte.“ 

Prvá dielenská kniha, s. 192

Tým jednozna ne vyvracia osved enia pána Heinricha ktorých sa písalo v Preßburger 

Zeitung zo d a 11. 1820, že „...je pomer tónov v h bke bezchybný “ Schöllnast ve mi presne

popisuje d žku nástroja a zárove  klasifikuje chybu nástroja zápisom: „na furoji je dobré, že je len 

tak dlhá ako flauta po C. No proti tomu sú hlboké tóny a aj g chúlostivé pri nasadzovaní a nie tak 

silné ako pri dlhej G flaute.“

 „Diese Furollja hat dieses gute das sie nur so lange als solche Flötte bis C. / dagegen aber fortert 
ist die tiefe a. und g. heicklicher im Ansatz und nicht so stark / als bey der langen G. Flötte.“

Prvá dielenská kniha, s. 2
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Dielenské knihy Schöllnastovcov sú presné, o sa týka ozna enia zvolených materiálov. Sl

dujú a poznamenávajú hlavne mimoriadne materiály, z ktorých boli nástroje vyrábané. 

Zaujímavou je skuto nos , že pri ponukách na vo bu materiálu pre klapky a íž

Materiál mosadz, súvislosti s zásielkach jednozna ne

spomína až 25. marca 1821: „...mosadzné klapky...sú lacnejšie ...“ a „furoja ... po tón G s mosadzným 

znížcom“ až 12. júna 1822. 

„Furollya ... die Klap[pen] Meßing ... / ... geringer in Preiß“ 
Prvá dielenská kniha, s.

„Furollya ... / bis G. mit meßingen Zug“ 
Prvá dielenská kniha, s.

Klapky boli ponúkané v dvoch verziách: 1.) „...potiahnuté us ou alebo...“ „... 

ventilové...“, teda tzv. „potterove“ klapky. 

„Belederte oder Ventil Klap[pen]“ 
Prvá dielenská kniha, s.

rámci širšej ponuky boli dokonca aj „...dierové otvory...“ i „...ventilové prstencové otvory...“

lemované „...striebrom“

 „Klappenlocher mit Silber“ 
Prvá dielenská kniha, s.

„Vend[il]ringl auch von silber“
Prvá dielenská kniha, s.
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Ako základný materiál bol pri výrobe korpusu volený iba buxus a Nepoužívaním domá

ceho dreva, ktoré bolo najlacnejšie a bolo ur ené pre najjednoduchšie a cenovo najprístupnejšie ná

stroje, vytvoril pre furoju významnejšie postavenie v rámci ur enia objednávate ov z radov aktívnych

hrá ov. Dokonca v apríla roku 1826 ponúka ako materiál na korpus aj n

pravé ebeny, konkrétne „...grenadill alebo kokosové drevo“. 

„Ein St[ück] Furollia flötten von Eben[holz] Granatil: oder Cocus Holz“ 
Prvá dielenská kniha, s.

Prstence, nachádzajúce sa medzi dielmi a ich koncoch, zapisoval ako „...lemovanie...“ a ú

kané výhradne „...zo slonoviny“.

„Ein Furollya ... elpfenbein Ga[rnierung]“ 
Prvá dielenská kniha, s.

rámci ladení ponúkal: 1.) „furoju po tón a s 12 ...klapkami“ „furoju po tón g so 14 klapkami“

 „Ein Furollya bis a. 12 ... Klappen ... , dto. [Ein] dto. [Furollya] bis G 14 Klap[pen]“
Prvá dielenská kniha, s.

„15. klapku...“ ponúkal ako „...druhú h klapku...“ „...trilkovú klapku...“ pre tóny „...h  cis“

48 „Ein Furollya … / … mit der 15t[en] 2t[en] h Klappe ...“ 
Prvá dielenská kniha, s.

„Ein St[ück] Furollia flötten 15te … / … h. cis Tril[ler]“
Prvá dielenská kniha, s.
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Túto „...h klapku...“ však vedel vyrobi  v rámci 14 „...pre malí ek alebo pre palec“

„...15. 16. klapku“ ponúkal aj „...trilkové klapky“, konkrétne pre „...vysoké d gis klapku pre 

avý palec“

„die h Klap[pe] kan für den klein[en] Finger oder für den Daum gemacht werden“
Prvá dielenská kniha, s.

 „die 15te und 16te Klappen als zu hochen d. Tril[ler] und 2te gis Klappe / für den linken Daum.“ 
Prvá dielenská kniha, s.

ponúkal sú asne aj „A flauty ... s 12 klapkami“ „G flauty ... so 14 klapkami“

„Ein dto. [Ein Flötte] dto. [von Bucks Elpfenbein garniert] dto. [mit Zug] 12 dto. bis A. ... / Ein dto. 
[Ein Flötte] dto. [von Bucks Elpfenbein garniert] dto. [mit Zug] 14 dto. bis G. ... / ... / Ein Furollya von 

Ebenholz 14 klappe ... mit Silbern Zug u[n]d Locher ...“ 
Prvá dielenská kniha, s. 201

dielenskej knihy máme doložené iba 3 zásielky tohto nástroja: 1.) do „ vova...“ pre obchodníka 

„...Wenzla Schütza...“ rámci ve kej objednávky 43 nástrojov, bola poslaná aj „...d a 13. de-

cembra 1820 poštovým voz om ... furoja so 14 striebornými ventilovými klapkami.“ 

„[Lemberg] / D[en] 23t[en] Xbr[is] 1820 p[e]r Postwagen H[errn] Schutz gesend. / 
1 Furolya mit dto. 14 silbern Vend[il]“

Prvá dielenská kniha, s. 157

207



„...nadporu íkovi ... Engelsthlovi ... do Brna ... prenechal jeho furoju bez puzdra 8. septembra 1821...“

„Brünnn.(sic!) / D[en] 8t[en] Sept[ember] 1821 dem H[errn] v[on] Engelsthal Grenadir 
Oberlieut[enant] des / Alois Fürst Lichtenstein ... / Meine ebenholzerne Furollya habe ohne Futeral überlaßen ...“

Prvá dielenská kniha, s. 192

opä  „...pánovi Schützovi do Lvova ... d a 20. marca 1822...“ za malý dlžný zostatok dal „...furoju“

 „Hern Schütz: Lemberg / ... / den 20t[en] Märtz [1822] erhalt[en] die Summe CM fl. 211. 40. / 
D[en] 27t[en] [Märtz 1822] dies obige bericht, und das ehr mier die gerade / Sume 200 fl. senden soll. die 

übrig[en] fl. 11 40 Xr erlaße ihm auf die Furollya“
Prvá dielenská kniha, s. 197

dielenskej knihe zo d a 13. augusta 1820 „...ebenová furoja so 

strieborným znížcom...“ vyskytuje zápis o tom, že „...do Štrasburgu sa takáto vyrába...“

knihe nie je pozna ené a preto musíme túto informáciu bra  ako nedokladovanú zásielku. 

 „am 13t[en] August [1820] ... nebst / bericht ein ebenholz Furollya flötte von ebenholz silbern Zug 
p[e]r 90 fl. C: M: ohne Futeral / nach Straß ist solche in arbeith p[e]r 120 fl.“ 

Prvá dielenská kniha, s. 155

208



Zo zápisov dielenskej knihy Franza Schöllnasta st. sa dozvedáme naozaj detailné informácie 

nástrojoch vyrobených v tejto dielni. Do ítame sa informácie, súvisiace s inováciami flautových 

nástrojov súvisiacich s furojou, resp. priamo súvisiacich s jej vývojom. Už roku 1816 ponúkal „...flautu 

... po tón h...“ „...flautu d´amour...“ rozsahom po tón a. 

 „am 30t[en] 8br[is] [1816] … /  Ein [Flötte von bucks] dto. [mit horn] 10 dto.[Vend[il] Clapp[en]] 
bis h: ... / Ein Flött de Amour 1 Clappig ohne mudation ...“ 

Prvá dielenská kniha, s. 80

„...12 klapkovú ebenovú flautu po tón a...“, pri om alej je špecifiko

vané, že klapka pre tento tón je „...pre pravý palec“ nasledujúcom sa píše dokonca informácia 

použití „...strieborných val ekov pri tónoch h, cis  c“

 „1819 ... / Ein Flötte von ebenholtz 12 k[l]appig bis a. b. u[nd] a Klappe für den rechten Daum / 
h. Cis und C Klappe mit silbern Walzeln ... / am 19t[en] 7br[is] p[e]r Postwag[en] abgesend” 

Prvá dielenská kniha, s. 49
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Zápis použitia val ekov v nukách fláut na rozdiel od „...starého spôsobu...“ bez val ekov je

zapísaný už 

 „Ein Flötte... dto. [Ein Flötte] mit 10 Klapp[en] bis h. alter arth ... dto. [Ein Flötte] mit Waltzeln”
Prvá dielenská kniha, s.

Pri ponukách nástrojov z októbra toho istého roku sa do ítame ve mi zaujímavé vysvetlenie: 

„Flautu som vybavil H klapkou tak, že sa dokáže chyti  rovno H z Cis bez toho, aby bolo treba chyti  

klapku C. Podobným spôsobom sa dá ís  po A. Pod a tohto spôsobu po Cis môžeme chyti  hlboké A 

s vlastnou A klapkou bez dotknutia sa iných klapiek, o je tiež ve mi ažké a nepohodlné, ke  máme 

zábranu.“ 

 „am 26t[en] 8br[is] 1817 ... / Die H Clappe bei Flöten habe ich so eingericht das man gleich von 
Cis das / H. nehmen kann, ohne erst die C. Clappe zu berieren. so auch dieselbe arth / bis A. nach dem Cis 

kann man das tiefe A. mit der A. Clappe alleine / nehmen ohne eine andere Clappe zu berieren. welches auch 
sehr schwer und / unkommoth wehre zu nehmen wehre. ” 

Prvá dielenská kniha, s.

Hoci mala furoja pod a dobových správ ambíciu sta  sa novým uhorským nástr

nástroj sa neujal. Furoja nebola naozajstnou altovou flautou. Bola iba „prerastenou“

flautou, ktorá bola viac neobvyklým a novým typom na danú dobu, ako výborným 

použite ným nástrojom. Jej kónické v tanie sa zmenšovalo až ku spodnému priemeru nástroja. 

Preto boli spodná svetelnos  tela nástroja spolu s otvormi na spodnej asti ve mi malé. To malo za 

následok slabý zvuk nástroja a tiež nevyhovujúcu kvalitu tónu. Okrem toho bola pod a nás

pulácia s ve kým množstvom pridaných klapiek príliš nepohodlná a ve mi odlišná od starého zauží

vaného klapkového systému. Preto s príchodom Boehmovej altovej flauty sa ocitla na pokraji záujmu.
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Nástroje v danej dobe asto vznikali konštruk nými úpravami starších nástrojových typov

Dostávali množstvo rôznorodých, niekedy len lokálne, respektíve individuálne používaných

pomenovaní, ktorých sple  sa dá odhali  len podrobným štúdiom konštrukcie a

jednotlivých nástrojov. Možno kvôli tejto skuto nosti sme doteraz nenašli nástroj v žiadnom múzeu 

ozna ením furoja. Možno však jednu, nachádzajúcu sa v Petrohrade, budeme musie  premenova . 

Ale to už ukáže as.
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POZNÁMKY K VÝSTAVE DOBROSLAV OREL – ESKOSLOVENSKÝ MUZIKOLÓG 

á
Slovenské národné múzeum Hudobné múzeum, Bratislava

de  otvorenia muzikologickej konferencie bola v Hudobnom múzeu sprístupnená výstava 

pod názvom Dobroslav Orel – eskoSlovenský muzikológ. Pôvodný názov putovnej výstavy

približujúcej život tejto významnej osobnosti, ktorú rámci projektu Pocta 

Dobroslavovi Orlovi pri príležitosti 145. výro i Etnologický 

ústav Akademie v d eské republiky Dobroslav Orel, kn z a muzikolog Hudobné múzeum 

prevzatú panelovú výstavu obohatilo exponáty zo svojho zbierkového fondu, ktoré 

innos ou D. Orla súvisia i sa jej priamo týkajú, aby výstavu doplnilo a zárove  našej 

kultúrnej verejnosti pripomenulo alšie – devä desiatpä  ro nú existenciu slovenskej 

muzikológie Jej zakladate om bol práve profesor Dobroslav Orel.

Fotodokumenta ná výstava ponúka život

kých paneloch: Rodina a raná mlados

diny u ite a Františka Orla, prvé školské roky v Dolní Na ceste za vzdelaním a povolaním

(maturita na reálnom gymnáziu v , štúdium na biskupskom seminári v Hradci Králo

vé – doplnené o pedagogické hudobné vzdelanie Katechéta a u ite  

hudby (pedagóg na gymnáziu a k azskom seminári v Hradci Králové – , neskôr

gymnáziu v K az rímsko-katolíckej cirkvi (k azská vysviacka roku 1894 ou 

záväzok, že všetky jeho profesionálne aktivity podliehajú schváleniu královohradeckým bi

Prvé muzikologické roky (štúdium 

– zav šené doktorátom na univerzite vo Viedni u

ktorým spolupracoval na projekte Denkmäler der Tonkunst in Österreich  

Verejná innos  (redaktor asopisu Cyril – – neskôr aktivity spojené najmä 

pôsobením v – organiza ná práca, dirigentská innos , poverenie vykoná

va  doh ad nad kostolnými archívmi a Akademická kariéra v Bratislave

– , okruh spolupracovní – Oce ovaný 

                                                           
Usporiadatelia výstavy: Etnologický ústav Akademie v d eské republiky, v.v.i – Kabinet Hudební historie a St edisko 

spole ných inností AV R, v.v.i. Autorka scenára a kurátorka výstavy: muzikologi ka PhDr. Jana Vozková, CSc., 
pracovní ka Kabinetu HH s bádate ským zameraním na liturgickú hudbu stredoveku a eských prame och 

eských chrámoch v redaktorka asopisu Hudební v da. 
innosti D. Orla sa v Hudobnom múzeu nachádzajú vo viacerých zbierkach i osobných fondoch 

poznámkach, ke že erpáme iba z prame ov uložených v HuM, budeme uvádza  iba signatúrou). 
Predovšetkým sú zastúpené v zbierke hudobnín a dokumentov pochádzajúcich priamo z niekdajšieho Hudobnovedného 
seminára FF UK (MUS CLXXXI), v osobnom fonde J. L. Bellu (MUS L), Ivana Balla (MUS CIXXIII), Jána Strelca 

i alších. Pozostalos  D. Orla je uložená v eskom múzeu hudby v Prahe (prír. íslo 1/54).
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a vyznamenávaný (zo strany cirkvi uznania za prácu v hudby, zo strany štátu za 

vedeckú a publika nú innos  v oblasti eskej hymnológie, za organiza nú a aktívnu innos  

Odpo inok s priate mi a kolegami 

dokumentujúce vz ah s tiež lenmi Orlom vedeného Akademického spevác

keho združenia, pedagogi kou Annou Do kalovou Návrat do iech a domov do dôchodku 

spojený s núteným odchodom zo Slovenska , obnovenie väzieb na rodný kraj

života

Vzh adom na to, že obdobiu, ktoré nás zaujíma – pôsobeni

– výstava venovala, pochopite ne, iba pomernú as rozhodli sme sa ju prostredníctvom 

informácií pochádzajúcich z „vlastných zdrojov“, t prame ov uložených v našom 

doplni  (obr. 2) napriek tomu, že výber exponátov z asových dôvodov

nú menej spontánne priebehu práce však za ali vynára  mnohé súvislosti 

jinách našej hudobnej kultúry otvára  biele miesta obdobia prvého dvadsa ro ia novej esko

ým sa budúcnosti venova  a va . 

Panel výstavy venovaný pôsobeniu D. Orla v Bratislave 
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Výstava v SNM-Hudobnom múzeu v Bratislave (Výstavný pavilón SNM, Žižkova 18) 
Foto: Lucia Fojtíková

Po vzniku spolo ného štátu echov a Slovákov bolo n é vybudova  fungujúcu 

štátnu administratívu v novej , najmä na Slovensku, o é ávaním 

pomerne ve kých bariér, ktoré u nás zaprí inila predchádzajúca ma ariza ná politika Uhorska. 

Mnohé úradnícke a u ite ské posty dovtedy zastávali Ma ari i „Ma aróni“ a dôvažok, u neve mi

po etnej slovenskej inteligencie absentovala erudícia v

Dôležitým rezortom bolo školstvo a výchova novej generácie. Prezident Tomáš

vyjadril ako potrebu „uškolenia Slovenska“, a to vybudova  celý systém od náro

ných škôl až po univerzitu. Roku 1919 bola zákonom zriadená Univerzita Komenského v

ve, kam bolo treba promptne vysla  eských pedagógov, aby za ali vychováva  novú generáciu 

, ktorý pôvodne ú

pi  na miesto profesora pripravovanej Teologickej fakulty vies  Seminár cirkevnej hudobnej

Za riadneho profesora Teologickej fakulty bol menovaný aj Moravan Alois Kolísek.

sa však nepodarilo otvori . Kolísek, obaja k azi, hudobne vzdelaní a zárove  

ní na Slovensko museli ma  zabezpe ené iné pôsobiská. – 1921 vyu oval 

na novozriadenej Hudobnej škole pre Slovensko Kolísek 

filozofie v trnavskom seminári, kde viedol aj cvi enia cirkevného spevu, v školskom roku 1923/24 

                                                           
Napriek tomu, že Teologická fakulta bola zákonom zriadená už roku 1919, zo strany cirkvi však bola kánonicky 

erigovaná až roku 1935 a reálne za ala pôsobi  prvým akademickým rokom 1936/37.
RUPPELDT, Miloš: Zpráva o založení a o prvom školskom roku Hudobnej školy pre Slovensko v Bratislave (1919-

1920). 
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vyu oval slovenskú literatúru na Hudobnej škole pre Slovensko tiež vládou meno

nými len i kuratória školy.

Dobroslav Orel prišiel do nového prostredia, ale Alois Kolísek (1868 – 1931), k az, 

góg a ktorý bol ve kým priate om Slovákov, poznal tunajšie sociálne i politické pomery, 

retože sa už od po iatku 20. storo ia silne angažoval v za práva Slovákov, ktoré im 

peštiansk vlád . A. Kolísek pôsobil v – 1918 ako pedagóg na gymnáziu

Hodoníne a jeho blízkos  k Slovensku tak dosiahla aj reálne geografické parametre. Spolo ne so 

skupinou hlasistov, ku hlavným predstavite om ktorej patril Dr. Pavol Blaho z blízkej Skalice, sa 

na masarykovskú ideu jednotného eskoslovenského národa. V ase národ

nostného útlaku Slovákov, ktorý vrcholil po ernovskej tragédii (1905) a vydaní tzv. apponyi

ovských zákonov (1907, prísna ma arizácia škôl) sa táto Kolískova politická angažovanos  preja

vila v medzinárodnom spektre a prostredníctvom škótskeho historika R. Seatona

národnostných problémoch v Uhorsku. Na za iatku 

oro ia Slovákov ako národ, ktorého utlá aná 2,5 miliónová 

vä šina žije v Uhorsku (Uhorskí Slováci) stotisícová pospolitos  za riekou Moravou, v

nejšom svete vtedajšieho Rakúska (termín „Moravskí Slováci“ sa bežne používal ešte v 30. rokoch 

20. storo ia Kolísek žijúci v prostredí tejto slobodnejšej menšiny sa nielen usiloval o všestrannú 

pomoc slovenskému národu, ale sná  (v bí do r. 1918) aj vnútorne preci oval etnickú prísluš

nos  k nemu (po príchode na Slovensko komun – –

Kolísek sa v novom štáte stal lenom slovenského poslaneckého klubu Revolu ného národného 

zhromaždenia v Prahe, kde aj priamo podporil návrh na zriadenie 

štátnej univerzity v

Výrez zo skupinovej fotografie spevokolu Zora. Na rube fotografie 
ceruzkou poznámka: „Dr. Okánik, starosta mesta Bratislavy (strýc J. Blahu), 
Stred. S. Watson (Scotus Viator), Dr. Metod Bella, župan Brat. župy.“

                                                           
PAPP, Štefan: Moravský priate  Slovákov Alois Kolísek. Dostupné online: 

školskom roku 1923/24 Kolísek 
oval na Hudobnej škole pre Slovensko slovenskú literatúru (1923/24). Desa  rokov Hudobnej a dramatickej a- 

kadémie pre Slovensko. Jubilejná ro enka 1919-1929 a výro ná zpráva 1929-1930,
BUGALOVÁ, Edita: Hudobná Trnava a Mikuláš Schn Trnavský. SSV : Trnava 2011, s. 99
Návšteva Scotusa Viatora sa uskuto nila pravdepodobne v dispozícii list (24.5.1928), ktorým Osvetový

zväz pre Slovensko požiadal Zsl. Spevácku župu J. L. Bellu, aby na privítanie Scotusa 
pravdu horí. MUS  
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Napriek úsiliu tak Orla, ako i Kolíska, ktorí h adali všemožné kon , aby sa plánovaná 

Teologická fakulta stala realitou a mohli sa na nej pedagogicky uplatni , tento zámer bol v

h adne. Ke  sa nezdarilo založenie teologického Seminára cirkevnej hudobnej vedy, Orel sa orien

na Filozofickú fakultu, na ktorej bol menovaný za profesora a založil Seminár 

Za iatky e ako všetci, nemali jednoduché a je pochopite né, že 

vzájomne udržiavali nielen pracovný, ale i osobný kontakt. Priate ský vz ah Orla ku Kolískovi

dokladá aj oslovenie „Carissime“ v písomnom styku. Zo zachovanej korešpondencie sa dozvieme, 

že v Bratislave mali problémy aj s bývaním. Orel, deprimovaný z ého a nevyhovujúc

Kolískovi písal: „Byl jsem strašný osel, že jsem se dal svést k Bratislav  z Prahy.“ Pretrvávajúce 

prie ahy nejasné osobné vz ahy medzi zainteresovanými

primäli Orla Kolíska ktorý ako poslanec pobýval aj v

„...opravdu t eba zde Vaší p ítomnosti. ... Tedy p ije te!...“. ho ubezpe uje: 

„...Budeme (alespo  já) vás volit d kanem, rý musí„...vše dát do po ádku, 

p ípadn  zajet do íma.“ Zárove  mu radí, aby sa hne  nas ahoval do [bratislavského] bytu, 

pretože „...je nebezpe í, že vám ho seberou ... Jest nutno, aby ste zde byl, mnohé v ci nám poslední 

dobou utekly; musíme si pracovat do ruky, vše až ústn .“

Zmena, ktorá nastala po vzniku novej republiky trojre ovom Prešporku neujímala pri

mo iaro. Ve  až v marci 1919 mesto dostalo nový názov – Bratislava. Kultúrny život v

organizovaný na spolkovej báze a tomto princípe pokra oval i na alej ( zria ovate om 

Hudobnej školy pre Slovensko  Hudobný spolok pre Slovensko polkové inštitúcie 

                                                           
Listy Orla Kolískovi, nedatované. MUS CLXXXI 246 [nezrete ná poštová pe iatka 1924?], MUS CLXXXI 253. Pod a 

adresy na Orlových listoch Kolísek mal ubytovanie v Prahe na fare kostola Panny Márie Snežnej pri reholi menších bratov 
františkánov na Jungmannovom námestí. 

Pod a Dobroslava Orla: „Starý Prešpurk byl m stem bohaté hud. kultury založené na víde ském klassicizmu a nov j
ších sm rech školy mladon mecké, jejíž hlavní p edstavitel Liszt byl astým a významným jeho hostem vedle repro
duk ních um lc  sv tového významu. Hudba eská byla v Bratislav  skoro neznámá a slovenská pod útiskem 
ma arským p stovala se ve slovenských zp vokolech z d vod  více národních než um leckých...“ Pozri: Desa  rokov 
Hudobnej a dramatickej akademie pre Slovensko. Jubilejná ro enka 1919-1929 a výro ná zpráva 1929-1930

Situáciu okolo založenia Hudobnej školy pre Slovensko podrobne opisuje Miloš Ruppeldt v
publikácii Zpráva o založení a o prvom školskom roku Hudobnej školy pre Slovensko v Bratislave (1919-1920)
Ruppeldt sa už od roku 1915 zaoberal myšlienkou o zriadení školy konzervatoriálneho typu v Prešporku (Bratislave), 
no až roku 1919 nastal as na jej naplnenie. Predpokladal, že sa podarí ustanovi  „slovenský štátny ústav, slovenské 
konzervatórium“. Svoj návrh predložil v marci 1919 po as audiencie u prezidenta Masaryka, ktorý pris úbil podporu. 

apríli o om rokoval s referentmi Šrobárovho Ministerstva pre správu Slovenska (M. Ivankom, K. Medveckým, 
Stodolom) a oslovil slovenských profesionálne vyškolených hudobníkov – Trnavského a Annu 

Zochovú, „lebo chcel v prvom rade slovenských profesorov povola  na túto školu“. Rokovania však na nieko ko 
rušili politické nepokoje na Slovensku . Za iatkom augusta však bolo v Slovenskom denníku 

publikované oznámenie, že eská stavovská organizácia Jednota hudebních stav  zakladá v Bratislave hudobnú školu 
tejto iniciatíve však nikto z predtým zainteresovaných nevedel. V d och 20. 21. augusta sa v Žiline 

konalo valné zhromaždenie Jednoty hudebních stav  s cie om rozšíri  jej pôsobnos  aj na Slovensko (centrálne pražské 
riadenie štátu presadzovalo aplikáciu mnohých v echách fungujúcich modelov aj do slovenského verejného života) 

tam zo strany echov odznel návrh na zriadenie školy pre Slovensko s charakterom konzervatória. Na to reagoval 

216



šovali aj hudobný a koncertný život. Štát sa však do tohto procesu zapojil a referáte 

Ministerstva školstva a národnej osvety Osvetový zväz pre Slovensko (1922) s viacerými 

, ktorý sa ujal oficiálnej organizácie kultúrneho života vrátane finan nej

hudobného odboru Osvetového zväzu sa stal Alois Kolísek, 

maximálnu propagáciu 

– eskoslovenskej kultúry. Tla oviny ku kultúrnym , ktorých hlavným organi

zátorom bol Osvetový zväz ako napríklad abonentné koncerty, však stále vychádzali viacjazy ne. 

Predovšetkým sloven ine a nem ine. Pravdepodobne z toho dôvodu, že intelektuálne zameraná 

ma ar ina bola zrejme jazykom nižších so

ciálnych vrstiev. Do istej miery o tom vypovedá aj porovnanie dvoch dokumentov spojenýc

usporiadaním koncertu uskuto neného v d a 

uvedením dramaturgie a sloven ine a nem ine. Uvádzali sa symfonické 

básne: B. Smetana – Valdštýn v tábor V. Novák – Bou e op 42 ú inkoval Bratislavský

fonický orchester so Slovenskou filharmóniou, spojené zbory „Akademické pevecké sdruženie“ 

, sóla spievali H Pírková, Fr. Furch a Dr. J. Kolá , dirigoval Zden k Folprecht. Tento 

ve kolepý koncert ve kým výkonným aparátom reprízu Novákov Búrku. 

Avízo vo forme letáka vyšlo trojjazy ne (aj po ma arsky) a

do ítame: „Na žiados  z radov ob ianstva mesta Bratislavy a aby bola daná možnos  aj tým 

najširším vrstvám po u  mohutné hudobné dielo sú asného moderného eského hudobného 

skladate a svetového mena, opakovaná bude 5. februára

divadle Majstra Vít zslava Nováka symfonická báse  ´Bou e´, ktorá je povahou svojou jedine ným 

tomto obore hudobnej literatúry.“

                                                                                                                                                                                                 
prítomný M. Ruppeldt slovami, „že túto školu založíme na Slovensku v Bratislave my Slováci, a ke  bu
požiadame o pomoc bratov echov“. V tomto ho podporil šéf Hudobného oddelenia Ministerstva školstva a národnej 

Prahe Jan Branberger a odporu il spracova  memorandum s konkrétnymi návrhmi na realizáciu, o za iatkom 
septembra, s priloženými podpismi Ivanku, Medveckého, Stodolu a Zochovej, Ruppedt aj predložil. Branberger 
memorandum odsúhlasil a navrhol zapo a  rokovania „s nem. ma . školou Kossova“ (dirigent Cirkevného hudobného 
spolku sv. Martina v Bratislave Eugen Kossow viedol i hudobnú školu v správe spolku) o prípadnej fúzii. Na 
vypracovanie návrhu zlú enia škôl bola ustanovená komisia (Emanuel Maršík, Viktor Dušek a M. Ruppeldt), následne 
ho predložila Kossowi, ktorý síce fúziu spo iatku inicioval, ale v kone nom dôsledku na návrh nereagoval. Zárove  
Branberger tlmo il požiadavku ur i  komisiu, ktorá by novú školu viedla. V nej mali figurova  M. Schneider Trnavský, 
A. Kolísek, zástupca Ministerstva s plnou mocou pre Slovensko a M. Ruppeldt. Práve tieto tri menované osobnosti 
podpísali Prevolanie uverejnené 28. septembra 1919 v tur iansko svätomartinských Národných novinách, v ktorom 
oznamujú, že vzniká škola, „ktorá sa má v najkratšom ase vyvinu  v hudobné konzervatórium a síce III. –

– štátu nášho...“. To však už vedeli, že škola nebude štátnou, ale súkromnou a spravova  ju má kuratórium. 
Prípravný výbor zabezpe il založenie Hudobného spolku pre Slovensko (od 18.11.1919 sa spolok stal zria ovate om 
školy, predsedom prvého kuratória bol Milan Lichard). Prvý školský rok slávnostne otvorili 6. 11. 1919. Pozri tiež: 

ÍŽIK, Vladimír: Vz ah Mestskej hudobnej školy a Hudobnej školy pre Slovensko v Bratislave a zlú enie týchto 
ústavov. In: S. Bachleda, K.Horváthová, ed.: Hudobná kultúra Bratislavy medzi dvoma vojnami (1919-1939). Hudobné 
tradície Bratislavy a ich tvorcovia (zv. 6). Zborník prác z konferencie konanej v d och 12.-13. októbra 1977 
v Bratislave

Na Hudobnovednom seminári bolo roku 1932 usporiadané podujatie Vít zslav Novák a
Kolísek usilovali nasmerova  alší vývoj slovenskej hudby „novákovskou“ cestou, o sa do ur itej miery 
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Leták – pozvánka pre Bratislav anov na koncert 5. februára 1928 

ultinacionáln u sa malo podriadi politickej úlohe: by  mestom esko

slovenským. Bola to úloha dlhodobá, omu asved uje

spolo ného štátu) formulácia textu pozvánky na pripravovaný autorský koncert k blížiacemu sa 

výro iu úmrtia J. L. Bellu „...Naša eskoslovenská Bratislava ... spláca len dlh za

prácu... Želáme si úprimne, aby celá naša eskoslovenská verejnos  bratislavská 

podporila tento podnik ...“ Nevyrovnaná atmosféra vládla aj v ob ianskej sfére; 

                                                           
Akcentovanie „ eskoslovenstva“ v Bratislave bolo zrejme permanetne dôležité najmä z dôvodu

eliminovania (zaiste neoprávnených, ale pretrvávajúcich) obáv na strane echov z vplyvu kozmopolitne orientovanej 
society intelektuálov, ktorá po as dlhých rokov kultúrneho života Prešporku v kultúrno umeleckom živote 

esta vyorala hlbokú brázdu. Jednou z takýchto pevne zakotvených inštitúcií bol aj Cirkevný hudobný spolok sv. 
Martina (Kirchenmusikverein) na ele s Alexandrom Albrechtom. Obavy však boli vzájomné, zo strany A. Albrechta 
sná  aj oprávnené, pretože politická moc stála na protistrane. Ke  v roku 1933 oslavovali 100. výro ie založenia CHS, 
na úvod slávnostného koncertu zahrali štátnu hymnu. Z údajne nedôstojného spôsobu jej interpretácie (písal o

tla i aj vtedy mladý A. Moyzes, ktorý mal z hymny „trápny dojem“ – jeho žiak L. Holoubek mu tento postoj vy ítal 
13.11.1933; MUS CLXXX 257), sa zrazu vynorila „kauza“ o dehonestácii hymny zo strany A. Albrechta 

najmä Š. Németha Šamorínskeho, ktorú riešil štátny radca na bratislavskom referáte Ministerstva školstva a národnej 
osvety Karel Jelínek. Albrecht, snažiac sa hrozbu odvráti , napísal D. Orlovi (jeho postavenie v
spolo nosti na Slovensku možno ozna i : šedá eminencia) „prosbopis“ a so svojím problémom sa zveril priate ovi M. 

Trnavskému. Ten išiel na referát MŠaNO situáciu vysvetli  a ubezpe oval sa nesuž
lebo Schneider si tiež v predchádzajúcom období prešiel „perzekvujúcou retortou pánov“ a
priamo tlmo il tak Orlovi, ako i Kolískovi. (Pozri korešpondencia Albrecht – Trnavský, MUS LVI 1103

tiež BUGALOVÁ, Edita: Hudobná Trnava a Mikuláš Schneider Trnavský. SSV : Trnava 2011, s. 91.
období 20. rokov hymna znela pri každom oficiálnom podujatí, zrejme jej slovenská as , ke že zákon 

používanie hymny neupravoval. Vláda prijala rozhodnutie o ustanovení danej dvojice eskej a slovenskej piesne (ich 
poradie stanovoval ešte r. 1918 výnos Ministerstva národnej obrany). Na Slovensku sa otázka hymny riešila
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potýkala sa s tým napríklad aj jedna lenka spevokolu Zora, ktorú oso ovanie kolegý  na tému jej 

Ma armi, napriek tomu, že je rodená eška, donútilo vystúpi  zo spevokolu. V

, ktorým svoje rozhodnutie vysvet uje sa možno do íta , že na Slovensko prišla ako 

die a, žila v prostredí ma arskom a Zore si chcela obnovi  svoju eštinu. Zárove  kladie otázku, 

pre o by nemohla ma  rada udí inej národnosti tak ako Slovákov a echov, ke  žijeme v

štáte a ke ani Nemci ani Ma ari neublížili. Táto výpove  sná  výstižne dokladá situáciu, 

po as 20 rokov od vzniku republiky žilo. Na druhej strane sa však udia, ak išlo 

kultúrno umelecké snaženie, dokázali zasadi  za spolo ný cie . Napríklad b lavský spevácky 

Singverein / Dalegylet pris úbil roku 1927 predstavenstvu spevokolu Zora ú as  na spolo nej

príprave a predvedení Dvo ákovho oratória Stabat mater

Nový štát kládol ve ký dôraz na prípomínanie kultúrno historických politických výro í

Napríklad r znamení storo nice Bed icha Smetanu pripomínalo sa

ýro ie úmrtia národného bohatiera Jana Žižku uskuto nil sa slávnostný ve er 

                                                                                                                                                                                                 
výnosmi Školského referátu MŠaNO v Bratislave (nariadenia: žiaci ma arských škôl sa nau ia spieva  eskú 

slovenskú as  v ma arskom preklade; v slovenských školách vždy spieva  obe asti, tak ako sa to robí v školách 
echách). Až roku 1930 vyšlo uznesenie ministerskej rady stanovujúce nielen poradie (ktoré sa sluší zachováva ), ale 

usmernenie, že štátnu hymnu tvoria vždy prvé slohy oboch piesní. (Pozri: SAK, Robert: eská „Píse  písní“ 
historickém kontextu. In: Lucie Wittlichová, ed. :Státní hymna eské republiky v prom nách doby. Ú ad vlády R : 

Praha [2008], s. 40. Dostupné online: <
>). Slovenská as  „Nad Tatrou sa blýska“ sa hrala v harmonizácii M. Schneidra Trnavského (pod a

jeho pôvodnej úpravy v Sbierke slovenských národných piesní, Praha 1904); na programoch podujatí z 20. rokov sa 
uvádza „sdram.[atizoval]“. Avšak aj v takom prípade, ke  piese  figurovala ako riadne íslo programu, v
programe bolo upozornenie, že ide o hymnu. Napríklad pozri: Program koncertu spevokolu Zora zo 16.3.1921, MUS
CLV 16: „Schneider Trnavský: Nad Tatrou sa blýska . nár. hymna s doprôvod. klavíru)“. V júni 1934 sa na 
MŠaNO v Prahe uskuto nilo jednanie vo veci jednotnej harmonizácie štátnej hymny, kam bol pozvaný A. Moyzes 

li by  sná  aj nasledovné okolnosti: na rok 1934 pripadla storo nica vzniku 
eskej hymny Kde domov m j (v spevohre Tyl Škroup: Fidlova ka zaznela v d och 

4. februára 1934 konali ve kolepé oslavy 25. výro ia „povýšenia Bratislavy na hlavné mesto Slovenska, príchod sl. 
vlády do Bratislavy a obsadenia mesta sl. vojskom“ (pozri program osláv MUS CLV 122, v ktorom je uvedené 

– trikrát). A. Moyzes harmonizoval obe asti hymny (autograf datovaný 20.
Bellovej pozostalosti je uložený autograf harmonizácie s názvom „Nebojme sa bratia/St.hymna“, na 

ktorom je Orlovou rukou dopísané datovanie 28.10.1934 (MUS L 64). Orel zabezpe oval aj vydanie Sucho ovej 
harmonizácie v tla iarni Mandl ešte krátko pred odchodom zo Slovenska (pozri pozn. 58).

List A. Š. adresovaný spevokolu Zora, zo d a 9.12.1936, MUS CLV 330. Atmosféru nepriazne panujúcu vo vz ahoch 
dokres uje i – vyžiadanie stanov spevokolu Zora zo strany vyšetrujúceho sudcu Frant. Linharda 
vo veci pokra ovania v trestnej veci proti Rudolfovi Chlupovi pre ohováranie v tla i, Výpovednú 

situácii má aj list M. Schneidra Trnavského A. Moyzesovi z 5.3.1956: „...Nuž v
e [Trnave] žijem s malými pauzami od roku 1908! Vinu na tom nesú iasto ne existen né prí iny, prevažne ale tí 

´páni´, ktorí za onoho asu vynaložili všetko, aby som sa do Bratislavy nedostal...“ (MUS CLXXX 1878).

Celoštátne oslavy mali ve kolepý charakter. Za slovenskú stranu sa na organizácii podie al Zbor pre usporiadanie 
osláv B. Smetanu na Slovensku, kde samozrejme D. Orel nechýbal. V priebehu marca až mája sa uskuto nilo množstvo 

podujatí, v univerzity bola usporiadaná výstava, v marci sa uskuto nil cyklus prednášok (Z. Nejedlý, 
D. Orel, A. Pražák, J. Theuer, F. Kafenda). D. Orel okrem organiza ných otázok sa angažoval aj odborným vkladom, 

Usporiadate mi Slávností k ucteniu národného bohatiera Jana Žižku z Trocnova, konaných v d och 5.
Posádkový osvetový a telovýchovný odbor v Bratislave, Osvetový zväz pre Slovensko „za spoluú inkovania všetkých 
kultúrnych korporácií Bratislave“. MUS CLV 177.
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venovaný M. R. Štefánikovi. slávila pamiatka 25. výro i smrti A. Dvo áka

svätováclavské milénium ap. Zárove  sa nezabúdalo narodenín vrcholných predstavite ov 

štátu. Vláda dbala, aby pripomienk tých výro í dôsledne a dôstojne zahrnuté do osnov a

gramov škôl všetkých stup ov. V rámci osláv hudobno kultúrneho charakteru (B. Smetana, A. Dvo

ák) sa ustanovil oficiálny prípravný výbor, kde samozrejme nechýbal ani Dobroslav Orel

 Program osláv 25. výro ia povýšenia Bratislavy na hlavné mesto 

ého smerovania mesta oblasti kultúry stal ôležitou 

spolkovou organizáciou Umelecká beseda slovenská ktorej iniciátormi boli eskí umelci 

pôsobiaci pr. vládny radca Emanuel Maršík Antonín Ho ejš

Na úvod pravidelne usporadúvaných koncertných ve erov obvykle zaznela prednáška

podaní D. Orla alebo A. Kolíska. Dramaturgiou sa Umelecká beseda slovenská jej Hudobný 

orientovali na eskú hudbu, i ke  prezentovali aj domácich skladate ov Dôležitým 

                                                           
D a 3.5.1924 v Mestskom divadle pod protektorátom 

Um lecké besedy založenej roku 1863 v Prahe (de facto aplikácia eského modelu 
prenesená na Slovensk

snahe vtedy mladého Antonína Ho ejša (1901 1967) uvies  hudbu slovenských skladate ov vypovedá list 
Trnavského, ktorým Ho ejšovi na jeho (predpokladáme) návrh d a 15.1.1927 odpovedal: „... Chcete tedy 

koncert: ´Kafenda – Figuš Schneider´ ov. Je to od Vás krásne, ale myslíte, že to dnes v Bratislave zaujíma! Nako ko ja 
poznám bratislavské obecenstvo, menovite tých ´novope ených horenosov´, myslím, že je tam málo udí, ktorých by 
podobná vec úprimne interesovala. ... Novšie skladby pre Editiu U. B. nemám, lebo nekomponujem.“ V alšom texte 
píše o ve kej zaneprázdnenosti: „Ke  aj nekomponujem, zato ale pracujem tak po našsky povedanô: ´ako kô .´“ V
ase skladate  pripravoval „...školu pre husle ad usum preparandium...“ – u ebný materiál pre u ite ský ústav, na 

Trnave vyu oval, „...dával hodiny...“ – mal súkromných žiakov a predovšetkým pracoval „...na jednotnom 
cirk. spevníku“ (od r. 1921 boli už rozbehnuté práce na JKS). List kon í slovami: „Rád by som Vám poslal ne o 
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poslaním bola najmä úloha prebudi  v obyvate och mesta záujem o spolo né eskoslovenské 

vz ahy, aby pasívnej akceptácie nového štátno politického usporiadania

, o bola úloha ažká i splnite ná Významným vkladom UBS 

pozoruhodná systematika v dramaturgii (napríklad uviedli cyklus Beethovenových hus ových 

sonát i uvádzanie diel súdobých európskych skladate ov ale aj platforma poskytujúca 

priestor mladým slovenským koncertným rámci možností interpretova  komornú hudbu. 

Jeden zo spomenutých iniciátorov vzniku U Antonín Ho ejš (1901 –

lovek s neuverite ne širokým diapazónom profesijného ktorý mal v

založenia spolku 20 rokov, sa neúnavne snažil o modernizáciu „

posluchá ov – musíme ich vychova . ... Moderného loveka vychová jedine 

moderné prostredie.“ K tomu nepochybne dopomohla aj moderná novostavba pavilónu UBS, 

ktorý ako výstavný a klubový priestor slúžil od roku 1926.

Pozvánka z roku 1933

                                                                                                                                                                                                 
mojich skladieb, ale nemám ni , všetko som porozdal...“. Na korešpondenciu v pozostalosti A. Ho ejša uloženú 
Národním muzeu eské muzeum hudby v autorku upozornila Jana Laslavíková, za o jej patrí úprimná v aka.

priebehu troch ve erov roka 1933 (20.11., 27.11., 4.12.) zaznelo 10 Beethovenových hus ových sonát v podaní 
Norberta Kubáta (husle) a J. Groera (klavír), pozri MUS CLV 120.

1937) i skladate ky Marcelle Soulage (1894 1970) boli na programe komorné
koncertu „zo skladieb eskoslovenských a francúzskych“ popri dielach Bellu, Nováka, Suka, Dvo áka d a 8.1.1937 

: KURAJDOVÁ, Ema: innos slovenských hudobnokultúrnych spolkov v
medzivojnovom období. In: Langová (ed.): Vybrané štúdie k hudobným dejinám Bratislavy. Musicologica 

Slovaca et Europaea XXIII. Bratislava : Veda, Vydavate stvo SAV a ÚHV SAV, 2006,

Slovenská grafia, 1929, ro . 1, . 6. Citácia prevzatá z lánku Jany Laslavíkovej, pozn. 
Spolok UBS vypísal r. 1924 architektonickú sú až, v ktorej zví azili mladí eskí architekti Alois Balán a Ji í 

Grossmann pôsobiaci v Bratislave. Pozri: <register.ustarch.sav.sk/index.php/sk/objekty/81 elecká
slovenská.html>. Antonín Ho ejš, narodený v Prahe, absolvent obchodnej akadémie vyštudoval u Orla hudobnú vedu na 
FFUK, kde sa rovnako vzdelával aj v paralelne súkromne študoval kompozíciu u

sa hudobnej publicistike, ako kritik sledoval koncertný a najmä operný život Bratislavy. Založil 
Školu umeleckých remesiel v Bratislave (1928), venoval sa architektúre, reklame, dizajnu. Mimoriadne mu záležalo na 
tom, aby dokázal slovenských umelcov „naštartova “ na rozbeh do novej progresívnej etapy, o o sa pokúšal, a ke  
neuspel, bol sklamaný. Pozri: LASLAVÍKOVÁ, Jana: Neúnavný kritik Antonín Ho ejš. In: Žurnál Pravda
Dostupné online: <
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roku 1919 „oživotvorená“ Matica slovenská angažovala za 

podporu národnej kultúry a hne  v októbri 1919 založený Spolok slovenských 

umelcov so sekciou výtvarnou, hudobnou a Do jeho estného predsedníctva bol 

popri P. O. Hviezdoslavovi, J. Škultétym a J. Vl kovi zvolený tiež A. Kolísek. Významnou akt

pamätného 

spolupráci s pražským speváckym spolkom Hlahol) období 20. v prostredí „mimobrati

slavského“ polku slovenských umelcov viac, jeho orientácia sa niesla 

v znamení zdôraz ovania národnej idey, o v bratislavským prostredím echoslova

Umeleckej besedy slovenskej prinášalo 

ur ité rozpory.

áto situácia odrážala aj v prostredí budovania speváckych zborov. Spevácke hnutie malo 

pre šírenie slovenskej hudobnej kultúry nezanedbate ný význam. Zakladanie slovenských spevác

najmenším organiza no ekonomickým prekážkam a asto erpalo z

šenia jednotlivcov. K vtedy najkvalitnejším zborovým telesám patril Milošom Ruppeldtom založ

ný mužský Spevácky sbor slovenských u ite ov [Spevácky zbor slovenských u ite ov] (192

miešaný (hoci spo iatku tiež ako mužský) Akademické p vecké  sdružení – APS [Akademické

spevácke združenie] (1921), ktoré pri hudobnovednom seminári založil Dobroslav Orel.

                                                           
Špecializované odbory MS vznikali neskôr, vrátane Umeleckého odboru so sekciami literárnou, výtvarnou a

WINKLER, Tomáš – ELIÁŠ, Michal a kolektív. Matica slovenská : Dejiny a prítomnos
slovenská

Kolísek dedikoval svoju informatívnu publikáciu Terajší stav slovenskej hudby [vyd. po 1921] Spolku slovenských 

Náh ad na rozpory z estetických princípov prináša Jozef Kresánek v publikácii vydanej roku 1961. 
Konštatuje, že nacionálna idea sa po roku 1918 vy erpala a už len doznievala v prostredí Speváckeho zboru 
slovenských u ite ov (založil M. Ruppeldt, 1921) a Spolku slovenských umelcov. Skladate om zoskupeným okolo 

žijúcim na vidieku prisudzuje „maloburžoázny svetonáh ad a malomestský vkus, netvorivé penie 
na udovej piesni“ a neprijímanie novôt. Tento názor formulovaný koncom 50. rokov sved í o udomácnení postojov 
vzniknuvších v slovenskej hudobnej historiografii. Pozri: KRESÁNEK, Jozef: Národný umelec Eugen 
Sucho . tom období sa odlišnosti v estetickej orientácii prem
politických problémov súvisiacich s ideám národa a národnosti. “Vládnuca“ idea echosl
vakizmu utlmujúca prejavy národovectva už vôbec nebola ochotná akceptova  inonárodné cítenie To postihlo najmä 
Štefana Németha Šamorínskeho a Alexandra Albrechta (pozri o napriek jeho modernosti a
novému hudobnému jazyku negatívne pozna ilo prijatie a osvojenie si Albrechtovho diela na zvyšok 20. storo ia.

vzniku APS pozri: JANEK, Marián: Pocta Dobroslavovi Aura musica 2015/8.  PF UJEP, KHV Ústí nad 
Labem, s. 9. Dostupné online: <
vysviacka prvých slovenských biskupov v Nitre a minister [V. Šrobár] oslovil D. Orla, aby zostavil kvalitný príležitostný 
zbor. Orel angažoval sólistov z alších významných spevákov. Súbor [mužský zbor] sa po produkcii 
nerozišiel, ba sa rozrast septembri 1921 vystúpili i po as osláv Aloisa Jiráska v Bratislave a tam prítomnému 
spisovate ovi zaspievali. Ten ich v písomnom po akovaní oslovil ako „Akademické p vecké sdružení,“ í

názov. tomu tiež pozri umelecký program biskupskej vysviacky v Nitre zo d a 13.2.1921 (MUS 
CLV 14). Takúto významnú udalos  pripravovali s asovým predstihom, M. Schneider Trnavský na túto príležitos  
skomponoval omšu Missa Stella matutina pre mužský zbor, slávnostné Ecce sacerdos zložil nitri
Bohumil Štetka. V bulletine sú uvedené osoby, ktoré umelecký program „Riadia: Bohumil Štetka, dir. Katedrálneho 
chóru vNitre, Dr. Dobroslav Orel, riadny profesor Cirkevnej hudobnej vedy pri Bohosloveckej fakulte v

lísek, riadny profesor literatúry a estetiky pri Bohosloveckej fakulte v Bratislave, Milan Zuna, šéf opery 
Slovenského národného divadla v Bratislave. Ú inkujú: Mužský sbor z Bratislavy, Katedrálny sbor v Nitre, lenovia 
Spolku slovenských umelcov, Slovenského nár. divadla, Hudobnej školy pre Slovensko a iní umelcovia.“ Po as 
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– práve z aspektu národnej idey v protiklade k názorom na budovanie jednotnej esko

skej kultúry – sa rtali Orel bol dlhoro ným miestostarostom P vecké obce esko-

slovenské za leni  aj slovenské spevokoly. 

radov eských pedagógov pôsobiacich u nás tak vznikli „spevácke župy“,spol

kové organizácie z strešujúce spevácke zbory Bratislave založili Západoslovenskú spevácku 

župu Jána Levoslava Bellu. Iniciátorom bol zrejme sám Orel. od žup

APS pod touto hlavi kou nájdeme spoluú inkova  bratislavské zbory Zora

vácky zbor Legionár, prípadne Sokolské spevokoly z Orchestrálne 

spevácke združenie Pohronské zo Zvolena Takéto zastúpenie je uvedené na programe koncertu 

d a . narodeninám prezidenta E. Beneša ( ), kde zárove  
                                                                                                                                                                                                 
slávnostnej omše, obradov vysviacky a intronizácie hral na organe M. Schneider Trnavský a
odzneli premiéry Schneidrovej omše aj ním zharmonizovanej Pápežskej hym mužského zboru O
J. B. Foerstra. Prví slovenskí biskupi boli: Karol Kme ko, Marián Blaha, Ján Vojtaššák.

Opä  vsúlade s aplikáciou eských modelov na Slovensku. V echách založená Jednota zp váckých spolk  esko
slovanských (1868) prijala roku 1919 názov P vecká obec eskoslovenská. Pri rozšírení pôsobnosti na Slovensko sa 
spolkom, združujúcim spevácke zbory, namiesto „obec“ priradilo pomenovanie „župa“, ke že v rámci štátnej správy 
bolo na Slovensku ponechané uhorské župné usporiadanie (až do roku 1928). 

Zachovaná agenda (v signatúre MUS CLXXXI) vypovedá o úzkom personálnom i administratívnom prepojení spe
speváckej župy. Záznam z valnej hromady Akademického speváckeho združenia s výkazom innosti za rok 

informáciou o vo be funkcionárov bol predložený Západoslovenskej speváckej župe J. L. Bellu, ktorá ho vzala 
na vedomie. Starostom ASZ bol Rudolf Chlup, jednate om Karel Škarda, pokladní kou Bed iška Chlupová, zbormaj

el a estným lenom A. Kolísek. Župa mala samostatné vedenie, za APS v om figurovali R. Chlup 
Kolísek, jednate om Adolf Vav ín. D. Orel bol pravdepod dostupná 

korešpondencia s ASZ je podpísaná A. Kolískom. Ten takisto podpísal aj žiados  adresovanú hudobnovednému semináru
roku 1930, ktorou župa žiadala o poskytnutie prednáškovej miestnosti na ú ely rokovania svojho najvyššieho orgánu –

valnej hromady za uplynulé obdobie. 
52. narodeninám prezidenta E. Beneša, 24.5.1936 sú spevokoly vymenované. Pozri MUS 

Spevácky zbor z dlhoro nou tradíciou, vznikol r. 1919 zlú ením robotníckych spevokolov. Na programe z
hlavi ke uvedené: ZORA / Spolok pre pestovanie speváckeho, / hudobného  a dramatického / 

iacero dirigentov: Jozef Winkler, Otakar Šimák, Jan Šoupal, Zden k Folprecht, 
Vlastimil Truhelka, František Procházka, František Dyk, Bohumil Haluzický. Po as 20. a
významne podie al na hudobnom živote nielen Bratislavy.

edol Ji í Kozánek, pozri tiež údaj „po válce vedl legioná ský p vecký sbor v Bratislav “ In: LAPÁ EK, 
Ji í: Vznik a vývoj legioná ských organizací, místní legioná ské organizace okresu P erov ed.: In: Ji í Lapá ek ed.: 
Rodáci a ob ané okresu P erov v eskoslovenské legioná ské armád  v letech 1914–1920. P erov 2001, s. 16. Dostupné 

. i. ú inkovali na 
slávnostnej akadémii pri príležitosti osláv 10. výro ia uznania sl. légie v Taliansku talianskou vládou (21.4.1928) 

bratislavskej redute. Tento koncert však umelecky zastrešovala Západoslovenská spevácka župa J. L. Bellu. 
dznelo aj dielo V. Nováka Zakletá dcera op. 19 v podaní spevokolov APS orchestrom 39. pešieho 

pluku „Výzvedný“ pod taktovkou D. Orla. programe Bellovského koncertu z 21.4.1937 je ako dirigent „Spev. Sboru 
´Legionár´“ uvedený J[an] Veselý (

Spevokol Sokola Nitra, dirigent Fr. Ryneš (1936). Pozri MUS CXXXII 19.
Spevokol Sokola Trnava, dirigent inž. A. Sedlá ek, Pozri SNM HuM, sign. CXXXII 19. Tiež pozri: BUGALOVÁ 

1928 František Procházka, po jeho odchode do Bratislavy 
sa teleso neudržalo, zostala iba mužská as  speváckeho zboru, ktorú viedol dirigent Stanislav Kovanda, riadite  
zvolenského gymnázia. Procházka v odmietol požiadavku, aby po 
Orlovi prevzal APS. Pozri: BÁZLIK, Jaromír: František Procházka a jeho hudobná innos  na Slovensku. In: Hudobný 
život, ro . XIII, 1981, . 14, s.  8. Tiež pozri: BRODNIANSKY, Michal: Zvolenský spevácky zbor – najstarší inný 
pevácky zbor na Slovensku oslavuje svoje 130. narodeniny, In: Aura musica 2013/4, PF UJEP, KHV Ústí nad Labem, 

117. Dostupné online: <
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ú inkovali aj Spevácka župa viedenská a A. Dvo áka Bratislavské a viedenské spevokoly spo

86. narodeninám prezidenta Oslobodite a T. G. Masaryka 

1936 pod záštitou „ eskoslovenské Menšinové rady,“ kde pred

kantátu Svadba Jánošíkova. Kantátu interpretovali spojené zbory 

Legionár) a Viedne uvedené ako: „ eskovíde ské p vectvo – p vecké župy: Víde ská

Dvo ákova“ orchestrom Slovenskej filharmónie a spevá i sólist (M. Mašková, R. Weiss, 

K. Kalaš), dirigoval F. R. ermák. Medzi usporiadate mi okrem vymenovaných telies

[viedenský] „hudební spolek Dvo ák“ však s „Orlovou župou“

tiež Vlastimila Orlice Prost jova, ontakty udržiavali aj s P veckým sborem 

moravských u itel

                                                           
ri: MUS CLV 150. Viedenské spolky avizovali podujatie letákom s oslovením a „Krajané! President

dožije dne 7. b ezna 1936 požehnaného v ku 86 let. Všude, kde bije eskoslovenské 
srdce, bude toho dne vzpomínáno. I nás ve Vídni. P ipravili sme v dohod  s Menšinovou radou d stoj
oslavu, která bude zárove  manifestací spolupráce naší menšiny s Bratislavou ... Žádáme tit. krajanské korporace, aby 

ádaly oslav vlastních ... Zveme Vás srde n ! P vecká župa víde ská, P vecká župa Dr. A. Dvo áka. Hudební 
spolek ´Dvo ák´.“ Pozri MUS CLV 149. Spevácka župa viedenská vznikla pravdepodobne z iniciatívy tamojšieho 

eskoslovanského speváckeho spolok Lumír (zal. vo Viedni r. 1865), ktorý podporoval ideu eskoslovenskú 
propagoval aj tvorbu J. L. Bellu žijúceho vo Viedni v

Vlastimila 1929 Anna Do kalová 1949), spevá ka, pedaogi ka, 
organizátorka a blízka spolupracovní ka D. Orla. Od r. 1929 pôsobila v Bratislave ako u ite ka hudby na Reálnom 
gymnáziu, od r. 1930 sa podie ala na innosti Akademického speváckeho združenia, ako lektorka hudby na 

novednom seminári budovaní fotografického archívu hudobných prame ov, 
ale aj pri vyhotovovaní fotografických snímok. . Na údaje autorku upozo

Kate ina Andršová.
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Na východe Slovenska pôsobila Východoslovenská spevácka župa Smetanova, ktorú 

založil roku 1924 eský pedagóg a Voborský. a lenili sa do nej spevácke 

zbory, ktoré eskí u itelia (miešaný spevokol Smetana Prešove – založil Voborský 

košický spevácky zbor Foerster založ období 1922 –

Eduard Nademlýnský, po om prevzal teleso Jaroslav Hnátek; Hlahol Košiciach 

spevácko hudobný krúžok v (územnej samosprávnej 

jednotky od roku 1919 pri lenenej eskoslovensku) existovala takisto spevácka župa so sídlom 

Užhorode a patrili do nej: Spevácky spolok Smetana v Muka eve, Spevácky krúžok u ite ov 

Sevluši, užhorodský Spevácky spolok Smetana, Muzyka no obš estvo Bojan v Užhorode, 

Spevácke združenie eskoslovenských u ite ov v Užhorode a Zemské spevácke združenie u i

te ov v Užhorode.

rámci P vecké obce eskoslovenské nefigurovalo žiadne spevácke teleso vedené sloven

skými zbormajstrami. V roku 1928 sa však pri Matici slo Martine konštituoval Sväz slo-

venských speváckych sborov SSSS) [Zväz slovenských speváckych zborov] a až pod jeho krídla 

sa sústredila vä šina slovenských spevokolov. bol založený alší strešný orgán pre 

slovenské – Združenie robotníckych spevokolov na Slovensku. Napriek úsiliu zo strany 

oficiálnych kruhov sa robotnícke spevokoly do „P vecké obce“ neza lenili.

Miešaný zbor APS [ASZ] popri koncertnej innosti ú inkoval aj na všetkých významných 

kultúrno spolo enských podujatiach, D. Orel ho viedol až do polovice 30. rokov

                                                           
Konštituovanie Východoslovenskej speváckej župy a stanovenie jej názvu pod a B. Smetanu súviselo zrejme 

výro ím storo nice skladate a, ktorej pripomienka bola roku 1924 v celoštátnom meradle mimoriadne akcentovaná.
Voborský 1957), pedagóg, zbormajster, skladate . Od 1919 do 1938 vyu oval na Reálnom gymnáziu 

Prešove. Zberate  šarišských udových piesní. Po r. 1938 pôsobil v echách (Praha, D ín, eská Lípa).
Edvard/Eduard Nademlýnský (1891 1967), pedagóg, zbormajster, skladate . Od 1919 do 1939 pôsobil na Slovensku 

(Lu enec; Košice /1922 28/; Modra; Spišská Nová Ves). Od r. 1939 ako vysokoškolský pedagóg v
Roku 1934 oslavoval košický spevokol Foerster, „ len Peveckej obce eskoslovenskej“ 15. výro ie založenia. Na 

programe boli zborové skladby J. B. Foerstera, V. Figuša Bystrého, B. Jeremiáša, O. Jeremiáša, B. Smetanu, A. Dvo áka, 
J. Suka, V. Nováka ru nej hry na klavíri. Dirigoval Jar. Hnátek, 

úvodné slovo mal starosta spolku Dr. M. O enášek. Koncert sa konal 24. 11. košickej „Schalkház“ (neskôr 
MUS CLV 137. J. Hnátek vyu oval latin inu na reálnom gymnáziu i u ite skom ústave 

Košiciach, viedol školské spevácke zbory
18. výro ná zpráva štátneho eskoslovenského gymnázia v Košiciach za školský rok 1936-37. Dostupné online: 

Spevokoly patriace pod Východoslovenskú spevácku župu uvádza JANEK, Marián: Pocta Dobroslavovi Orlovi. In: 
Aura musica 2015/8.  PF UJEP, KHV Ústí nad Labem, s. 9. Dostupné online: 

Martine sa sú asne v roku založenia SSSS uskuto nil za hojnej ú asti spevokolov aj prvý celoslovenský festival 
speváckych zborov (v neskorších ro níkoch spojený aj so sú ažou zborov) usporiadaný v
mati né výro né augustové slávnosti). Zrejme na konto toho sa z iniciatívy Orlovej Zsl. speváckej župy rozhodol 
Osvetový zväz pre Slovensko organizova  „svoj“ festival vo ve kono nom období roka 1929, ktorý sa však pre menší 
záujem zo strany spevokolov (prihlásených 11 zborov) rozhodli neuskuto ni . Zsl. spev. župa si následne vyžiadala 

festivalového koncertu augusta 1928, aby ho založili do svojho archívu. Pozri: 
Oznámenie Osvetového zväzu zo 7.3.1929 a žiados  zo 4.4.1929, MUS CLXXXI 381, 382.
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Orlovým ástupcom na poste dirigenta sa stal –

dirigent orchestra bratislavského om

Šamko. innos  Akademického speváckeho zboru obnovila. Na vtedajšej Peda

Trnave zbor úspešne viedol Jozef Poto ár. sú asnosti sa k

pokra ovate  hlási Akademický spevácky zbor TEMPUS

APS v Pezinku, 7. máj 1922 APS v školskom roku 1936/37
                                                            (z ava druhý sedí K. Schimpl, tretí D. Orel)                     

mnohých nepopierate ných zásluh Dobroslava Orla je získanie umeleckej pozosta

losti Jána Levoslava Bellu na Slovensko. Ke  v roku 1923 Ján Levoslav Bella pri príležitosti svo

80. narodenín zavítal do Bratislavy z ne alekej Viedne, kde žil od roku

                                                           
1981), jeden z prvých slovenských profesionálne vyškolených dirigentov (štúdiá v

41 šéf rozhlasového orchestra 45 vedúci odd. 
reprodukovanej hudby), od 1945 pôsobil ako pedagóg. 

Jozef Šamko (1908 1980), slovenský hudobný pedagóg, za al študova  hudobnú vedu a
1943) ešte v závere Orlovho pôsobenia, orientoval sa na hudobnú sociológiu. Údaj o om ako zbormajstrovi erpáme 

Orlovej korešpo na Šamkovu adresu s oslovením: „Pan odborný u itel J. Šamko / sbormistr APS“ Orel mu 
poslal 9.5.1939 poh adnicu z ktorej celému zboru vyslovuje po akovanie, že pokra ujú v tradícii a spievajú. 
Pravdepodobne reagoval na rozhlasové vysielanie zboru, ktorý „zn l velmi dob e a slad n “ a podpísal sa „za 
poslucha e Orel“. Gratuláciu k úspechu pripísala tiež A. Do kalová (pozri pozn. ), ktorá Orla sprevádzala aj po 

Akademický spevácky zbor, zaiste nadviazaním na tradíciu, vznikol (
Trnave. (Pozri: BUGALOVÁ, Edita: Hudobný život v Dejiny Trnavy I. Ed. Jozef Šimon i , 

540.). Pedagogický inštitút v 1966 Pedagogická 
fakulta ako sú as  UK. Katedru Hudobnej výchovy viedol Jozef  Šamko. Domnienku o jeho snahe udrža
innosti akademického spevokolu bude potrebné potvrdi  alším štúdiom. (K tomu: PRÍKOPOVÁ, Viera: Akademický 

spevácky zbor UK. Jeho umelecké pôsobenie. Diplomová práca. KHV PdFUK Trnava 1973. 107 s; deponované v Záp
doslovenskom múzeu Trnava, sign. M 8657/33041. Tiež MUS LXVIII, zbierka menších dokumenta ných súborov 
[Jozef Šamko Trnave úspešne a dlhodobo dirigoval na KHV pôsobiaci Jozef Poto ár (1920
patril k špi ke zborového spevu na Slovensku (napr. v r. 1972, 1973 ú inkoval na BHS; pozri: 

d=103&PHPSESSID=ea9f0719b970fc653e1b842a89cc69e6>. PdF UK bola direktívnym rozhodn
tím presunutá z Trnavy do Bratislavy (1985) a predpokladáme pokra ovanie innosti zboru na bratislavskej akademi
kej pôde. Sú asné informácie o kontinuite spevokolu sa ve mi rôznia. Ku kore om ASZ sa síce hlási Spevácky zbor 

údaj na stránke Hudobného centra <
nia vlastných dejín. V oboch údajoch je totožná nesprávna informácia o roku 1977 (sic!) ako za iatku novšej histó

nadôvažok stránky rozdielne informujú o dirigentských osobnostiach pôsobiacich v priebehu asu.
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vednom seminári ho prijal Dobroslav Orel za ú asti Aloisa Kolíska a Gustáva Kori á

bol iniciátorom zmluvného záväzku eskoslovenskej republiky: za prevod majetkových a

ských práv na hudobné diela J. L. Bellu do vlastníctva štátu a ich prevzatie do správy Hudobno

vedného seminára, bude skladate ovi poskytovaná estná penzia. 

osobne ú astný komisionálneho preberania pozostalosti v byte zosnulého. Je nesporné, že Orel mal

zásluhu na získaní Bellových rukopisov a

vyhotovi  fotokópie z bellovských materiálov, bolo treba požiada  pražské Ministerstvo školstva 

národnej osvety súhlas Pri Hudobnovednom seminári tiež Odbor pre vydávanie 

, pre ktorý musel získava  finan né prostriedky; Krajinský úrad túto aktivitu 

bol správcom edi ného fondu funkciu pokladníka vykonával 

Gustáv Kori ánsky zárove  spravoval tla ový fond na vydávanie Bellových skladieb zriadený 

Na edíciách Bellových skladieb sa podie ala Hudební matice pražskej 

finan ných prostriedkov fondu Orel dokonca zálohovo uhradil náklady na 

pobyt skladate a v následne aj výdavky spojené s o mal potom refundova  

Krajinský úrad. Orel na propagáciu Bellu a jeho diela vynakladal mimoriadne úsilie. V

súvisloti stojí za povšimnutie, že v novembri (nie dlho po Bellovej návšteve) 

zorganizoval na akademickej pôde o skladate ovi cyklus prednášok.

Ako zástupca Slovenska sa roku 1928 zú astnil ustanovenia Slovanského speváckeho 

zväzu v v Po sku, kde sa pre rok 1929 pripravovala Zemská po ská výstava s ou

spojený Slovanský spevácky festival za ú asti spevokolov z Po ska, Bulharska a Juhoslávie. 

rámci P vecké obce eskoslovenské zastupovalo Orlovo Akademické spevácke 

                                                           
Gustáv Kori ánsky (1886, Sibí  – 1947, Bratislava), bankový úradník, klavirista, hudobný spisovate  a

mladých rokov sa poznal s rovnako ako on, opustil po politických zmenách Sibí . Prišiel na Slovensko, 
po ase sa stal riadite om bratislavskej pobo ky Slovenskej banky, aktívne sa zapájal do kultúrneho živ

kontaktných osôb v komunikácii s
Pod a zápisnice z 22.6.1936 spísanej na Vegelinovej ul. 35 (dnešná Partizánska); MUS L 429.

korešpondencia tajomníka Matice slovenskej 
zárove  šéfredaktora Slovenských poh adov Štefana Kr méryho (1982 hudobným publicistom Ivanom

súvislosti s komplikáciami získa  fotoprílohu k chystanému Ballovmu lánku o Bellovi. V
21.9.1928 (MUS CXXIII 153) píše Kr méry Ballovi: „Koncept listu Orlovi Vám vraciam, pre ítal som ho a súhlasím 
tým, ako ste to napísali, úplne. Sám by som, pravda, bol napísal inakšie. Štát v takýchto veciach, z oh adu na Bellu, 

ova , ako obchodník nakladate . Pomaly sa Bella nebude smie  ani shovára  bez dovolenia. 
tom, ale hovori  o tom, o som Vám napísal, nikomu nehovorte. Ke  sa s prof. Orlom sídem, poviem 

mu to sám.“ Pozostalos  J. L. Bellu bola roku 1974 administratívne prevedená do múzea a je sú as ou zbierkového 
so signatúrou sú asnosti je zdigitalizovaná a podlieha rovnako ochrane; prístup k pamiatkam je možný 

Po zrušení župného usporiadania vzniklo zákonom z r. 1927 krajinské (zemské) zriadenie
bolo spravované jedným úradom sídliacim v Bratislave (neskôr s expozitúrou v Košiciach). Pozri MUS L 335 –
vyú tovanie subvencie.

Kori ánskeho žiados  o refundáciu  na Krajinský úrad zo d a 24.6.1936, MUS L 271.
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združenie. Nadôvažok zorganizoval výmenný prednáškový pobyt medzi univerzitami 

ucjan Kamie ski – 1964), etnomuzikológ prednášal 

po skej hudbe a eskoslovenskej. Prvé Orlove 

prednášky na témy: „ sú asnej hudobnej tvorbe v republike eskoslovenskej“ „

udovej piesni“ sa uskuto nili d a 17. mája za ú asti lenov Akademického speváckeho 

združenia, ktorí po as prednášok predviedli hudobné ukážky tak zborovo ako i v sólach. Na záver 

prednášok uviedli spojené zbory (ASZ a prost jovské s

kantátu. V rámci programu festivalu tieto spojené zbory scénicky uviedli Dvo ákovo oratórium 

Svatá Ludmila toho vidno, že Orel bol vynikajúci organizátor schopný zabezpe i  finan né 

dotácie, ke že na jese  plánovali v programe pokra ova . Orel sa okrem toho zaujímal aj 

štúdium poznanského archívu udov Kamie ski sústre oval ve ký archív 

fonografických nahrávok Orlov záujem o udovú piese  sná  súvisel aj s alšou aktivitou

roku 1925 vykonávanou na pôde bratislavskej univerzity, ktorou bola innos  ého výbor

Štátneho ústavu pre udovú piese .

bol tiež stálym lenom výboru roku 1934 v Spole nosti 

pro hudební výchovu, ktorá I. medzinárodný kongres pre hudobnú 

výchovu Orel iniciatívne založil slovenskú odbo ku spolo nosti (1937) a pod jej hlavi kou 

usporiadal Kongres pre udovú piese  konaný v Tren ianskych Tepliciach.

Orel mal záujem, aby sa Slovensko dostalo aj do medzinárodných kontakto

Po as osláv Beethovenovej storo nice vo Viedni roku 1927 bola iniciatívy Quida Adlera, Orlovho 

pedagóga, ustanovená Medzinárodná muzikologická spolo nos so sídlom v

doživotným estným predsedom. Následne vznikla za predsedníctva Zde ka Nejedlého v

eskoslovenská sekcia s tromi pobo kami: pražskou, brnianskou a bratislavskou. Funkciu jednate a 

odbo ky [Spolo nost roku 1939 vykonával Jozef Šamko.

Základom Orlovho muzikologického záujmu bola eská hymnológia, vykonal rozsiahle

terénne výskumy a vydal závažné hymnologické práce. Zaujatý novými povinnos ami po príchode na

                                                           

Pozri MUS CLXXXI. Listy Západoslovenskej speváckej župy adresované Osvetovému zväzu pre Slovensko. Tiež list
– po akovanie rafinérii Apollo za príspevok 1000, K s (MUS CLXXXI 390).

roku 1930 bol ich po et 4000. Pozri: DAHLIG, Piotr: Hudební folklorismus v Polsku: historický p ehled. In: 
Národopisná revue, 1/2016, ro . XXVI, s. 46. Dostupné onlin

Pôvodná inšitúcia s pôsobnos ou pre celú monarchiu vznikla ešte roku 1902 vo Viedni, roku 1919 sa v esko
ako Štátny ústav pre udovú piese , vzápätí bol vytvorený slovenský výbor, ktorý

Orlovou zásluhou bol roku 1925 pri lenený
Túto informáciu sme erpali z korešponden ného lístka, ktorý D. Orel zaslal J. Šamkovi z Pod brad [1939] a

ho: „odb. u itel, jednatel SHV“ (MUS LXVIII 394). V texte ho poveruje úlohami súvisiacimi s finan nými záväzkami 
za aktivity vykonané ešte D. Orlom (úhrada nákladov v tla iarni Mandl za Sucho ovu harmonizáciu štátnej hymny). 
Šamk tom ase pôsobil vo funkcii riadite a a školského inšpektora a ke že zárove  od r. 1938 bol posluchá om 
hudobnej vedy, Orel ho ako žiaka poveril funkciou jednate a Spolo nosti hudobnej vedy. Na strane odosielate a Orel 
uvádza: „Pod brady, Charitas“ a texte informuje, že sa bude definitívne s ahova  do Prahy.
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Slovensko sa už nemohol v takej miere výskumu venova , pramene mal však neoby ajne dôsledne 

spracované o om sved ia zachované rukopisné transkripcie a lístkový hymnologický katalóg, ktorý 

obsahuje zápisy z rôznych eských kancionálov a zbierok (Šamotulský, Rosenplutov, eskobratský, 

Rovenského i Erbenova zbierka ai.) Hudobného múzea sa nachádzajú 

transkribované materiály z kancionálov z lokalít Lochenice, Dašice, Tábor, Hradec Králové.

Ke že pracoval s prame mi, o uvedomoval dôležitos  výskumu hudobných pamiatok

Jeho zásluhou sa ve a pamiatok zachránilo a sústredilo na pôde hudobnovedného seminára. Zárove

zabezpe oval aj ich fotodokumentáciu, s ím mu významne pomáhala jeho asistentka a dlhoro ná 

priate ka Anna Do kalová Zdie al i najmä

bezpe enie. Dokladom jeho profesionálneho záujmu „vedeckého a národného“ 

adresovaný Vojenskému velite stvu do Spišskej Novej Vsi, ktorý v roku 1922 poslal po Jánovi 

Orel sa predstavuje ako konzervátor Ministerstva národného školstva a poža

duje, aby rukopisný kancionál nachádzajúci sa v knižnici v Podolínci ochránili a znemožnili jeho 

vyvezenie do Ma arska. Orlove práce k hudobným dejinám Slovenska podložené terénnym 

vedeckým výskumom sú pre nás základným prame om (najmä: František Liszt a Brati-

slava Hudební památky františkánské knihovny v Bratislave

Najvýraznejšie sa Dobroslav Orel zapísal v slovenskej hudobnej kultúre ako zakladate  

slovenskej hudobnej vedy. Na pôde Hudobnovedného seminára vychoval prvú generáciu sloven

kých muzikológov ako boli napríklad Konštantín Hudec (1901 – 1952), František Zagiba –

, Zdenka Bokesová (1911 – – , Jozef Šamko (1908 –

Medzi posluchá ov seminára patril spomenutý Antonín Ho ejš – 1967), neskôr všestranný 

umenovedec na poli hudobného i výtvarného umenia (v hudobnovednom seminári vykonával 

funkciu knihovníka) spevá ka V ra Zachová – Elena Smidžárová 

– Bed iška Chlupová a mnohí alší. Orlov seminár

gickým pracoviskom, ale aj vedeckým ústavom a zárove  hudobným archívom, ím 

dokázal v za iatkoch nového štátu  tieto dôležité a vtedy absentujúce inštitúcie.

                                                           

Ján Strelec (1893 – 1975), hudobný pedagóg, zbormajster, organizátor, 
pochádzal z goralskej obce Kacvín (Katzwin); po roku 1945 pripadla Po sku. Strelec bol roku 1922 zrejme ešte 
študentom v

V. Zachová, eská operná spevá ka a pedagogi ka. V Bratislave sa vydala za Jána Strelca (1893 –
dramatickej akadémie o druhý raz sa vydala za operného režiséra Miloša Wasserbauera (1907 –

ke  prijala angažmá v
E. Smidžárová, hudobná pedagogi ka, manželka Michala Karina

– 1961), eský hudobný skladate pôsobiaci v Bratislave (do 1939) ako lektor Právnickej fakulty 
zárove  posluchá  hudobnej vedy. Chlup s manželkou Bed iškou patrili do okruhu Orlových priate ov a

zbory mal akademický zbor v repertoári.
mimoriadnych posluchá ov prednášok D. Orla (šk. r. 1922/23, 1923/24), MUS CLXXXI 373.
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Zvolený názov príspevku Poznámky k výstave... zdá sa, s charakterom textu korešponduje aj po 

vizuálnej stránke – pri poh ade na stránky a petit poznámkového aparátu. V om sústredená 

rozkošatená a informatívne pestrá as  príspevku sa odvoláva na archívne dokumenty uložené 

Hudobnom múzeu. Zbierkový fond múzea predstavuje nielen kvantitatívne, ale najmä 

kvalitatívne bohatý informa ný zdroj a samozrejme, bádatelia ho majú k dispozícii. Táto ponuka 

nás zárove  núti vyslovi  imperatív smerom k mladej generácii muzikológov, aby sa v duchu 

odkazu zakladate a slovenskej hudobnej vedy, neúnavného a nesmierne pracovitého vedca, 

pedagóga, dirigenta, organizátora, propagátora, profesora Dobroslava Orla (obr. 

heuristickú prácu. Zdroje informácií akajú...

 Krasický Jos[ef]:  Dobroslav Orel, perokresba 

                                                           
66 Krasický Josef (1900 1977), amatérsky maliar (perokresby, akvarely) a divadelník, brat akademického  maliara

arcela Krasického, pôsobil vo svojom rodisku Kvasice, okr. Krom íž. Pozri
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HUDBA V RODIN  KOLÍSK

á  e k

Zcela jist  lze za raritu, ne li unikát považovat rodinu, ze které vzešlo šest bratr , kte í své životy 

zasv tili kn žské služb . A hrála jejich životech d ležitou roli hudba, vidíme tuto výjime nost 

ješt  siln ji.

Františka Kolísk a jeho manželky Marie 

uprost ed Drahanské vrchoviny Františkovi p edkové zde žil Ond ej –

– a vnuk Mat je líska – ze sousedního Malého 

za ženu Annu, dceru protivanovského nájemce Josefa Nejedlého

yn František Petr Kolísek oženil s

arodil syn František. Ten s Marií rozenou Kejíkovou zplodil 12 d tí:

Františka (1851 – – – 1885), Antonína (1857 –

– – –

– 1931), Ignáce (1870 – – –

Matka Marie, roz. Kejíková se svými syny (zleva: Alois, František, Ignác, Jan, Laopold, Karel) 

pam tní sborníku Do památníku Dru Aloisu Kolískovi , stejn  jako 
monografii Karla Sommera a Josefa Julínka Politik a kn z Alois Kolísek, vydané v

narodil František, syn nájemce Františka Kolíska a Barbory rozené Kr má ové z . p. 104. Chybn  je uvedeno i datum 
s atku Františka a Marie Kejíkové 15. , správn  je 14. František (prost ední) †6. 1883 na souchot , 
poh bíva František Kolís , viká  v Brn  na Petrov .

Marie Kejíková *23. 1834, 14. †22.
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Kostel Narození Panny Marie v Protivanov  

Jako první se etabloval šek Pro chudbu rodi  se nejprve vyu il tkalcem, p i emž 

íležitostn  nádeni il, aby uleh il rodinnému rozpo tu. Otec pro n j p vodn  zamýšlel u itelské 

povolání, takže po n mecké reálce absolvoval v roce 1875 eské gymnáz Brn , kdy nástupem 

ro níku o rok zmenšil sv j v kový handycap. Brn  již zvolil studia teologická. Pro vynik

František Seraf. Kolísek *3.10.1851 Protivanov , †27.12.1906 Brno
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jící prosp ch byl v osledních ro nících ustanoven vi posléze prefektem seminá e. 

vysv cen, 1882 získal aprobaci katechetickou a 1889 doktorát teologie.

o vysv cení byl poslán na kaplanské místo do Tišnova, ale po pouhém m síci byl vyzván, 

aby se ucházel o místo druhého kaplana v Brn  na Petrov . To získal a služebním postupem prošel 

p es 1. kaplana, 3. a 2. viká e až k postu 1. viká e a správce fary. P sobil rovn ž jako katecheta na 

áziu a n jakou dobu jej najdeme mezi pedagogy Janá kovy Varhanické školy.

Besedním dom  v Brn  na sjezdu farních cyrilských jednot pronesl projev k 700 ú astník m 

místo Leoše Janá ka, který musel odjet do lázní v P ed odjezdem Kolískovi nastínil 

myšlenky své p ednášky o chrámové písni se zvláštním z etelem na doprovod varhan a František 

Kolísek s dómským varhaníkem Františkem Musilem se tématu, proloženého varhanními p íklady, 

naprosté spokojenosti ú astník . Obecné veselí vzbudily zejména Musilovy ukázky 

šlendriánských meziher. antišek Kolísek spolu s antiškem

Slovákem a jinými zú astnil n nské prelatu e o programu a zejména 

hudební náplni velehradských oslav k mileniu úmrtí sv. Metod je v p íštím roce.

Mimo jinošská vystoupení od svých osmi let v ovském kostele v rámci liturgické 

zpíval p ípadn hrál na housle i flét , chodil nejspíše k místnímu u iteli Ignáci 

Ková ovi na soukromé hodiny klavíru a ista ú inkoval podle 

svých slov „p i velikých koncertech brn nských na housle“. P itom využil možnosti d kladného 

vzd lání v hudební teori ízení sboru a orchestru. Stál u zrodu Janá kem zakládané Jednoty pro 

zvelebení církevní hudby na Morav a p i ustavující valné hromad  23. 1881 byl jedním z ov o

vatel  protokolu a pozd ji byl léta volen jednatelem spolku

p edsedou Cyrilské jednoty v Brn a ve funkci setrval až do smrti. Již 

rok po vzniku brn nské Cyrilské jednoty vydal Kancionálek Cyrillský, který se do konce století 

do kal osmi vydání a v dalším roce, 1887, tento Kancionálek doplnil Pr vodem varhan erém 

p edehry a sebraným zp v m zkomponoval brn nský dómský varhaník František Musil.

roce vzniku brn nské Cyrilské jednoty byl na kn ze vysv cen Františk v bratr 

Kn žskou dráhu za al jako kooperátor v Ku imi, pokra oval Mrák

tín , Dolních Lou kách a od roku 1891 byl již fará em, a to v Olší. Není p íliš známo, že jej 

zájmu o toto místo vyzvala abatyše Anna Staack z kláštera v Saské 

Lužici, které náleželo presenta ní právo kostela v Olší. roce 1896 byl ustanoven fará em a

P e klášte í u Tišnova, Blansku a rok p ed smrtí v K ižanovicích

Hlasu podrobn  referoval Alois Vele

Leopold Kolísek *14. , †25. 1922 K ižanovice

235



Podle pam tník  byl nadán nejen hudebn , ale i výtvarn  a nad asové zásluhy si vydobyl 

zejména organizací poutí do Lurd, kterými se budeme zabývat níže. V noval se náboženské 

ratu e, na konci 19. století vydal publikace nap . Blahoslavená Panna Maria v p íkladech (1893) i 

homiletickou p íru ku pro postní dobu Kristus zran ný – duše ran ná  

p iblížení osoby a díla Aloise Kolíska by sotva sta il samostatný seminá .

iálních a teologických studiích sv cení v Nám šti nad

Oslavou, na ež byl poslán na vyšší teologická studia do íma, kde strávil dva 

ánské universit  (Pontificia Universitas Gregoriana , Universit  sv. Urbana Pontificia 

Universitas Urbaniana a na papežské Akademii sv. Tomáše Akvinského Pontificia Academia 

Sancti Thomae Aquinatis získal doktorát filosofie.

Po návratu byl jen n kolik týdn  pov en kaplanskou službou v Miroslavi a následující ty i 

roky byl duchovním správcem a katechetou p i Zemském ústavu hluchon mých v Ivan icích

rámci p íprav Národopisní výstavy eskoslovenské v roce 1894 byl lenem Národopisného 

odboru pro hudbu na Morav , kde zodpovídal za oblast církevní hudby (um lá hudba byla 

kompetenci Josefa Nešvery, lidová hudba a tanec Leoše Janá ka a kancionály Karla Konráda). 

Nejdéle p sobil jako profesor a katecheta na vyšší reálce v Hodonín , a to v –

Práv  b hem práce Hodonín  navázal mnohé významné kontakty, uzav el vzácná p átelství 

eskými, moravskými slovenskými národními buditeli, v dci a um lci. Velmi záslužné bylo

angažmá v p ípadu slovenského kn ze Andr kterému ú ady dávaly za vinu masakr v e

vé 27. 10. 1907 známé jsou Antonínem Dvo ákem, Jaroslavem Vrchlickým,

Adolfem Heydukem i Karlem Dostálem , ze Slovák  do Hodonína p ijížd l

nap íklad Svetozár Hurban Vajanský, Karol Anton Medvecký, pozd jší biskup Dr. Ján Vojtaššák, 

Milan Hodža Ferdiš Juriga.

Alois Kolísek se záhy stal lenem Katolické moderny a jeho p i in ním byla na sjezdu 

P erov  p ijata rezoluce, vyjad ující podporu slovensky smýšlejícím kn žím v zemích 

slovenských, ímž si vysloužil velkou nelibost vysokého kléru, už tak živenou 

ní že bylo tehdy brán no jeho ustanovení profesorem ná oženství na 

prvním gymnáz Brn .

do vrcholné politiky. Za Slováky byl zvolen v

– 1920 poslancem Národního shromážd ní. Mimo jiné se p i inil, aby se základním

škol stala hudební výchova povinným vyu ovacím p edm tem.

Alois Kolísek *1. †
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entem Masarykem jmenován ádným profesorem národní literatury 

estetiky na nov  státem z ízené Katolické bohoslovecké fakult  v Bratislav . Kv li neprovedené 

dismembraci Ost ihomské diecéze tato fakulta nakonec zahájila innost až 4 roky po Kolískov  

a Alois Kolísek na Slovensku konal p ednášky o k es anském um ní na bohosloví 

Bratislav  a Trnav . Byla to doba prudkého, nejen politického kvašení a Alois Kolísek byl stále 

centru d ležitých událostí.

Prof. Dr. Alois Kolísek byl velkým milovníkem a znalcem slovenské lidové písn

lidovém duchu složil píse  Drevoruba  Slovák vládal n kolik hudebních nástroj , 

výte ný , rozum l si s adou slovenských um lc . Málokoho tedy p ekvapí, že byl p edním

initelem elé ad organizací, postihující široké spektrum jeho zájm .

P. Ignác Kolísek byl na kn ze vysv cen v roce 1895. Do roku 1900 byl kooperátorem 

B eclavi, pak 1901 – 1909 ve Velkých Bílovicích, na ež jej Jan kníže z

na místo fará e do Milonic (ustanoven k 1909). Zde p sobil v relativním poklidu až do své smrti.

Pátrání po dokladech o hudebnosti P. Ignáce Kolíska nevd n záležitostí, nebo  Ignác 

vždy jakoby stál ve stínu svých bratr a mimo tém  obligátní zápisy farních kronik o opravách 

tel o n m mnoho doklad  neexistuje. Nicmén  aspo  dv  zdánlivé mali kosti jeho muzikálnost 

dokumentují docela p esv d iv . Ur it  nelze p ehlédnout skute nost, že byl v seminá i druhým ze 

ty  hudebních prefekt  (na rozdíl t i Jana ž hudební erudici nelze poch

bovat), zodpovídajících za hudební složku posvátných ob ad , kterých se klerici zú astnili. 

pozice druhého tenoristy ve zmín ném bratrském p veckém kvartetu jakoby vyjad ovala jeho pov

Zákon . 441 z
Po vzniku eskoslovenska byl území dosavadní ost ihomské arcidiecéze, ležící nov  na území SR, spravováno 

provizorn  viká pravomocí generálního viká e. 29. 5. 1922 byla Svatým stolcem z ízena 
Trnavská apoštolská administratura, jejíž správce už byl pod ízen p ímo ímu. Prvním administrátorem byl ustanoven 

Skute nou arcidiecézi z ídil až Pavel VI. apoštolskou konstituc Qui divino Præscriptionum 
sacrosancti Bratislav  teologická fakulta z ízena 24. 6. 1919 zákonem 441/1919 Sb.,
až v roce 1935 resp. 1936 (vládním na ízením 112/1936).

ervnu 1919 byl lenem delegace Jednoty eskoslovenského katolického duchovenstva, vyslané k papeži B
požadavky na reformy katolické církve v nov vzniklé republice. leny této delegace byli dále pozd jší 

banskobystrický biskup Marián Blaha (1869 1943), d kan pražské tologické fakulty ThDr. Vojt ch Šanda (1873
a d kan v Ledenicích František Kroiher (1871 1919 založen Seminár hudobnej vedy na Filozofickej fakulte 

Alois Kolísek spolupracoval s 
Vyšla v roce 1919, text napsal Václav Chlumecký (pseudonym Enšperger).

– p edsedou: Komise pro hudební výchovu na školách v SR, literárn  p ednáškového odboru Slovanské 
Bratislav , literárního a slovanského odboru Slovenského klubu v Bratislav , místní organizace S. strany 

lidové Bratislav , Spolku pro podporu propušt ných trestanc  v Bratislav , I. sboru Slovenské ligy v Bratislav , 
Školské matice Slovenské ligy, um leckého odboru Osv tového svazu v Bratislav , Západoslovenské p vecké župy 

Bratislav , místop edsedou Družstva Slovenského národného divadla, historicko
um leckého odboru Vlastiv dného musea v Bratislav , Jednoty hudebních stav , kuratoria Školy um leckých emesel 

Bratislav , literárního odboru Slovenské ligy, úst edního výboru Slovenské ligy, Spolku anglické kultur Bratislav , 
jednatelem Státního ústavu lidové písn  pro Slovensko, lenem výbor  a poradních sbor  dalších 20 spolk  a institucí, 
redaktorem R že lurdské v Bratislav ...

Ignác Kolísek *27. , ord. 1895 v Brn , †2. 1922 Luha ovice
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– vnit ní hlasy nebývají nositeli vznosných melodických linek ani nerámují celou harmonii jako 

hlasy basové, takže je b žný poslucha  zaznamená bohužel až tehdy, kdy chybují...

Kolísek zá í 1897 na kaplanské místo v a po žádosti o p

ložení do n meckojazy né obce, aby se zdokonalil v n m in místo kooperátora v

na ja e 1900 ve Štítarech, krátce pot  ve Slavonicích a v íjnu toho roku v Komárov . Od listopadu 

1901 byl ustanoven vojenským kaplanem v ervenci 1903 duchovním profesorem na

kadetní škole v Liebenau bei Graz. Po válce byl výnosem Ministerstva národní obrany jmen

ván duchovním správcem p i zemském velitelství pro Moravu a Slezsko v Brn  s titulem s. polního

. Do konce války byl vyznamenán ádem Františka Josefa, st íbrným záslužným k ížem 

pro vojenské duchovní Piis meritis, zlatý záslužný k íž

Mariánského k íže II. t ídy ádu n meckých rytí . Bohužel jediným doložením jeho hudebních 

pností je sou asné dob druhého basist bratrském p veckém kvartetu.

Nejmladší z šestice byl po vysv cení (1898) kooperátorem v Tasov , ve farnosti

ikuláše ve Znojm  a nakonec ve Velkém Mezi í í krátce administroval faru v Horních 

na ež se v roce 1912 stal fará em v Dukovanech a tuto farnost spravoval 36 let, než odešel na 

odpo inek. Jak vidíme níže, už v Tasov  P. František Florian a ve Znojm  P. Josef Svoboda museli 

mít pro hudební a poutní aktivity mladého kooperátora zna né pochopení, nebo  jen cvi ení muz

kant  a úkoly spojené s p ípravou a realizací poutí musely zabrat opravdu hodn  asu, který by 

nad ízení mohli nárokovat pro pln ní služebních úkol Jeho hudební schopnosti a dovednosti jsou 

bohudík zachyceny pramenn literatu e.

Jakýmsi svorníkem aktivit všech brat í Kolísk  vlakové pout  do Lurd, které rakouští 

katolíci po ádali od roku 1886 rámci rakouské výpravy zú astnili František 

Leopold, 1900 Ignác. Leopold byl pov en výborem Cyr Metod jského d dictví sepsáním 

drobné zprávy o pouti a historie lurdských událostí, které vydal tiskem na samém konci století. 

Pou  v n m jakoby zažehla touhu po ádat pout  samostatn , na národní bázi.

První eskou pou se poda ilo zrealizovat o t i roky pozd ji pro celkem 362 poutník ech,

Moravy, Slezska, ve výprav  bylo i n kolik Slovák  a víde ských ech . Byla to bohužel jediná 

pou , které se zú astnilo všech šest bratr  i matkou Marií. Silným dojmem muselo p sobit poutní 

Karel Kolísek *16. Brn , †2.
Jan Kolísek *9. 1875 Protivanov †25.
Ze zprávy P. Leopolda Kolíska brn nské konsisto i o p ipravované pouti do Lurd v

„ hci p echvalovati na p . bratra Jana. A  má ty neb ony k ehkosti, ale pro Lurdskou pou  nenajdu za n ho 
žádného kn ze na Morav  a echách, který by zárove  m l schopnosti 1) vypomoci ve vrchním vedení skupinovém 
(vzpomínám posud na jeho výborné služby p i ímské pouti r. 1908 v Loret , kdy pozd  do noci za jeho vedení se 
dopravovaly poutnické skupiny z nádraží Loretského do m sta), 2. dirigovali hudební kapelu poutní, 3. hráli v ní na 
k ídlovku, 4. dle pot eby i na varhany, 5. zpívali v quartett  I. bass...“
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p vecké kvarteto Aloise, Ignáce, Jana a Karla, jehož zp vy po návratu vydal Alois vlastním nákl

dem. Obdobn  tomu bylo i roce 1911, kdy se do zp vní ku Ave Maria pro sólový bas, 

mužský sbor s doprovodem, které ješt  na studiích složil nejstarší z bratr , tehdy již zesnulý Fran

šek a Pange lingua mužský sbor od nejmladšího Jana. P. Jan Kolísek byl zárove  k ídlovákem 

vedoucím p ti nejlepších hudebník  hasi ské kapely v Tasov , kde byl ooperátorem

druhé pouti v roce 1907 sestavil šestic hudebník  znojemských, 1911 ú inkovalo dokonce deset 

muzikant , z toho t i kn ží. Tehdy byl P. Jan administrátorem fary v Horních Borech. 

již jako fará  v Dukovanech, vedl kapelu student u itelského ústavu v Buben i a b hem deseti

jedenácti poutí, kterých se zú astnil, takto prošlo poutními kapelami p es 50 hudebník , z nichž 

mnozí ú inkovali opakovan .

Hudebnost brat í resp. sourozenc  Kolískových nelze vid t pouze jako izolovaný jev

oddiskutovatelným odkazem na existující hudební prost edí jsou mimo jiné národní písn  a

které v Protivanov  do konce 20. století František Sušil, Františka 

Kyselková, Zdenka Jelínková i Jaromír Synek. Ve vzpomínkách P. Františka Kolíska nacházíme 

pasáž i o fungujících hudebnících a zp vácích na kostelním k ru pod vedením místního u itele, jehož

hudební výchovou procházely všechny nadané školní d ti. A pokud se zahloubáme do složitého 

p ediva rodinných vztah , nem žeme si nevšimnout, jakými podivuhodnými cesti kami hudební 

nadání krá elo.

nap íklad ješt  nikde reflektováno, že p íbuzný bratr  Kolísk synovec Františka 

Petra Kolíska František se stal kantorem na východ  Moravy u itelském povolání pokra oval 

jeho syn Josef a vnuk František. hudebními aktiv , neodmyslitelnými p edevším u

ských kantor , lze po ítat zejména u – , jenž byl v –

nadu itelem v Lide ku

samotném Protivanov  samoz ejm  nebylo muzicírování záležitostí jen u itele a rodiny 

Kolísk . P estože je dnes už zna n  obtížné zjiš ovat hloub ji do minulosti praménky hudebnosti 

množství protivanovských muzikant  a zp vák , mnohdy p íbuzensky provázaných, v

ných vzpomínkách zaznamenaná jména p esv d iv  nazna ují, v jakém prost edí vyr stali Kolískové

a jejich vrstevníci jejichž potomci p sobí v Protivanov  i jinde v r zných hudebních žánrech dodnes

Ke konci 19. století se v Protivanov  do kala nebývalého rozkv tu dechová hudba, a to 

hlavn  díky vojenskému hudebníkovi Aloisi Kopeckému jeho sestrou Františkou spojil sv j 

život zakladatel d ležitého muzikantského rodu Josef Kolá  (*1872), s velkou pravd podobností

Alois Kopecký 1860 Protivanov †1917 tamtéž. Podle rodinné tradice m l p i vojenské služb  dosáhnout
hodnosti kapelníka, dob  svatby ( 1887) už 
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len Kopeckého kapely. Díky osob  jejich syna Josefa Kolá e Protivanov do kal 

desítky let trvající kulminace hudebního života mnoha podobách. A Josef Kolá  

nželku nete  brat í Kolísk , dceru Františka Havrdy a Filomeny rozené

Kolískové, ímž propojil n kolik ých Práv  v etných hudebních t lesech, 

 už smy covém kvartetu, dechovce, štrajchu nebo na k ru vyst ídalo n kolik generací široké

ho p íbuzenstva Jen pro orientaci krátce zmíníme aspo  n kolik nejbližší rodiny

Josef nejmladší (*1927) vystudoval hru na violoncello, stal koncertním mi

nickém orchestru hlavního m sta Prahy FOK, v á l komorní sdružení Musica da 

camera Praga, 1999 se stal lenem komorního souboru Solisti di Praga. Všechny ty i jeho dcery 

pokra ují v otcových stopách, a  sólov , redakci eského rozhlasu i na hudební škole.

Vojt ch, syn Vojt cha, nejmladšího bratra Josefa mladšího, vystudoval na konzervato i 

akademii hru na klarinet a dlouhá léta p sobí profesionální dechové hudb  Moravanka

d ti vystudovaly hudební obory, Alois je protivanovským varhaníkem.

Zam ili jsme se na h šesti kn žských brat í Kolísk  jako na výjime ný fenomén. 

Jak bylo ale e eno již v úvodu, tu výjime nost tvo í šestice kn ží a hudba tento mimo ádný 

se pohybovali výhradn  v hudební oblasti, museli bychom záhy seznat, 

že hudebnost brat í resp. sourozenc  Kolískových skute n  nelze vid t pouze jako izolovaný 

ím podrobn ji se budeme zabývat složitými vazbami a propojeními s dalšími muzikantskými

, tím v tší úctu a obdiv získáme k množství výte ných, nadšených a ob tavých 

protivanovských hudebník  a zp vák , kte í svým um ním chválili Pána p i bohoslužbách,

osv žovali poslucha e koncert , divadel i tane ních zábav i doprovázel své p íbuzné, známé 

neznámé na cest  poslední.

Josef Kolá  ml. *5.3.1900 Protivanov †20. . Vyu en krej ím, stejn  jako Alois Kopecký prošel 
službou ve vojenské hudb  a po návratu do civilu si založil kapelnickou živnost e 30. letech se po Františku Zapletalovi 
stal protivanovským varhaníkem. Jeho výte nou kapelu zmi uje i Jan P ív tivá krajina hudby

Josef Kolá  st. byl po matce Antonii rozené Nejedlé sp ízn n i s kantorským rodem Petýrk , který hudebn  vynikl ve 
K tinách, B eclavi, Brn Vídni.

Obraz o rodin  Františka Kolíska by byl zna n  neúplný, kdybychom neuvedli i ostatní potomky minimálním 
nazna ením jejich osud : Druhorozená 4. ého
†12. 3. 1850 Ivan ice) †12.
Krom íž ch synem byl P. Ludvík Kirsch (*24. †13. 1936), katecheta ve Znojm . Antonín Paduánský

21. 1882 Marie Kejíková (*1. ával P. František) †20. 1909 Podivín
Bohumil Kolísek (*12. 1908, †20. 1935 Podivín), fará , katecheta 

Podivín . D ležitou spojkou se stala 21. 1882 Františk
8. Kejíkov , †1.

Synem jejich dcery Marie Kejíkové – Veselé (*23. †17. 1958 Protivanov) byl P. Ji í Maria Veselý OP 
†31. 2004 Olomouc, po válce sekretá  ministra obrany Ludvíka Svobody, pozd ji politický 

v ze , archeolog. Nejmladší dcera Jenovéfa †31.3.1867 Protivanov) byla jedinou zem elou v d tském v ku.
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– KONCE JEDNÉ EPOCHY VARHANÁ STVÍ

Katedra hudebních a humanitních v d Hudební fakulta JAMU v Brn

Varhaná ský odkaz Franze Riegera otce zakladatel sv tové varhaná ské firmy Gebrüder Rieger 

Krnov , p edstavuje hlediska organologické reflexe doposud ne zcela probádané téma. Pozo

nost by mu však m la být v nována nemalá. Jednak pro samotnou emeslnou a um leckou kvalitu 

jeho nástroj , ale také proto, že svým dílem reprezentuje varhaná e p sobícího na samém skl

rozsáhlého vývojového typu evropského varhaná ství, která se záhy prom ní ve zcela nové a po 

všech stránkách odlišné varhaná ské paradigma. 

malé obci Sosnové, poblíž m sta Krnova

ré rozvíjelo svou innost n kolik varhaná  i menších dílen ší ná

ské vzd lání a zkušenosti však získal ve Vídni u varhaná e Josepha Seybertha. ž mladého

varhaná e ve Vídni formovaly se zmi uje Rudolf Quoika, kdy p ipomíná zejména možnost poznání 

nástroj  Johanna Henkeho, i Ignatze Kobera: „Franz Rieger lerntedie Wiener Orgelwerke kennen, 

vor allem die großen Werke Meister Johann Henkes, dann aber auch die des Olmützers Ignaz 

Kober, der die Moderne verkörperteund in Wien (Schottenkirche) und im Stift Heiligenkreuz bei 

Wien in den Jahren 1802 und 1804 Musterwerke geschaffen hatte.“

dle Ji ího Sehnala p esunul v ý podle n ho zárove  

také p edstavuje po átek jeho samostatné varhaná ské živnosti. pracovní 

Krnov  až k tj. dob , kdy se zde Rieger oženil Rosálií Schmidtovou

na základ  dochovaného nápisu od Franze Riegera na varhanách v Kružberku, kde autor zmi uj

provedení lad ní nástroje a p ipojuje podpis „bürgerlicher Jägerndorf“.

se jedná o nejstarší ov ený doklad o Riegerov  varhaná ských aktivitách.

Oba auto i odvolávají na prác Bohumíra Indry, ve které autor zmi uje, že v

1844 si Rieger vedle zmín ného s atku koupil d m . 240 na tehdejším D ev ném trhu a v

byl p ijat za krnovského m š ana (fotokopii p ijímací listiny uvádí v citované práci Petr Koukal).

Živnost Krnov  na bázi malé dílny s n kolika zam stnanci do roku 

kdy jeho synové Otto a Gustav založili moderní továrnu, jež se v následujících desetiletích výrazn  
                                                           

Die Jägerndorfer Orgelbauer Rieger und ihr Haus
, Ji í Barokní varhaná ství na Morav , díl I. Varhany. Brn , UP v

Historie a vývoj varhaná ství na Krnovsku a Bruntálsku. In: Plánský, Bohumil a kol. Krnov, m sto 
královského nástroje. Krnov: M sto Krnov, 2007, s. 36. ISBN: 978

NDRA, Bohumír: Housla ství a varhaná ství v oblasti Jeseník  v tí asopis Slezského muzea, ada B –
. 1, s. 22 Indra ve své práci mj. odkazuje na Rodnou matriku Sosnové Kr XIV 4 f. 179, dále pak 

Riegerovými syny na Rodnou matriku Krnova I 18, f. 7, 88; i lánek Karla Lu áka Krnovské varhaná ství. 
Krnovsko 1957, . 1, s.
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zapsala do d jin evropského varhaná ství. dob , kdy Franz Rieger p edával firmu syn m (od roku 

1872) a krátce všichni t i spole n  pracovali, nesla název „Franz Rieger und Söhne“.

však již brat i Riegerové používali obchodní zna ku „Gebrüder Rieger“. Franz Rieger zem el dne

Krnov . Ji í Sehnal uvádí, že b hem svého života postavil cca 30 –

své práci Barokní varhaná ství na Morav  uvádí následující soupis Riegerových nástroj , v etn  

varhan které opravil a návrh  na varhany

1843 Krnov, h bitovní 

1844 Kružberk, oprava

1844 Wadovice, návrh

1849 Horní Benešov, oprava

1850 Hrozová, 

, Špitální kostel

1855 Cvilín u Krnova II/20 – dle Sehnala první nov  postavené varhany Franze Riegera

1855 Nové Valte i

1856 Hol ovice, oprava

1859 D t ichov nad Byst icí, oprava

1862 Rázová 

1864 Moravský Ko ov I/10

1865 Lomnice u Rýma ova

1867 Stará Ves u Rýma ova I/12 (dochovány)

1868 Hrabová

1870 Lipta

1870? Moravský Ko ov I/10

1872 Zátor, oprava

2 Rýžovišt  I/10

? Vrbno II/20 (dochovány)

? Ludvíkov I/3 (dochovány)
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Nástroje Franze Riegera vynikaly špi kovým emeslným zpracováním a užitím kvalitních 

materiál . Dokladem toho jsou zejména vzdušnice vyráb né z dubového d eva, ale také mosazné 

pružiny ve ventilových komorách, i konzerva ní nát r všech kovových sou ástí.

Riegerovy varhany generáln  spadají do varhaná ského paradigmatu období baroka –

projevuje markantn  zejména v oblasti konstrukce, a sice užitím zásuvkových vzdušnic a sam

z ejm  ješt  ist  mechanickou trakturou, ale také na poli rejst íkové dispozice a tím i zvukového 

ideálu, kdy tyto nástroje pom rn  d sledn  dodržují vybudování dominantního principálového 

sboru až po zvukovou korunu (a to v alespo  v áste né mí e i v pedálovém stroji), který je dále 

dopln n zejména flétnovými rejst íky. Na stranu druhou zde však lze pozorovat postupnou prom nu 

zvukového ideálu, který ke konci Riegerovy dráhy spolu s n kolika dalšími initeli vyústí ve zrod 

nového typu tzv. romantického varhaná ství. Nástroje již zahrnují v tší po et hlas  v základních 

8´ polohách a vyskytují se zde i smykavé rejst íky, pozd ji hojn  využívané práv  tzv. romanti

kým varhaná stvím. O postupném typologickém posunu Riegerových varhan sv d í i

viatur, budované již chromaticky manuálu n kdy až (tj. namísto krátkých oktáv vynecháv

jících n které tóny ve velké oktáv ). 

Specifika varhan Franze Riegera lze mj. dokumentovat na dochovaném nástroji I/12 v chrámu 

Bed icha Bed ichov  u Oskavy (okres Šumperk):

Principal 8´

Salicional 8´

Bourdon 8´

Quintatöna 8´

Octav 4´

Doppelflöte 4´

Quint 3´

Octav 2´

Mixtur ´1 1/3´3x

Subbass 16´

Violonbass 8´

Octavbass 4´

                                                           

Dokumentace varhan provedená autorem dne 4. prosince 2006 pro NPÚ ú.o.p. v
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Varhany mají tónovou i rejst íkovou mechanickou trakturu a zásuvkové vzdušnice (

masivního dubu). Hrací st l je vestav ný zadní ásti varhanní sk ín , která je svou p ední ástí

vestav na do zábradlí k ru. Prospekt tvo í t i píš alová pole, pole st edové je nejv tší. Varhanní sk í  

je prostá, bez výrazn jšího zdobení, pouze nad úzkou horní ímsou jsou umíst ny drobné vy ezávané 

lístky. P esný rok postavení nezjišt n, dle charakteru odhadováno cca na 50. léta 19. století.

Nástroj má manuálu d sledn  vybudován výrazn  dominující principálový sbor až po zv

kovou korunu (Principal 8´, Octav 4, Quint 3´, Octav 2´, Mixtur 3x), a to s výrazným zastoupením 

vyšších alikvot . V pedálu stojí za povšimnutí disponování Octavbassu v poloze 4´, což pozd ji 

bylo u takto malých varhan spíše výjimkou. 

hlediska stopových poloh tedy nástroj vykazuje následující schéma:

Celý nástroj

1 1/3´

2´ 2´

2 2/3´ 2 2/3´

4´        4´ 4´ 4´ 4´ 4´

8´ 8´ 8´ 8´ 8´ 8´ 8´ 8´ 8´ 8´

16´ 16´

Brat i Gustav a Otto Riegerové za ali od roku 1873 svou továrnu budovat na zcela jiných 

základech. Jednalo se o moderní velký industriální podnik, který za al vyráb t varhany odpovídající 

typu tzv. romantického varhaná ství. P estože se tyto nástroje od varhan Franze Riegera odlišovaly 

ep ní, konstruk ní i výrobní charakteristikou, dokázaly si ve všech t chto parametrech 

udržet vysoký kvalitativní standard, tolik typický pro produkci varhaná ské p vodní dílny.
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†

Theoreticko praktická škola na varhany, op 15 

Orgelschule: Kunst des Orgelspiels

Pedalstudien für Orgel, op. 8 Snadná preludia, op. 20 

24 lehkých p edeher pro varhany op. 48

Acht kleine Präludien 

und Fugen BWV 553 560 
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Scherzo, op. 30

Improptu, op. 135 Fantazie 

g-moll

Sonátu c-moll

Život a dílo Eduarda Treglera

Missu mundi;

50 Studies for the Piano

Sonáta 
solemnis Sonáta fis-moll Gloria in excelsis Deo Introduction und Passacaglia in d-moll

Sonáta c-moll
6 French Suites BWV 812 817 Toccata a fuga
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; Aleluja

Chvála tob , Kriste, Králi v né spásy

Vínek koled
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Pastý skou mši F dur

Váno ní mši koledovou, op. 13

Vy jste m li letos ale p kné Vánoce

Missa solemnis „Autor si ji tady nahrál na magnetofon a p ed svou smrtí si ji 

asto poušt l,“

Missa pastoralis

Mši D dur Mše ke cti sv. Františka z Assisi Mše ke cti 

sv. Trojice Mše F dur

Missa pastoralis in A Missa Dominicalis, op. 3 

Missa quinta B dur eská mše váno ní „Hej 

Mist e“ Mše G dur

Media vita

Popelka Nazaretská Píse  k sv. Anežce Píse  k sv. Václavu

eská mše, op. 74 Dva 

duchovní zp vy Ave Maria

Hymnus

Missa in G, op. 80 Haec dies, op. 67, . 1

Terra tremuit, op. 85

Píse  o vzk íšení Pán , op. 100 Regina coeli, op. 69 
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Zpravodaj Musica sacra
Singende Kirche

Ave Maria 
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V Betlém , op. . 1

Missa Dominicalis, op. 3

Chvalte ústa . 1

Requiem, op. 5

Váno ní ukolébavka, op. 6a

Chvalte ústa . 2

Ave Maria in D

Zdrávas Maria, op. 7a

Zdrávas Maria, op. 7b

Duchovní zp vy Boží sílo, lásko má  Volám, Pane Ot e náš 

T i poh ební responsoria  Myslel jsi na m  Hospodine Tv j p ítel Lazar V ím, 
že m j Vykupitel žije

Slavnostní fanfára

Ukolébavka

Ave Maria

eské ordinárium

Maria, krásu tvou

Ave Maria

Desiderium animæ ejus

Sbohem, nejdražší mi zemi

Klaníme se ti, Kriste

ty i meditace, op. 9

Adagio, op. 14a

Memento 

Dva smute ní chorály

Ave Maria
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Lento

ty i skladby pro varhany   

Gloria Patri et Filio, . 1

Krátká preludia na písn  z Jednotného Kancionálu

Versetti 

Missa in honorem Sanctissimæ Trinitatis, op. 20 – 

Vesel se, nebes Královno, op. 21a

Adagio, op. 21b

Zdrávas Královno, op. 22a

eská mše, op. 23

Na cestu

Aleluja p ed evangeliem

Imprese, op. 26

eská mše ke cti Panny Marie, op. 30

Vesel se nebes Královno

Poh ební responsoria

Missa Dominicalis

Instruktáže pro varhaníky

Instruktáží

Instruktáží
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Varha-

nické školy p i Brn nském biskupství Základní um leckou školu 

se zam ením na církevní hudbu

Theoreticko-praktická 

škola na varhany, op. 15 

24 lehkých p edeher pro varhany, op. 48

Snadná preludia, op. 20

Praktische Orgelschule, op. 15

Pedalstudien für Orgel, op. 48

Ordinarium 

Cyrillo-Methodianum 

Acht kleine Preludien und Fugen BWV 553 560 Versety

Základní um lecká škola varhanická
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Fantazii op. 14

Impromptu op. 135 Fantazii na chorál svatováclavský op. 106

Preludium na valašskou píse Meditaci na staro eský 

chorál Svatý Václave Adagio Sonáty c-moll 

op. 27 Alleluja op. 16 Sonátu op. 11 

Scherzo pro varhany op. 30 Adagio op. 57

Sonátu solemnis P t preludií

Biblické písn

Musica sacra – Jednota na 

zvelebení církevní hudby na Morav

Nauka o nethematické improvisaci varhanní: ku pot eb  škol, 

jakož i k soukr. studiu pro samouky a dilettanty

Kancionálu
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Varhanní preludia Sborování

Pane, smiluj se Sláva na výsostech Bohu eská mše, op. 74
V ím v jednoho Boha Svatý Beránku Boží Liturgická mše Hymnus
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Zden k Hatina improvizuje na varhanách v Brn -Zábrdovicích 

Zden k Hatina diriguje 
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Zden k Hatina na Sborování v Brn nské katedrále roku 2012 

Varhaník sv. Víta Otto Novák s manželkou Marií a Zden k Hatina v Brn  
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V nováno Chrámovému sboru v Žarošících 
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Varhanní t ída Zde ka Hatiny na varhanické škole v Brn  (2014) 

Zden k Hatina se svými žáky Olgou a Karolem Frydrychovými na zábrdovickém k ru (2012) 
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Zpravodaj Musica sacra

Zpravodaj Musica sacra

Varhaník: asopis pro 
varhanickou praxi

Cantus: magazín pro sborové um ní

Varhaník: asopis pro varhanickou praxi

V stník 
Historicko-vlastiv dného kroužku v Žarošicích

Vlastiv dný v stník moravský
V stník 

Historicko-vlastiv dného kroužku v Žarošicích

Zpravodaj Musica sacra

Zpravodaj Musica sacra

Zpravodaj Musica sacra

Singende Kirche: 
Zeitschrift für Katolische Kirchenmusik

Varhaník: asopis 
pro varhanickou praxi

Zpravodaj Musica sacra

Zpravodaj Musica sacra

Zpravodaj Musica sacra

Zpravodaj Musica sacra

Opus musicum
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SLOVENSKÉ HISTORICKÉ ORGANY V EURÓPSKOM KONTEXTE
TVORBA KRITÉRIÍ POROVNÁVANIA

Andrej  Š t a Ústav hudobnej vedy SAV
Štefan  N a Ústav hudobnej vedy SAV
Bogus aw  R a Uniwersytet Wroc awski Wydzia  Nauk Historycznych i

Cie om štúdie je vytvorenie porovnávacích kritérií historických organov

cerých dôvodov Jedným z najpodstatnejších je integrácia našich historických organov do euró

skeho priestoru. Pri jasných kritériách môžeme postupne ur i , komparova  

slovenských historických organov vo i ostatným organovým kultúram. Medzi základné kritéria 

musia patri  okrem samotnej dispozície nástrojov aj materiálové umelecké špecifiká. 

Pod a sú asných poznatkov môžeme zárove  predpoklada , že podstatným determinujúcim pr

budú aj akustické vlastnosti ktorých sú nástroje postavené.

Úvod

Sú asná globaliza ná pre muzikológiu množstvo nových výziev, ktoré súvisia tiež 

našej hudobnej kultúry medzinárodnom Rovnaké trendy sa týkajú 

slovenských historických organov, ktorých ukotvenie v medzinárodnom kontexte dosia  chýba.

potrebné stanovi  cie , kritéria výskumu Ke že h adanie zvukového ideá

bolo vždy predmetom diskusií organis organológov cie om sa stáva 

umelecká kvalita jednotlivých organových proveniencií. Interpreta ný poh ad 

síce h adá kvalitatívne špecifiká viac z dôvodu samotnej interpretácie a výskumný poh ad 

nológov dôvodu primárneho pochopenia samotnej podstaty nástrojov. Avšak vzájomné 

prepájanie týchto poh adov unikátnych, nových poznatkov a navyše už samotná 

organológia má interdisciplinárny charakter väzby na hudobnú históriu, 

i teóriu, cez materiálové vedy hudobnú akustik , mikrobiológiu až po praktickú 

rekonštrukciu hudobných nástrojov Ak však chceme pertraktova  teoretické otázky, je nevyhnutné 

zaobera  sa najprv otázkami vyplývajúcimi z praxe, ktorá je fundamentálnou bázou pre teoretické 

zovšeobecnenia a zárove  ich aplikáciou.4 týchto dôvodov je nevyhnutné postavi  uvádzaný 

ýskumu na doterajších projektoch, ktoré vytvoria základ pre alšie typy bádate ských aktivít

                                                           
Príspevok je výstupom grantového projektu VEGA . 2/0097/15 „Zvukové vlastnosti historických organov na 

Slovensku“, riešeného v Ústave hudobnej vedy SAV.
nológ vnímame ako špecialistu na výskum hudobných nástrojov v tomto prípade organov.

Porovnaj: KURFÜRST, Pavel. Hudobní nástroje. – –
Quo Vadis, Organology? 

Collections of Musical Instruments, Október 2013, s. 8
BÁRDIOVÁ, Marianna. Vz ah muzikológie a muzeológie : Dizerta ná práca, 2006, s. 12.
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Sú asný stav

rvý výskumný každej krajine, kde sú píš alové organy zastúpené v zvy ajne

širokej nás má obvykle dokumentáci – logizácie nástrojov

sku dokumentácia historických organov ešte nie je ú dokon ená, preto nie sú zverejnené jej

komplexné výsledky. Napriek tomu vieme na základe aného odhadu poveda , že 

máme približne 1500 torických organov. Na tomto mieste sa zárove  vynára dôležitá

otázka, ktoré nástroje ova  medzi historické organy Mnohé krajiny majú uvádzané

snahy už dávno za sebou a nujú inak zameraným výskumným projektom. Na Slovensku

dokumentácie organov zárove  sa už rozbehli alšie výskumné 

Ak porovnávame stav procesu dokumentácie historických organov s vyspelými európskymi 

krajinami, tak môžeme konštatova , že proces dokumentácie a klasifikácie nástrojov týchto 

krajinách ukon ený a jeho výsledky vo forme databáz sú dostupné toho dôvodu je 

finalizácia dokumentácie historických organov na Slovensku ve mi dôležitá prináša možnos  

alším výskumným aktivitám. 

hlavných aktivít je za atie komplexnej revízie a doplnenie historických organov do

Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR Táto skuto nos  otvorí možnos  výskumných aktivít 

uvedených v zákone a zárove  zabezpe í lepší a kvalitnejší p i reštaurovani

rických organov na Slovensku. Medzi nasledujúce ri už patria

samostatné organologické štúdie i monografie venované jednotlivým organárskym diel am 

ýskumy prekra ujú lógie a venujú sa aj zvukovým 

                                                           
sú asnosti je už katalogizácia nástrojov ného centra: Prieskum historických organov na Slovensku) 

takmer dokon ená, je potrebné zanalyzova  už len ca 300 objektov. Porovnaj: Kontrakt Hudobného centra na rok 2017, 

Tu je zárove  dôležitá aj otázka, ktoré organy budeme zara ova  medzi pamiatkové nástroje. Porovnaj: LALKOVI , 
Hudobné dedi stvo vo fondoch knižníc a múzeí. In DRLI KOVÁ, Dana, zost. Hudobné dedi stvo vo fondoch 

knižníc a múzeí. Zborník z 27. seminára hudobných knihovníkov. Bratislava: Univerzitná knižnica, 2009. ISBN 978
ŠTAFURA, Andrej. Historické organy stredného Gemera. Dejiny a dispozícia. Historical 

Recenz. Raba, Bogus aw, Bárdiová, Marianna. 
Revúca : Quirinus, o.z., 2016. s. 80. ISBN 978
7 Napriek nedokon eniu procesu dokumentácie organov na Slovensku, vzniklo doteraz nieko ko ve mi zaujímavých 
publikácií, ktoré do istej miery vyvažujú a posúvajú problematiku našich historických organov dopredu. Medzi takéto 
publikácie patria: CEPKO, Marek – Organy a organári na Slovensku 1651-2006, CD. 
Bratislava: Hudobné  – Historické 
organy na Slovensku.,
Dejiny organa na Slovensku od najstarších ias po sú asnos . 

Porovnaj: Zákon . 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
10  Martin Šaško a jeho organárska škola. Bratislava: Hudobné centrum, 2003. 

 MAYER, Marián Alojz – ŠURIN, Stanislav. Organy v Bratislave / Orgeln in Bratislava.
Bachova spolo nos  na Slovensku 2000. ISBN: 8096850709 ŠTAFURA, Andrej. Historické organy stredného 
Gemera. Dejiny a dispozícia. Historical pipe organs of central Gemer. History and specifications  pipe organs.
Raba, Bogus aw, Bárdiová, Marianna. Revúca: Quirinus, o.z., 2016. s. 80. ISBN 978 0. PET CZOVÁ, 
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materiálovým štúdiám, pri om neobchádzajú ani oblas  reštaurovania a konzervovania nástrojov.

nový organologického výskumu je zárove  súlade so sú asným výskumným

Európe, ktorý využíva najnovšie technologické poznatky vrátane spracovania zvukových signálov 

digitálnej doméne

Ak sa vrátime ku katalogizácii nástrojov, tak tá návala predovšetkým na 

gickej báze vä šinou od najstarších po sú asné nástroje. súvislo

systematík výskumných metodík, ktoré danom ase zabezpe ovali

organologickej práce. Na území bývalého eskoslovenska oblasti historických organov vznikla 

metodika, ktorá oužite ná sú asnosti, sta ilo by rešpektova Sm rnice 

pro dokumentaci varhan v eských zemích – Metodická p íru ka pro dokumentaci 

varhan v eských zemích, ást technicko – akustická –

pracovali ako eskí, tak aj slovenskí odborníci – organológovia danej doby.

ktorú rozpracoval dokument z

po tu názvov v, manuálov, rozsahu nástrojov, traktúr a vzdušníc i tvar píš al 

tlivých registrov vrátane popisu a ná rtu geometrie zvukotvornej, iže labiálno

nových píš al. Jej sú as ou bola zárove oblas  dokumentovania píš al v prospekte ná

ná rtu a popisu architektonického riešenia celého prospektu príslušnou fotodokumentáciou

ktorá bola rozpracovaná v akustický 

založená na dokumentácií úr jednotlivých registrov, výšky

až po zvukovú dokumentáciu, ktorá však mala slúži  na analytické ú ely 

hrubé subjektívne hodnotenie zvuku.  Napriek všetkej pozitívnej snahe sa nás táto etapa 

doteraz bu  nerealizovala, alebo len vo ve mi malej miere. 

                                                                                                                                                                                                 
Janka. Historické organy v dejinách Levo e. Recenz. Šimon i , J., Sula ek, J., zostavovate  Chalupecký, I. In Z minu
losti Spiša – Levo a : Spišský dejepisný spolok v Levo i, 2016. ISBN 978
11 publikácie a projekty na Slovensku, ktoré posúvajú organológiu do interdisciplinárnej spolupráce aj s
nými vedami patrí publikácia: HALUŠKA, Ján: The Mathematical T

Zvukové vlastnosti historických 
organoch na Slovensku riešeného na Ústave hudobnej vedy SAV. Medzi významné európske projekty (EC

Programme "Capacities“) patria: COLLAPSE 

 
Publikácia i systematika, ktorá ovplyvnila celé dvadsiate storo ie v oblasti organológie všetkých nástrojov 

publikovaná v roku 1914 pod názvom: Systematik der Musikinstrumente
Zeitschrift für Ethnologie – – (dostupné na internete: 

dôležitým dobovým publikáciám oré
priamo dotýkajú organov patrí aj monografia: ADELUNG, Wolfgang: Einführung in den Orgelbau. 
Breitkopf &Härtel, 2003

SEHNAL, Ji í a kol. Sm rnice pro dokumentaci varhan v eských zemích. Brno: eská hudební spole nost Brno, 
1986. Ml och, Ji í: Metodická p íru ka pro dokumentaci varhan v eských zemích, Brno 1989.

L OCH, Ji í: Metodická p íru ka pro dokumentaci varhan v eských zemích, Brno 1989, s. 23. Prínosom aj 
medzinárodnom kontexte sú štúdie Miroslava ené a vydané až v ublikácií: Súborné dielo II. 

Analýza zvuku Národné hudobné centrum, Bratislava 1998 Adaption of frequency 
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získavanie dát kvalitatívneho charakteru týkajúcich sa predovšetkým menzúr tých 

však nemáme komplexnejšie údaje ani v európskom meradle. významným iastkovým publiká

ciám, ktoré sa venujú menzúram európskych organov patrí monografia Die Berechnungsgrundlagen 

der Orgelpfeifenmensuren in Renaissance und Barock – Methoden zu ihrer Rekonstruktion und 

Sestematiesierung Teil I.,II. i Denkmal – Orgel. Dokumentation der 

Restaurierung durch Orgelbau Führer 1974-1991, Tiel I.II. od i

kovým príspevkom môžeme na Slovensku priradi publikácie í menzúr organára 

Šaška najneskôr p i iastkové spracovanie menzúr

niektorých organov z regiónu Gemer

Realizované výstupy etapy B by vytvorili dostato ný základ na primárne poznanie

rických organov ktoré v konfrontácií s požiadavkami a poznatkami samotných interpretov 

viaceré odpovede interpreta nej praxi Doterajší výskum dal odpove  

otázky dispozícií jednotlivých organov i ich rozsahov klaviatúr Napriek tomu, že ide 

ve mi potrebné poznatky, tieto pri porovnávaní v domácom, ani v medzinárodnom

nesta ia. Zárove  je potrebné poveda , že takmer všetky slovenské storické organy prešli

rými prestavbami i úpravami, ktoré sa prejavili predovšetkým vo zvukovej oblasti, o ur itým 

spôsobom výskum

Vývoj hudobnej kultúry v jednotlivých provenienciách mal svoj jedine ný charakter, o 

neobišlo ani hudobné nástrojárstvo, v našom prípade nástrojárstvo historických organov. Práve 

toho dôvodu komparáciu nástrojov vnímame z poh adu def všetkých 

špecifík nástrojárstva. 

Ako príklad pre komparáciu európskom kont nám môžu poslúži  dva nástroje, ktoré 

majú takmer zhodnú zíciu. nástroj v Františka 

níka ariánskej kaplnke 

                                                                                                                                                                                                 
analyzer Type 2107 to automated 1/12 Octave Spectrum Analysis in Musical Acoustics , Brüel 

ær, Naerum, Dánsko 1973, s. 30
Martin Šaško a jeho organárska škola. Bratislava: Hudobné centrum, 2003.

Komplexné hodnotenie organov firmy Rieger, Krnov postavených na Slovensku od založenia firmy 
v roku 1873 po koniec 1. svetovej vojny (po stránke hudobno-akustickej, technickej a architektonicko-výtvarnej)
dizerta ná práca. 

ŠTAFURA, Andrej. Historické organy stredného Gemera. Konštrukcia a reštaurovanie historických organov : 
Dizerta ná práca. Školite  Jana Lengová. Bratislava, 2013. 202 s. 

rokov minulého storo ia bola v zriadená nástrojárska diel a pre 
reštaurovanie historických organov pod vedením PhDr. Mariana Alojza , ktorá prispie

vplyvu reštaurátorských zásahov na umeleckú historických organov. politických zmenách
 rokoch 20. stor. došlo jej zrušeniu Vývoj pamiatkovej starostlivosti 

území Slovenska. In: ŠURIN, S. – TRUMMER, J.: Historické organy, zborník –
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František Eduard Pecník / 1797
Výška ladenia: a1 – 415 Hz Výška ladenia: a1 - 465 Hz 
Principal 8´ 
Octava 4´
Mixtura 4x 1´

Flöttna 4 fs
Quinta 2 2/3´ Qünta 3 fs

ava 2´
Flöttna 8 fs

Vox humana 8´
Portunal 8´

Sesqüaltera
Flöttna 8 fs cam (a1 

Flöttna 4 fs cam (a1 

a1 

Rozsah klaviatúr – (krátka oktáva) Rozsah klaviatúry – Cis  

Tabu ka Dispozície ukážkových organov

Na základe vyššie uvedených dispozícií (bez udania výšky ladenia)

uskuto ni  len hrubé porovnanie obidvoch nástrojov chceli zhodnoti  a porovna  ob

dva nástroje po kvalitatívnej stránke, dané údaje nám rozhodne nesta ia alšie potrebné údaje je 

možné získa  len hlbším organologickým výskumom. Práve toto je základný dôvod, pre o je p

trebné zostavi  kritéria, ktoré budú slúži  na hodnotenie nástrojov. 

Je samozrejmé, že pre historických organov je dôležité pozna  hudobnú 

kultúru daného regiónu. Zárove  je jasné, že hudobná kultúra obce Ratkovské Bystré, resp. celého 

ónu Ge nemôže svojou ve kos ou konkurova hudobnej kultúre sv. Alžbety

spomínaný pôvodne postavený i vo 

Wroclavi vôbec zrejmé z dobovej ma by sv. Alžbety hudobná 

kultú bohato rozvíjala práve súvislosti týmto organom.

                                                           
Porovnaj: Prínos osobností pre rozvoj hudobnej kultúry Gemera a Malohontu : Zborník príspevkov z muzikologickej 

konferencie v Revúcej 1. decembra 2011. Jana Lengová ed. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV : Quirinus o. z, 
výskum kontexty : Zborník príspevkov z regionálnej konferencie venovanej 100. výro

narodenia Františka Zagibu, usporiadanej 29. novembra 2012 v Jelšave. Ed. Lengová Jana ; recenzenti Bugalová, E., 
Ferková, E. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV v spolupráci s Quirinus, o.z., Bratislava, 2015. 164 s.. Kultúrne 
dedi stvo Gemera a Malohontu a jeho sprístup ovanie : vedecký recenzovaný zborník. Editori Andrej Štafura 
Vráblová Katarína Štafurová ; recenzenti Peter Barta, Janka Bednáriková, Martin Braxatoris, Martin ulík, Anna 
Danihelová, Marta Hulková, Jana Lengová, Štefan Nagy, Janka Pet czová, Lenka Rišková, Andrej Štafura, Timotea 
Vráblová. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV : Mestské múzeum Jelšava : Quirinus, o. z., 2016. 145 s.
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Hudobná kultúra mala bohatos dispozície nástroja, a tým aj na samotnú

ve kos nástroja. tohto poh adu je jasné, že organ od ur ený aj na hru

– orchestrálnu , pretože má dispozíciu rozdelenú pre dve výšky ladenia. Jednu pre 

a – chorton) pre sólo, i organový sprievod udu a druhú a –

, i pre orchestrálne sólo Pri organe od Pecníka v Ratkovskom Bystrom, o sa

dispozície týka, môžeme poveda , že organ má dispozíciu len pre jednu výšku ladenia to pôvodne 

a 415 Hz. Uvedená výška ladenia dávala možnos  hra  aj v orchestrálnej produkcii, ale priamo

dispozície nie je jasné.

amotná vyššie uvedená dispozícia však hovorí len málo o

kvalite uvádzaných historických organov. Vieme síce definova  výskumnú oblas , ale nevieme

ur i  jednotlivé rozdie rovnako pomenovanými registrami. Ak chceme zisti  kvalit šp

cifiká napr. Flauta major Pecníka a Flöttna 8 fs od Caspariniho, musíme 

nevyhnutne rozšíri  a preh bi  výskumný diapazón. Ke že zvuk generovaný píš alou je založený 

vibrácií materiálu pôsobiaceho na okolité molekuly vzduchu, je determinujúce zaobera  

j kvalite predovšetkým materiálom nástroja interdisciplinárnom kontexte

sú innosti so signálovou analýzou generovaných tónov Komplex takto získaných parametrov je 

potrebné da  do kontextu parametrami priestorovej akustiky daného priestoru. V zásade sa 

jedná o etapu B, ktorá predpokladala realizova  istý druh akustických meraní len pri najvzácnejších 

organoch, pri om sú asný stav technológie umož uje vykona  tieto merania u každého sprac

vávaného nástroja. Európskym vývojovým smerovaním sú asnosti je uplat ovanie nových 

v oblasti materiálovej analýzy a využitie možnosti signálového spracovania v digitálovej doméne, 

vizualizácie prúdenia a

Práve na existujúcej poznatkovej báze sa dá vytvori  základný zoznam kritérií, ktorý bude 

samozrejme plne flexibilný a pripravený na alšiu diferenciáciu výskumu v budúcnosti. Kritéria 

musia zárove  rešpektova  všetky determinanty, ktoré podmie ujú samotnú zvukovo umeleckú 

historický i hudobných nástrojov vo všeobecnosti. Na základe doterajších 

argumentov navrhujeme nasledujúce kritéria:

                                                           
. Orchestrálne sólo v malej miere, pretože organ nemá pri 

cammertone dvojstopový register. 

Medzi takéto projekty, i ich výstupy patria: Chiavari, C. – – – Conservation of 
organ pipes: protective treatments of lead exposed to acetic acid vapours.  

Sound Quality of Flue Organ Pipes. An Interdisciplinary Study on the Art of Voicing. 
Göteborg: Department of Applied Acoustics, Chalmers University of Technology Göt  
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Všetky vyššie uvedené sledované kritéria priamo determinujú výslednú zv umeleckú 

hodnotu nástroja. Je zárove samozrejmé, že pre komplexné zhodnotenie je nevyhnutné interdi

ciplinárne prepojenie výskumných aktivít, pretože len vtedy dôjde k objektívnemu posúdeniu 

uvádzaných umeleckých hodnôt jednotlivých organov a organových proveniencií. 

Záver

Je úplne prirodzené, že vyššie uvedené kritéria výskumu je potrebné rozpracova  a

stanovi  jednotlivé výskumné metodiky, aby sme získavali jednotné údaje aj v medzinárodnom 

kontexte. Ke že jednotlivé kritéria sú postavené na doterajšom realizovan

výskume, ktorý sa už v praxi osved il, tak toto mierne rozšírenie a

umelecké hodnoty považujeme za výskumné možnosti tejto doby. Znamená to, že mô

žeme prejs hrubého subjektívneho hodnotenia zvuku analytickému hodnoteniu zvuku, ktoré 

nám poslúži na exaktné zhodnotenie zvukovo umeleckých hodnôt historických organov aj v

národnom zmysle. Získame tak významné poznatky, ktoré poslúžia na štýlovú a pou enú 

interpretáciu jednotlivých hudobných období a proveniencií.

Einführung in den Orgelbau.Wiesbaden: Breitkopf &Härtel, 2003 (1955). 

BÁRDIOVÁ, Marianna. Vz ah muzikológie a muzeológie. Dizerta ná práca, 2006.

Komplexné hodnotenie organov firmy Rieger, Krnov postavených na Slovensku od 
založenia firmy v roku 1873 po koniec 1. svetovej vojny (po stránke hudobno-akustickej, technickej 
a architektonicko-výtvarnej) Dizerta ná práca, 2008.
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MÁRIA MOYZESOVÁ, INTERPRETKA ROMANTICKÝCH PIESNÍ A ÁRIÍ

Renáta  K  i š o á
Inštitút hudobného a výtvarného umenia,  Filozofická fakulta, PU v Prešove

Slovensku evidujeme viacero hudobníckych rodín, ktoré v rámci jednej alebo viacerých gen rá

cií šírili a šíria svoje umelecké posolstvo na profesionálnej úrovni. uvádzaní jednotlivých lenov

pôsobia výkonní , sóloví spevá inštrumentalisti, hudobní 

alebo muzikológov je dôležité spomenú  si na 

Bázlikov Dvorských, Hochelov

Grešákovcov, Zsapkovcov výpo et hudobníckych rodín, ktoré 

reprezentujú slovenskú hudobnú kultúru by mohol pokra ova  alej. Záujem o

nutý úspech jednotlivých lenov týchto rodinný spolo enst istým kultúrnym fenoménom 

našej krajiny

Do zoznamu známych hudobníckych rodín žijúcich a pôsobiacich na území 

možno s ur itos ou zaradi  rodinu Moyzesov ktorej otec Mikuláš Moyzes (1872 –

– pedagógovia (Mikuláš Moyzes aj 

sa stali zakladate mi modernej hudobnej kultúry Zna ný a inšpirujúci

na úspešnom profesionálnom ovaní hudobníckej rodiny Moyzesov Mári á

– á á manželka a matka, ale zárove  sopranistka a interpretka pies

duchovnej literatúry doterajšej hudobnej historiografii, mimo konštato

že bola spevá kou a interpretkou manželových piesní, je to temer nespracovaná téma. Mária 

Moyzesová nielen celoživotnou partnerkou Mikuláša Moyzesa, ale aj stálou interpretkou 

jeho pies ových skladieb. V zrelom období života bola oporou manželových pedago

kých, organizátorských a skladate ských aktivít, ktoré sa rozvinuli nato ko, že sa verejného 

váckeho ú inkovania vzdala. Svoje poslanie našla v

svoju matku, ktorá sa pris ahovala do Prešova a podpore pravidelného denného skla

te ského režimu svojho manžela, ktorého kompozi ná aktivita pretrvala aj po jeho penzionovaní

sklonku jeho života Mária Moyzesová bola oporou rodiny ( mä posledných 

života manžela pukla skladate ova choroba), ale aj neskôr, kedy úpri

ý cit pre preniesla aj do rodín svojich detí Táto vo svojej mladosti „o arujúca dáma“, ako 

recenzentov jej speváckeho debutu v Košickom divadle v sa dožila 

vysokého veku devä desiat o svojom pres ahovaní z Prešova žila svojej dcére

                                                           
Údaje z: Slovenský biografický slovník, zv. IV, s.  229, [heslo: MOYZES, Mikuláš], cit. d. 

1984) povolaním skladate , Irena Frišová (1910 1986), u ite ka a Mikuláš (1913
Slovenský biografický slovník. Zväzok –

Kassai Ujság, 30.11.1912., s. 2. 
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jej živote patrilo medzi zásadné okamihy stretnutie s Mikulášom Moyzesom

Tento pedagóg, organizátor hudobných aktivít skladate  ov nil nielen jej privátnu sféru, ale 

profesionálne formovanie role sólovej sopranistky. po etnom ú inkovaní 

Márie Moyzesovej v období ešte pred 1. – no predovšetkým v –

a neskôr, sa dozvedáme z viacerých dobových košických, prešovských a bardejovských tla ovín: 

novinových správ, divadelných zošitov a rozmanitých referencií koncertoch, na ktorých odznel

árie zábavn o ba 

repertoáru padla asto na osved ené tituly svetovej vokálnej literatúry obdobia , pri om 

pevnú sú as  repertoáru Márie Moyzesovej tvorili skladby manžela, ale už jeho sú asníkov, skla

date ov slovenskej hudby 1. storo ia. výhod možno považova  aj to, že 

výber skladieb tejto sopranistky mohol usmer samotný skladate , pretože v jej repertoári

chádzame niekdajšieho jágerského (egerského) u ite a hudby Ern  

Lányiho mnohých programov koncertov a vystúpení je evidentné, že vä šinu spevných ú i

kovaní uskuto ovala klavírnou spoluprácou Mikuláša Moyzesa. 

Pri stretnutí s Máriou Moyzesovou vo Ve kom Varadíne niekedy po roku 1897, mal už 

Mikuláš Moyzes za sebou viaceré u ite ské pôsobiská skúšky a súkromné hodiny –

ýznamnejšie možno zaradi  ro né školenie u ma arského skladate a Ern  Lányiho –

om nás informuje odporú ajúci list s Lányiho podpisom, adresovaný skúšobnej komisii

štátn skúšk asti štátnej skúšky z aprobáciou u ite a 

stredné školy na Ma arskej krá ovskej akadémii v Budapešti (1897) prinieslo M.

zvýšenie kvalifikácie. odporú ajúce znieva úcta pedagóga Lányiho ku o

                                                           
Dcéra Irena Frišová, rod.Moyzesová pod a Hrušovského (1966, s. 236) riadite ka osobitnej školy v

Živnodome (Živnostenský dom, v sú asnosti budova Novej scény).  
meste Sátora újhely, d a Moyzesová Lányiho skla

Levél a tanyáról majera), archivovaný program v: Štátny archív Prešov, Osobný archív F. Matúša, Šk. 35
rámci Uhorska to bol Nagyvárad, v sú asnosti rumunská Oradea

Prvé u ite ské pôsobisko Mikuláša Moyzesa bolo na základnej škole vo vinárskom meste ku 
Podkarpatskej Rusi (dnes Ukrajina), obývané vtedy ma arským, židovským a rusínskym obyvate stvom. 

Tu sa M.Moyzes zamestnal na základnej škole. Hne  po roku si nachádza alšie u ite ské miesto na základnej škole 
(Bokesová 1955, s. juhoma arskom meste Szentes. Jeho zámerom bolo (Bokesová 1955, s.13), vzh adom na 
blízku vzdialenos , školi  sa v kompozícii a hre na klavír a organ na Ma arskej hudobnej akadémii v Budapešti, o sa 
mu však interne kvôli viacerým dôvodom (aj finan ného charakteru) nepodarilo. Jáger (Eger) bol už Moyzesovým 
hudobníckym pôsobiskom. Cesty do Budapešti podnikal za súkromnými 
ktorý pôsobil 1888 na Hudobnej akadémii v dapešti, ako profesor dejín hudby, hudobnej pedagogiky a h

Lányi Ern , pôvodným menom Langsfeld, známy ma arský hudobný skladate , ktorý sa hudobne za al vzdeláva  na 
tóriu, ktoré narýchlo ukon il a pokra oval pod vynikajúcim mníchovským vedením Reinberger

vým (hra na organ), Bussmeyerovým (klavír a Wüllnerovým (hudobná teória a kompozícia). V
štúdium na vtedajšej stredoškolskej štátnej inštitúcii v Mníchove (budúcej für Musik und Theater) malo 
výrazný podiel na jeho skladate skú orientáciu v štýle romantizmu a vynikajúce základy v polyfónnom vedení hlasov. 

pôsobil v Jágri (Eger), kde bol dirigentom mestského speváckeho zboru a vyu oval hudobnú teóriu 
organ na Arcibiskupskom u ite skom ústave a na Anglickej diev enskej škole ( Kovács 
mnohých oh adoch bol vzorom pre Mikuláša Moyzesa
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mladšiemu M. „jeho vážny zámer a dôkladná vzdelanos  v hudobnej teórii a v hre na 

organe zabezpe uje mu všade, kde bude ú inkova , úplné uznanie odborníkov“. Stretnutie týchto 

hudobníkov bolo prospešné pre obe strany. V mnohých oh adoch bol E. Lányi vzorom pre 

láša Moyzesa, najmä kompozi nej práci (dobré základy polyfónneho vedenia hlasov

šírk skladate skej tvorby (skladby pre sólový spev a klavír, 

po etné zborové skladby, melodrámy a dborné intenzívne vedenie Lányi samoštúdium 

jeho alších profesijných odklon od u ite stva všeob

ných príklon k odborným hudobným disciplínam. alšie pôsobisko vo Ve kom Var

dí prinieslo už aj u ite ské zamestnanie so zameraním na hudbu. Ako rozvíjajúci sa hudobník, 

upravovate  a skladate  sa na štyri roky (1. – na základe 

verejného konkurzu st u ite om hudby a spevu Ve kovaradínskeho krá ovského u ite ského

ústavu a organistom Rímsko katolíckej katedrál o Varadíne. sa zoznámil so svojou budúcou 

manželkou, ktorá navštevovala ústav pre u ite ky (opatrovate ky) pre materské školy Máriou 

Pre perspektívnu sólovú spevá ku skomponoval ko prvých, prevažne 

úbostných piesní so sprievodom klavíra. varadínskom období básne 

Kálmána Tótha  Boldog voltam (Bol som š astný), báse  Heinricha Heineho Du bist wie eine Blume 

(Si ako kvet) báse  – Ha csókollak (Ke  a bozkávam),12 

ktorá sa stala pevnou sú as ou repertoáru ária Witteková vzh adom 

ému na ma arskej škole a nemeckému pôvodu po ma arsky

, na Slovensku sa nau ila aj po slovensky písomnom styku uprednost ovala ma arský 

– ky po zoznámení sa s sobáš, oho dokladom je aj

svadobná fotografia z

Ako uvádza výpis (14. 1899) zo sobášnej matriky, do zväzku s Mikulášom Moyzesom 

vstupovala Mária Angelika Witteková ro ná. Je to jeden z východiskových zápisov, z

rého sa dajú získa  informácie o Moyzesovej manželke. Mária Moyzesová, rodená Witteková, sa 

srbskom Vršaci (nemecky Werschetz, ma arsky Versetz), v meste juhobanátskeho okresu.

storo ia malo mesto vyše dvadsa tisíc obyvate ov, z ktorých viac než polovicu tvorili 

                                                           
ú ajúceho listu ku štátnej skúške zo d a 24.3.1897 napísaného E. Lányim v Jágri, Štátny archív Prešov, 

Osobný archív F. Matúša, Šk 36/34; list napísaný pred Moyzesovým odchodom do Varadína.
u ite skej praxi, spísané r. 1901 riadite om (Nagely Ištván/Štefan) Rímsko katolíckeho u ite ského 

ústavu vo Ve kom Varadíne, Hudobné múzeum v Bratislave, v depozite Dolná Krupá, Osobný fond M.

Római katolikus óvón képz  (založená v roku 1891) v Oradei (Nagyvárad)
Pod a súpisu skladieb (Bokesová 1955, s.136).

i  korešpondencia Márie Moyzesovej, Hudobné múzeum v v depozite Dolná Krupá, Osobný fond 

Výpis zo sobášnej matriky spísaný 23.10.1900 vo Vršaci, originál i jeho dodato ný preklad, Hudobné múzeum 
v depozite Dolná Krupá, Osobný fond M. sign. MUS LXVI; ako mladá vdova po Antalovi 
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ostatní obyvatelia Vršacu boli Srbi, Ma ari a Moyzesová pochádzala z

jej otec Alexander Wittek bol pekár matka sa nazývala Mária Sreinerová, 

vedená ako domáca, obaja bývali v sídle Steierovcov vo Vršaci.

K sedemdesiatke Mikuláša Moyzesa
Zdroj: BOKESOVÁ, Z. 1942. In Živena, ro .32, .11, s.
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Prítomní u ite ských (obecný u ite ) živnostníck údenársky 

Vo Varadíne sa M.

zes vypracoval na ob úbeného skladate a stal sa vyh adávaným klaviristom i organistom, vyu

val hru na klavíri, ako zbormajster spol spolo ne s

hudbou realizoval vokálno orchestrálne koncerty (Bokesová 1955, s. 16). Už roku 1901 sa Moyzesovci

s ahujú do alšieho pôsobiska nasledujúcimi zastávkami sa stávajú meste ká, v ktorých sa 

nachádza u ite ské ústavy ako príležitosti pre Mikuláš , v ktorých vyu oval hudbu: 

urgov (Csurgó) malé meste ko v Šomo skej župe

územie Slovenska, do Kláštora pod Znievom kde vyu uje hudbu na ma arskom u ite skom ú

oboch mestách organizuje hudobný život a menšej miere komponuje zborové 

skladby salónneho a komorného charakteru. U ite ské miest mu umož ujú venova  sa aj 

recenznej innosti. V Kláštore pod Znievom Moyzesovcom narodil prvorodený syn 

Alexander (Ša o), neskôr slovenský skladate  a podporovate  skladate ských aktivít svojho otca. 

Kláštore pod Znievom stal neskorším nástupcom znamenitého predchodcu a u it

a Alberta Štepanku u sa Ján Hrušovský, autor spomienok na hudobníkov, Hrušovský 

peknou mladou ženou, mami kou ro ného Alexandra.

Príchod do Prešo (1908) priniesol pre oboch Moyzesovcov nové umelecké príležitosti. 

Pomerne ulý hudobný život Prešova bol podporovaný aj spolkovou innos ou

vzdelávacou innos ou Prešovského hudobného spolku 

založeného ase príchodu Moyzesovcov do Prešova kultúrnou innos ou rešo

ského Sé eniho kruh Eperjesi Széchenyi Kör), inného od svojho založenia až do 

storo ia, známeho svojimi ými vydavate skými

rovnako aj organizovaním divadelných predstavení. Bol to práve Sé eniho kruh ktorého lenmi

ako zástupcovia hudobného oddelenia reprezentovali „hudobný Prešov“ i

najmä ne alekých Košiciach, Bardejove, Miško iných mestách. Sé eniho 

                                                           
Štátny u ite ský ústav v urgove ( Csurgói Tanítóképz története (1867–1933)), Štátny krá ovský ma arský 

u ite ský ústav v Kláštore pod Znievom (A znióváraljai magyar királyi állami tanítóképz  intézet –
vyu oval aj Mikuláš Moyzes, po roku 1918 premenovaný na eskoslovenský štátny koeduka ný u ite ský ústav

Na základe oslovenia v liste s hlavi kou Uhorského ministra náboženstva a školstva a podpisom štátneho tajomníka 
pôsobil M. Moyzes v urgove ako pomocný profesor U ite ského ústavu, originál listu je uložený 

Hudobnom múzeu v tislave, v depozite Dolná Krupá, Osobný fond M.
Oznámenie (list) ma arského ministra náboženstva a školstva o preložení M. Moyzesa do Kláštora pod Znievom (zo 

d a 21.9 , uložené tamtiež.
spolku boli schválené 20.1.1859 Šarišským cisársko krá ovským župným úradom v Prešove, vyplýva, 

že poslaním spolku bolo rozvíja  zborové umenie (u riadite a spolku sa predpokladali dirigentské kompetencie na 
§7 rámci verejných koncertov sa  okrem zborových skladieb mali predvádza  sólové vokálne 

skladby, ako aj inštrumentálne ísla a deklama né kusy. Zámerom spolku bolo aj zriadi  školu spevu a
mládež, resp. hudobnú školu (Stanovy §2). Spracované pod a prekladu Stanov (Matúš 2003, s.

Kruh vzdelanej prešovskej spolo nosti, milovníkov umenia, (spolok) dostal pomenovanie pod a š achtica, štátnika 
spisovate a, zakladate a národnej knižnice (1802) a múzea v Budapešti Františka Séchenyiho
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kruh bol podporovate om hudobnosti prešovských detí krátko po vzniku eskoslovenskej rep

Sé eniho kruh Mestskú hudobnú školu v Prešove správy Matice 

tom vypovedá návrh Zmluvy medzi spolkom a právcom 

hudobnej školy sa stal Mikuláš Moyzes inný v Séchenyiho hudobnej škole, takže 

kontinuita hudobného vzdelávania v Prešove nebola vôbec prerušená ani po zmene štátnosti ám

rom školy pod a Moyzesových slov „rozširova  hudobnú kultúru na Slovensku, vychováva  

mládež vo všetkých raných hudobno-historických smeroch, pestova  všeslaviansku vokálnu a inštru-

mentálnu hudbu, vychováva  hudobnú spolo nos  slovenskú v ím vä ších rozmeroch“.   

Prešove sústredili na o vlastných koncertných vystúpení, 

do mesta pozývali aj renomované telesá a dirigent Václav Talich, slovenský skladate  

Trnavský, eský organista pedagóg . Títo hudobníci trávili 

vo ný as v Moyzesová bola výbornou hostite kou

za ína písa é teoretické u e

Spolo ný živo Márie Moyzesovej s Mikulášom Moyzesom usmernil 

aj jej umelecké s erovanie, najmä v storo ia Moyzes Miklósné úrn (pani Moyze-

sová) Mária Moyzesová – takto je jej meno uvedené v po etných programoch kultúr

nych vystúpení. Ú inkovanie Márie Moyzesovej v šiciach sa za alo prostredníctvo prešovského 

Séchenyiho kruhu (spolku) Košický spolupráci so Séchenyiho 

Prešova nieko ko spolo ných koncertov Košiciach  „V aka prešovskému Séchenyimu 

spolku môžu Koši ania asto sa zú astni  na spolo enskom živote susedného mesta“, píše sa v

níku Abaúj Kassai Közlöny (  Už roku 1911 avizuje AKK zaujímavý literárny umelecký 

ve ierok, usporiadaný 5. sále Salkházu Košiciach, na ktorom vystúpili v í

lenov Séchenyiho (literát hudobní podaní Márie Moyzesovej zazneli piesne

nemeckých romantických skladate ov Roberta Franza, Friedricha Curschmanna

piese  Ha csókollak (Ke  a bozkávam). Mikuláš Moyzes sprevádzal okrem spevu svojej manželky 

skladate a Ferenca (Františka) Hoffmanna – vtedajšieho 

                                                           
Táto hudobná škola bola zriadená Séchenyiho kruhom roku 1909 (Bokesová 1955, s.
Štátny archív Prešov, Osobný archív F. Matúša, Šk. 35/25. Na strojom písanom dokumente (zmluva o odovzdaní 

školy) sa nachádza aj okrúhla pe iatka Eperjesi Széchenyi kör
nad ou lýrou
List M.Moyzesa zo d a 17.9.1921 Mestskej rade v Prešove. Štátny archív Prešov, Osobný archív F.Matúša, Šk. 35/24.
Pod a informácií (Hrušovský 1966, s.
Kazinczyho spolok (spolo nos ) medzi najstaršie spolky v Košiciach, bola to prevažne literárna spolo nos , 

nadväzujúca na literárny spolok založený už v
jeho cie om bola podpora ma arských spisovate ov, žijúcich  na území eskoslovenskej republiky (Csala 2002, s.

Abaúj Kassai Közlöny, 3.12 1912, s.
Ešte starí Koši ania nazývali h Salkházom. Pôvodne hotel postavený v rokoch 1872/3 stavite om 

Leopoldom Schalkhassom, funk ný do roku 1963 ( 13), od roku 1945 nazývaný ako hotel Slovan, 
nahradený roku 1963 novostavbou, na jeho mieste v sú asnosti stojí hotel skupiny Hilton, 
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pešieho pluku v Prešove, irtuózne interpretovanom mol .

Bériota “Mária Moyzesová okúzlila obecenstvo nielen svojím zjavom, ale aj školeným 

hlasom, ktorým zaplnila sálu“, dodáva denník. Už na jar 1912 vystúpila Mária Moyzesová s manž

lom na protestantskom ve ierku Košiciach (na Vitézovej ulici), v rámci ktorého predviedli 

romantické piesne F. Schuberta (Piese  pútnika), E. Griega (Solvejgina piese ) a

Júliusom (Gyula) Klaniczayom piese  Bartholdyho (Jesenná piese )

sprevádzal manželku na klavíri a sprevádzal aj áriu Wolframa Tannhäuser od R.

podaní prítomného sp váka. alšia práva pod názvom „Mulatság“ (Zábava) približuje pr

testantský náboženský ve ierok vo ve kej sále Salkházu, ktorý bol impozantný (v sále tancovalo 

štvorylku až 60 párov!) e er, za prítomnosti takmer všetkých osobností Košíc,

v aka tomu, že programe ú inkovala , manželka divadelného režiséra a riadite a 

ných scén viacerých miest Márffy Károlyné (pani Márffyová)  duetá 

Mária Moyzesová doktor teológie Matej (Mátyás) Szlávik.  

Vrcholnou speváckou udalos ou sa pre Máriu Moyzesovú stalo hos ovanie v košickom 

kamennom divadle d a 30. „vo ve ne krásnej operete“30 Róberta Planquetta

– Kornevillské zvony sú asnosti na Slovensku takmer zabudnutá opereta prináša na 

javisko romantický románový príbeh o grófkinej dcére Germaine, ktorá úteku pre núteným 

„v strašidelnom hrade“ Zvony hradného paláca sa vždy rozozvu ia, ak ktoko vek 

majite ov vstúpi do objektu. Rola Germaine patrí v tejto operete medzi ažiskové, interpretujú ju 

spevá ky s lyrickým sopránom charakterovo ju sprevádza premena a vidina novej budúcnosti. 

melodická, nekomplikovaná, so štýlo ými prv „zlatej éry“ viedenskej 

parížskej operety prí ažlivej pre Toto ú inkovanie v ionálnom prostredí, ktoré 

predznamenalo iste náro nú a odbornú prípravu zo strany Moyzesovcov, zaznamenala v po etnom 

rozsahu košická tla . „V operete bude debutova  okúz ujúca manželka prešovského hudobníka, 

u ite a hudby a skladate a, ktorej pekný hlas a znalos  spevu sme už mali možnos  spozna  na 

koncerte košického Kazinczyho spolku.  V role Germaine vystúpila Mária Moyzesová, ktorej spev 

a hlas si aj v Košiciach získali uznanie – do Košíc ju sprevádzala prešovská vzdelaná spolo nos , 

                                                           
Abaúj Kassai Közlöny  Felvidéki Ujság 7.12.1911, s.
Felsömagyarország
Károly (Karol) Márffy bol od roku 1909 riadite om mestských divadelných scén: v Gy ri, Bratislave a v Levo i

tajomník spolku Thália v Budapešti; riadite  úspešnej  umeleckej agentúry sprostredkovate  vystúpení F. Šaljapina, 
Stravinského Ödöna Márffyho ozri bližšie: Magyar elektronikus Könyvtár: 

Ujság, 29.11.1912
francúzsky skladate  operiet a pochodov, opereta – opéra comique: Les cloches de Corneville 

Kornevillské zvo
Kassai Ujság, 29.11.1912, s.
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ktorá sa živo zaujímala o jej debut a chcela by  prítomná jej prvého divadelného úspechu“.

predbežne vypredanom predstavení operety (premiére i neskoršej repríz d a 28.

informujú viaceré košické denníky. „O arujúci hos , ktorým je manželka prešovského u ite a hudby 

už viackrát ako milovní ka umenia vystúpila v Košiciach, v Prešove, Sátorajaujhely, v Miškovci 

(Miskolc) a v alších mestách“. Najvä ší priestor aj s portréto o 

bolo konceptom vä šiny týchto divadelných novín sa ušiel Márii Moyzesovej v

týždenníku Szinházi Ujság prislúcha rozmernejší text. 

om nachádzame nasledovné slová: “Táto úžasná dáma  je významnou lenkou milovníkov 

umenia – Séchenyiho kruhu, ktorý je jedným z najlepšie organizovaných kultúrnych spolkov a pýchou 

šarišskej metropoly. M. Moyzesová roky žne úspechy hlasovým materiálom a bezchybnými spevác-

kymi znalos ami. Vysoko vy nieva nad amatérskou úrov ou, a je nám známe, že svoje umenie si 

vyskúšala medzi divadelnými profesionálmi. Jej spev znel isto a krásne, aj ke  jej hlasové možnosti 

sú skôr prispôsobené pre koncertné priestory (salóny). Z prejavu a pohybu bolo možné vyvodi , že 

javisko jej nie je cudzie, aj ke  výkon poznamenala v za iatkoch tréma. Najviac zaujala vstupná 

ária ´Bim, bam, bum´, za ktorú M. Moyzesová získala výrazný potlesk a kyticu ruží. Opereta, ktorá 

vznikla pred polstoro ím, bola kvalitne pripravená, jej jemné val íky a spevné árie dostali obe-

censtvo do nálady...“. 

alšom po etnom vystupovaní Márie Moyzesovej v klavírnou (alebo 

organovou) spoluprácou Mikuláša Moyzesa, nás informujú správy z vtedajšej tla e vo východ

slovenských mestách, najmä však v Košiciach, v Prešove a Bardejovských kúpe och. Tieto seku

dárne pramene podávajú nielen správy o rozmanitosti a bohatosti koncertného repertoáru, o

všestrannosti a danej príležitosti prispôsobi  umelecké výstupy umeleckej dvojice 

Moyzesovcov, ale aj o po etnosti koncertného života a úrovni pomerne bohatého kultúrneho života 

východoslovenských hudobných, koncertných a cirkevných centier. Správa o koncerte

nom ešte po as 1.svet U ite ským ústavom prešovského evanjelického kolégia v 

Prešove upozor uje na jeho charitatívny zámer. 

ý ažok sa poskytol pre prešovský ervený kríž a pre rodiny vo vojne padlých vojakov. 

Na programe zazneli barokové árie (A. Händel) pre spe Moyzesová) a organ, 

duchovné skladby pre organ (Pastorále, Modlitba) 

Mikuláša Moyzesa v interpretácii autora, koncert ukon ilo vystúpenie miešaného zboru. Správa 
                                                           

Kassai Ujság, 1.12.1912, s.
Kassai Ujság, 28.4.1913, s.
Každý týžde  sa na obálke týchto divadelných listov nachádzal jeden z aktuálnych hlavných ženských alebo muž

ských predstavite ov košického divadla
Vychádzal po as divadelnej sezóny raz týždenne, vo formáte 25 fotokópiou

ženou v Štátnom archíve Prešov, Osobný archív F. Matúša, Šk. 35
Moyzesová v roku svojho divadelného
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tomto koncerte bola zaznamenaná v budapeštianskej tla i. Medzi iste zaujímavé stánky umenia 

patril na za iatku 20. storo ia komplex prešovských budov: reduta a budova historického divadla 

Prešove (Városi Vigadó és színház roku 1918 (28. 4.) sa vo ve kej sále 

mestského zábavného podniku uskuto nil novinársky ve ierok, v rámci programu zazneli árie 

skladby F. Chopina, F. M. Bartholdyho, R. Wagnera, árie sprevádzal na klavíri M. Moyzes

Moyzesová ú inkovala Babarománc skladate a a zbormajstra Oskara –

Pomaran ový kvet Narancsvirág Moyzesovcov neutíchla ani 

letnom období. Letný ve er prišli spríjemni  kúpe ným hos om Bardejovských kúpe ov hudo

níci z Prešova. „Koncert slovenských umelcov“, takto bol nazvaný program, ktorý reflektovala aj 

slovenská tla , obsahoval vystúpenie dvoch manželských dvojíc: Márie a Mikuláša Moyzesových 

Jána Medzihradských Okrem Márie Moyzesovej, M. obaja Medzihradskí 

vyu ovali na prešovskej Mestskej hudobnej škole, ktorá mala napr. v zapísaných 94 

žiakov. Ella Medzihradská ako absolventka konzervatória vyu ovala v Prešove klavír od roku 

1899, Ján Medzihradský (u ite  spevu, teórie a huslí pre udové a stredné školy) absolvoval štátnu 

skúšku zo spevu v dapešti (1907) a vyu oval v Prešove na Mestskej hudobnej škole od roku 1907.

„technicky dobre disponovaný huslista vystupoval na samostatných koncertoch v Ma arsku, 

bývalej Juhoslávii a sústavne na východnom Slovensku s dielami N. Paganiniho. H. Vieuxtempsa, 

B. Bartóka.“

Manželia Medzihradskí, rovnako ako Moyzesovci vystupovali asto na koncertoch spolo

júlového koncertu (31. Romantický repertoár vokál

inštrumentálnych skladieb bol rozšírený diela eských a slovenských autorov (A. Dvo áka, 

Trnavského) a Ctibor klavír. „Vynikajúci bod koncertu 

so skvostným úspechom tvorila balada Ctibor, ktorú s hlbokým dojmom zaspievala Mária Moyze-

sová, spevá ka iná ej všetky svoje skladby výbornou dispozíciou zaspievala.“ tla ovej správe sa 

rovnako významne hodnotia sólové aj komorné výkony manželov Medzihradských.  

V závere tohto príspevku možno konštatova , že Mária Moyzesová disponovala umeleckým 

cítením a prirodzeným kultivovaným hlasovým prejavom, lebo len na takýchto základoch možno 

postavi  alší umelecký vývoj. Je preto prirodzené, že získané vedomosti a pedagogické vedenie 

spevu Mikuláš Moyzes uplat oval asto v domácom prostredí a Mária Moyzesová vo s

                                                           
:  EVANGELIKUS  ÖRÁLLÓ., cit.

sú asnosti známa koncertná a spolo enská sála PKO – ierny orol.
Medzi posledným a predposledným programovým vstupom inak rozsiahleho programu sa predávali zákusky, o bolo 

aj zaznamenané na pozvánke. Štátny archív Prešov, Osobný archív F. Matúša, Šk. 35
Program koncertu archivovaný v Štátn archív Prešov, Osobný archív F. Matúša, Šk. 35
Ako vyplýva zo záznamov Mestskej hudobnej škol zapísaných M. Moyzesom, riadite om školy, klaviristka a

dobná pedagogi ka sa narodila 30.9.1878; katolí ka, manžel bol evanjelik.
Slovenský biografický slovník V., s. 140, [heslo: Medzihradský Ján Jaroslav], cit.
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manželovi nemala len spo ahlivého korepetítora, ale aj školite a i konzultanta (dve štátne skúšky 

hudby a spevu v Budapešti). Dobová tla  zdokumentovala repertoár a jeho šírku, po etnos  vystú

pení i angažovanie sa v koncertnom živote prevažne východoslovenských miest sopranistky Márie 

Moyzesovej. Ako sme už spomínali, jej spevácka kariéra kulminovala v 20. rokoch 20.storo ia. Ak 

vezmeme do úvahy aj jej rané ú inkovanie, resp. školenie sa v speve, od zoznámenia sa 

Mikulášom Moyzesom, ktorý pre u napísal nieko ko úbostných sólových piesní, až do nami 

získaného posledného programu Bardejovských kúpe och (1921), Mária Moyzesová sa 

udržiavala v speváckej kondícii ca – o je úctyhodné obdobie pre sólovú interpretku

romantickej vokálnej tvorby. V zrelšom veku preniesla svoju pozornos  na umelecký vývoj a

borný rast svojich detí, pretože všetky deti v

hudobnému umeniu: Alexander Moyzes – 1984) ako významný slovenský skladate  a ped

góg, Irena Fri ová, rod. Moyzesová (1910 – 1986) ako pedagogi ka riadite ka školy, chirurg 

Mikuláš Moyzes (1913 – manželkou Martou, rod. B ezíkovou (1908) dcé

gi ka MUDr. Alexandra Jurkovi ová, rod. Moyzesová, jej manžel Miloš 

kovi  (1937) flautový virtuóz a pedagóg, úspešne rozvíjajú hudobnú kontinuitu rodiny 

do sú asnosti. 

 
Mária Moyzesová v role Germaine v košickom divadle (30. 11. 1912) 

 týždenník Szinházi Ujság, ŠA v Prešove, Osobný fond F. Matúša, Šk.  

                                                           
MUDr. Alexandra Jurkovi ová je autorkou lánku Svedectvá a dokumenty v Hudobnom živote z ktorý

období nežnej revolúcie približuje „dedenkovu“ 8. symfóniu, op. 64 o invázii vojsk (21.8.1968), predvedenú 
Slovenskom rozhlase roku 2004, pozri Hommage à Moyzes, premiéry diela A. Moyzesa. Dostupné na internete: 
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BOKESOVÁ, Z. 1942. K sedemdesiatke Mikuláša Moyzesa. In Živena, ro . 32, . –

BOKESOVÁ, Z. 1955. Mikuláš Moyzes: klasik slovenskej hudby. Hudobnovedné štúdie
–

Košické ma arské spolky 1918 – 1989. Košice: Lilium Aurum,
 

– HALÁSZ Az elveszet város (stratené mesto).Košice (Kassa): Hernád 
gyar Lap és Könyvkiadó. 

HRUŠOVS Ý, J. arovný k ú
HUDOBNÉ CENTRUM – Premiéry].Dostupné na 

JURKOVI OVÁ, A. Svedectvá a Hudobný život – dvojtýždenník. .
Ro . Bratislava: Zväz slovenských skladate ov a koncertných umelcov vo Vy
avate stve OBZOR, s.  

KOVÁCS, M. Régi nóta, híres nóta...Arnold György, Gaál Ferenc és Lányi 
Ern  élete és munkássága Életjel miniat rök, 

MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR: [heslo: Márffy Károly]. Dostupné na internete: 

MATÚŠ, F. – Súzvuk 1. Prešov: Prešovský 
hudobný spolok Súzvuk,

Slovenský biografický slovník   Zväzok IV. – Mikuláš
Matica slovenská

EVANGELIKUS ÖRÁLLÓ.
lický strážca) Egyházi és iskolai hetilap. Cirkevný a školský týždenník . Ro . XII, . 7. Budapeš : 

Dostupné na internete: 
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Do, re, mi, fa
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Detail z Matriky krstených Rímskokatolíckej cirkvi v  
Poznámka pri krste matky Anny Bernardíny Slavkovskej o sobáši s Rudolfom Péterfim 2. 10. 1911. 
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Fotografia Rudolfa Petráka s  Vrútok: 
„Milému Rudovi Porubskému a 
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„Spišskokapitulský 

 Rudolfa 

Petráka (1936). Títo traja sú nám dobre známi a  tomto 

príspevku...“

kantorské diplomy. Pred matúrou štvrtáci skladali pred komisiou kantorské skúšky z týchto 

 na organ... 

S dvoma diplomami odchádzali teda absolventi ústavu do života: s 

a kantorským diplomom. Žiaci na tejto škole nadobudli dobré hudobné vzdelanie, pretože hudbe na 
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Daruj mi úsmev Mária

Povedz, i Tam 

v 

Predaná nevesta

Predaná nevesta

Requiem
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Qui confidunt Budiž zdráva 

Žalm 112 z Malých nešpor

Intonuit de coelo

Ária de venerabili

Magnificat 

 Salve regina

Ária z Mariánskej kantáty

Loretánske litánie

On the field of Kulikovo

City Center Opera Company Does a Very Fine 

„Tosca“ „After a two-year retirement from the boards, the New York City Opera 
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Company´s production of Puccini´s popular opera ´Tosca´ has been reinstated into the repertoire. 

Last night at the City Center the company gave the first look at a brand new cast in the familiar 

classic. Insofar as this reporter is concerned, it was the best ´Tosca´ that is to be seen anywhere in 

New York, the Metropolitan included. 

How the City Center manages to stage such fine productions for such a small admission fee is hard 

to figure out, but do it they do. Despite the fact that the best seat in the house could be had for two 

dollars plus tax, the performance was up to a very high standard. The scenery is not the most 

impressive ever seen for the first act, but it did nicely. The rest of the production mechanically was 

of very high quality.  

As the famous singer Tosca, about whom the plot revolves, Wilma Spence looked the part, dresed 

the part, sang the part and acted the part. She is a definite success in the role. Two of the topmost 

notes caused her to strain, but only momentarily. The rest of the time she was a believable Tosca 

and one of the few worth all of the trouble to which Baron Scarpia goes to try and possess her.  

As the infamous baron himself, Walter Cassell, gave a splendid performance. He is an excellent 

singer and an equally fine actor in the bargain. Such an artist as this would be a credit to any 

stage.  

Rudolph Petrak, as Mario, was acceptably good. The competition was something fierce and it is not 

to his discredit that he was somewhat eclipsed. Mr. Petrak needs to rehearse his embraces, which 

brought forth some tittering from the audience. We have seen Toscas the embracing of which calls 

for a maximum of effort. Miss Spence is not in that category: she is lovely and deseves a better 

grade of demonstrative affection than she received.  

The rest of the cast were acceptably good with a special nod to the fine Spoletta of Edwin Dunning. 

In the pit Laszlo Halasz showed a finer conducting hand than has been his on many previous 

occasions.  

In these days of inflation it is a continuing source of irritation to see prices inching upwards daily 

with no visible end in sight. One way to restore a dollar bill´s self respect is to spend it to see one of 

the City Center´s operas. They are up to a very high standard and the seats are not devoured en 

masse by a pontificial subscription list. In particular, if you have never especially considered the 

idea of buying opera tickets, we can certainly suggest that here is a fine place to begin.“

N. Y. C. Opera Opens Thursday At Center 

With Verdi´s Aida „The N. Y. City Opera Company, under direction of Laszlo Halasz, begins its 

1949 Spring season next Thursday evening at the New York City Center. The opening performance 
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will be Verdi´s ´Aida´, with Camilla Williams in the title role, Rudolph Petrak will sing the role of 

Radames for the first time, and Margery Mayer, who has been re-engaged by the company this 

season, will be heard in the role of Amneris. Oscar Natzka, Norman Scott, Edwin Dunning and 

Frances Bible complete the cast. The performance is conducted by Mr. Halasz and is staged by 

Theodore Komisarjevsky. 

Verdi´s ´La Traviata´ will be presented next Friday evening, with Frances Yeend as Violetta and 

Mario Binci as Alfredo. Norman Young sings the elder Germont and Dorothy MacNeil appears as 

Flora. Others in the cast are Muriel O´Malley, Nathaniel Sprinzena, Richard Wentworth, Edwin 

Dunning and Arthur Newman. Jean Morel will conduct the performance which is staged by Leopold 

Sachse.  

Next Saturday evening Puccini´s ´Tosca´ will be heard. Wilma Spence sings the title role; the 

Cavaradossi is Rudolph Petrak and the Scarpia is Walter Cassel. Norman Scott and Richard 

Wentworth complete the cast. The conductor is Thomas Martin and the production is staged by 

Leopold Sachse.“

City 

Opera Company Gives Its First Performance of Strauss´ „Der Rosenkavalier“

„For the first time in its history, the New York City Opera Company presented Richard Strauss´ 

´Der Rosenkavalier´ last evening at the City Center, and a bright, well-cast and well-staged 

performance it was. This amounted to quite an undertaking for this young but highly talented 

company.  

It meant enlarging the orchestra pit in order to accommodate the large number of musicians 

required by the score; it meant some special arrangements of the orchestral parts, and it certainly 

meant many hours of rehearsal time. Despite this, production lacked that final polish which it will 

undoubtedly acquire after several more performances.  

Although most of the singing was of a high order, two members of the cast stood out above their 

fellow singers. The first of these was Frances Bible, whose Octavian was one of the best-sung and 

best-acted we have encountered. There was a  reshness and a full, round quality to her voice that 

made every phrase she sang a real joy, and she was one of the few Octavians who really looked the 

part.  

The second artist to be singled out for praise was Lorenzo Alvary of the Metropolitan, basso, who 

was making his City Center debut in the role of Baron Ochs. We have long known him to be a fine 

comedian as well as highly accomplished vocalist, but we couldn´t quite visualize him as the 
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boorish but aristocratic baron. He completely surprised everyone with a thoroughly polished and 

superbly acted performance. There were times when he did more talking than singing, and 

a number of passages were too low for his voice. Nevertheless, he carried the part through with 

finesse, and earned the ovation he received.  

When we heard the Viennese soprano, Maria Reining, in Strauss´ ´Ariadne Auf Naxos´ last week, 

we wanted to reserve judgment on her work until we could hear her as the Marschallin. 

Unfortunately, this second hearing confirmed our original impression. She has a voice of limited 

range and volume, and seems incapable of coloring it. Whenever she reaches for a high note or 

attempts to produce a crescendo, her tones spread and become coarse. When she is singing in softer 

passages, there is a nice quality, but it is insufficient for an expansive role such as this. Her acting, 

too, was extremely stiff and unimaginative.  

Virginia Haskins was a pleasing, if somewhat light-voiced Sophie; Rosalind Nadell a smooth, 

conniving Annina, and Richard Wentworth sonorous von Faninal. In this brief appearance as The 

Singer, Rudolph Petrak again gave evidence of his rich tenor voice. 

Joseph Rosenstock, who has given us some grand Mozart performances, was the conductor. 

Unfortunately, he did not seem to be in complete sympathy with the Strauss score. Practicaly 

everything was taken at too rapid a pace, with the result that many subtleties were overlooked. Both 

singers and orchestra often had to race to keep up with him, and several wonderful ensembles, 

particularyin the final portions of the second and third acts, almost fell apart.  

Leopold Sachse deserves special praise for the color and sweep of his stage direction, and 

H. A. Condell contrived some mighty attractive sets.“

Debuts Feature Second 

Week of The City Opera „The New York City Opera´s matinee today of ´La Traviata´ has two 

American debuts – Fernando Bandera as Alfredo and Raimundo Torres as the elder Germont. 

Later this week the company presents ´Faust´ with new staging by Vladimir Rosing, new sets by 

H. A. Condell and new dance sequences by Charles Weidman, with Jean Morel conducting. 

Brooklyn´s Elaine Malbin will make her debut with the company this week as Princess Ninetta in 

´The Love for Three Oranges´, in which James Pease will sing his first performance as the King. 

Edith Evans will make her debut in ´Carmen´, with Mr. Torres as Escamillo and Miss Malbin as 

Frasquita. In ´Cavalleria Rusticana´ on Saturday evening Richard Wentworth will give his first 

performance as Alfio.  

296



The newly staged ´Faust´ offers almost a full cast of debuts or first performances, with Frances 

Yeend singing her first Marguerite, Frances Bible her first Siebel with this company, Raffaele Arie 

his first Mephisto in this country, and with Rudolph Petrak performing his first ´Faust´. Mary 

Kreste will sing Martha; Walter Cassel, Valentin, and Arthur Newman, Wagner...“

9. symfónii

Canticum Sacrum

Parable of Death

Requiem

Symfónia  C dur Symfónia  d mol

Matúšove pašie 
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Das Klagende Lied

Traviate

Manon igolettovi Trubadúrov Tosce Madam 

Butterfly Don Giovannim Faustovi a Margaréte

Majstroch spevákoch norimberských

La Traviata 

Manon 

Madam 

Butterfly
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Rudolf Petrak 

sings

18 Slovak folk songs

Interrupted Melody Cabeza de Vaca

Interrupted Melody (Prerušená melódia)

„Rudolf PETRAK: 95. Geburtstag.

Er begann seine Ausbildung bei A. Korinskej in Prag und war dann Schüler von Balzer 

in Wien. 1943 debütierte er an der Wiener Volksoper als Herzog im »Rigoletto« und blieb für 

eine Spielzeit an diesem Haus tätig. 1944-45 sang er am Opernhaus von Bratislava (Pressburg), 

1945-47 an der Oper des 5. Mai Prag und 1947-48 am Prager Nationaltheater. 1948 verließ er 

seine tschechische Heimat und emigrierte in die USA. Hier kam er zu einer langjährigen, 

erfolgreichen Karriere an der New York City Centre Opera. An diesem Haus sang er u. a. 1960 in 

der amerikanischen Erstaufführung von Janáceks »Katja Kabanowa«. 1967 nahm er seinen Abschied 
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von der Bühne, auf der er in Partien wie dem Rodolfo in »La Bohème«, dem Cavaradossi in 

»Tosca«, dem Titelhelden im »Faust« von Gounod, dem Walther von Stolzing in den 

»Meistersingern«, dem Belmonte in der »Entführung aus dem Serail«, dem Radames in »Aida« und 

dem Bacchus in »Ariadne auf Naxos« von R. Strauss seine größten Erfolge gehabt hatte. Auch als 

Konzerttenor durchlief er eine bedeutende Karriere, wobei er auch hier ein weitläufiges Repertoire 

zum Vortrag brachte. Er starb 1972 in Greenwich (Connecticut). Schallplatten: Telefunken 

(»Meistersinger«-Quintett von 1943), Columbia (Carmina Burana von C. Orff), Everest (Tenorsolo 

in der 9. Sinfonie von Beethoven), MGM.“  
 

 

Rudolf Petrák.
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„Rudolf 

Petrak, Czech tenor, in Greenwich, Conn., on March 4, aged 54. He was born in Czechoslovakia and 

began his career in Bratislava and later sang in Prague. He made his American debut with the New 

York City Opera in 1948, and sang with the company for several seasons. His roles included 

Rodolfo, Cavaradossi, Pinkerton, Faust and Walther von Stolzing. He retired in 1967.“  
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nášho 

Rudolfa Petráka  

Bol príkladom húževnatého a 

 nich sa mu splnilo a je len škoda, že neostal v našich radoch dlhšie. V 

bol  

 

Fausta 

The Brooklyn Daily Eagle

The Brooklyn 
Daily Eagle

The President´s Report for 1955 – 1956
The 

Brooklyn Daily Eagle
The Brooklyn Daily 

Eagle
The Brooklyn Daily Eagle

The Brooklyn Daily Eagle

The Brooklyn Daily Eagle

The Brooklyn Daily Eagle

The Brooklyn Daily Eagle

The Brooklyn Daily Eagle

The Brooklyn Daily Eagle
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The Brooklyn Daily Eagle

The Brooklyn Daily Eagle

The Brooklyn Daily Eagle

The Brooklyn Daily Eagle

The Brooklyn Daily Eagle

The Brooklyn Daily Eagle

The Brooklyn Daily Eagle

The Brooklyn Daily Eagle

The Brooklyn Daily Eagle
The Brooklyn Daily Eagle

The New York Times

The Milwaukee Sentinel

Chicago Sunday Tribune. The World´s Greatest Newspaper

Lexikón vrútockých osobností

Buffalo Courier-Express
Opera in Philadelphia. Performance chronology 1950 – 1974

Hudobný život
Kanadský Slovák

Kanadský Slovák

Houston Post

Metamorfózy hudobnej kultúry vo Vrútkach 1
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Petráka 25. – 27. apríla 2008

Teatro

Hudobný život
Rudolf Petrák tenorista. Prvý Slovák na newyorskej opernej scéne

Hudobný život

Pierot bez pušky. Spomienky herca a speváka z rokov 1945 – 1989
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ZA HONORÁTOM COTTELIM...

Š
ŠVK – Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica

neodmyslite ne impulzom nielen pre umeleckú innos  a

turgické plány hudobných telies, spevoherných divadiel, organizátorov hudobných festivalov,

terpreta ných i skladate ských sú aží, ale aj pre odborné muzikologické pracoviská a múzeá. Pri

opätovné vyhlásenie Roka slovenskej hudby boli uplynulom decéniu viaceré 

významné výro ia tvo muzikológov a alších osobností slovenskej hudobnej

kultúry, ako aj umeleckých telies. Jedným z žia nedožité 75. výro ie narodenia hudo

ného skladate a, pedagóga a Honorá , „neznámeho“ Slováka, ktorý

al slovenskú hudbu vo svete a najmä vo Švaj iarsku meste ku Spreitenbach

našiel svoj druhý domov. Za iatkom januára len úzky

ov nedožité jubileum tejto nenápadnej osobn

dobnej kultúry prevažne 20. storo ia Doslova rodinnú spomienku na po es  umelca 

výstava výtvarných prác diel Honorá pod názvom Nostalgia ktoré 

zorganizovala skladate ova dcéra pani Regina C tteli d a 24. júna 2016 v

Spreitenbachu. Jej vrúcna láska k otcovi, ktorý sa ve mi tešil z dcérinej umeleckej 

vášne i výtvarného realizácii skrytého otcovho želania predstavi  verejnosti 

vlastnú utorskú prácu. Obaja totiž výtvarne inklinovali k

milovali i štipku gý a, ktorý však zostával „nohami na zemi“. Podujatím sa túžbu otca

naplni , no žia až po jeho rýchlom a ne akanom odchode. Výber skladieb v nterpretácii komorného

(hudobníkov z Zürichu, Spreitenbachu – len pätnás ro ný Silvan Dezini

pod vedením dlhoro ného rodinného priate a Slobodana Mirkovi a a výstava pani Reginy boli vý

znamným darom otca, dcéry a meste ku 

Romanca pre dvoje huslí Slá ikové kvarteto Musica Slovacca pre dvoje huslí, violu 

a violon elo Promenade avec Monet pre sólovú flautu Trio Burlesco pre dvoje 

huslí, violu a violon elo Suita pre troch pre klavír, husle violon elo Volanie oceánu 

(Rufe des Ozeans) – Poéma pre soprán klavír, violon elo a flautu a redaktorky tamo

ších novín Slovenské zvesti Marty van Ooijen „Cotteliho poetická, nostalgická hudba prenáša-

la ducha do rodnej krajiny a medzi ou a Spreitenbachom vytvorila hudobnú klenbu dúhy. Po-

zdravenie prijali návštevníci zaplnenej sály vrelým potleskom. Po zaznení prvej skladby ve era 

                                                           

Sú as ou príspevku je obrazová prezentácia ( digitálne é záznamy.
2 Zvukový záznam súbory: 20_HC_Musica_Slovacca_slac_kvarteto_1_ Rubato.mp3; 
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Romanca pre dvoje huslí som pocítila i ja v aku nášmu rodákovi, ktorý Slovensko a jeho umenie 

vzorne po as mnohých rokov pôsobenia v Spreitenbachu reprezentoval a toto vštepil aj svojim 

de om... asté prechádzky v blízkej prírode boli inšpira ným sprievodcom jeho hudobného ducha. 

Poh ady na pokojne pasúcu sa lesnú zver, prejavy pozornosti pasúcim sa kravi kám na pasienkoch, 

nákupy u mäsiara a dúšok kvalitného piva mu pripomínali život na Slovensku. Mohli sme ho pozna  

ako skromného muža s ve kým iernym klobúkom, ktorého sprevádzal jeho verný psík. Vhodné 

podmienky boli impulzom jeho rozsiahlej hudobnej tvorby a dobrí priatelia motiváciou práce. Tu 

i ne akane jeho život vyhasol v roku 2014... Vo všetkých prednesených skladbách posluchá  mohol 

zacíti  slovenský dych hudby, pohyb rezkého tanca, melódiu udového spevu, ale i citlivej túžby po 

slovenskej domovine. Publikum porozumelo jeho skladbám  prijalo dar ek pozorným po úvaním 

a presved ením, že prija  medzi seba neznámeho je obohatením“.

Banskobystrický rodák, pôvodom taliansk , pochád zo známej rodiny

(vetva rodiny sa venovala vinárstvu), ktorá sa pod a samotného Honoráta Cotteliho 

trice presídlila za iatkom 17. storo ia v ase tridsa ro nej vojny, uko

enej Vestfálskym mierom v však doposia  vyvracajú archívne pramenné 

materiály, ktoré hovoria o tom, že „Najstarším Cottelim, ktorý sa stal ob anom mesta Banská B

strica d a 24. októbra 1795, bol kominár Karol Cotteli“. Pod a nich

Banskej Bystrici až 200 rokov neskôr, za iatkom druhej polovice 19. storo ia.

súvislosti preto zostáva podrobi  výskumu archívne materiály rodiny nemeckom jazyku, ktoré 

vnesú do genézy Cotteliovcov v meste pod Urpínom viac svetla. rámci rodiny poradí štvrtým

zárove  posledným nosite om krstného mena latinského pôvodu Honorát, ktorým ho otec Jozef 

Štefan Filip manželkou Auréliou Hiadlovs Cotteliovou pri narodení 4. januára 1941 

Familiárne mu však hovorili Be o ma arského slova be ár tak ho neskôr nazývali 

Po absolvovaní Osemro nej strednej školy výnimkou rokov 

– 1953, kedy navštevoval Strednú zmiešanú školu v , Palisády 20b Hudobnej školy

výnimo ným žiakom v triede p. u ite a riadite a školy Dr. Júliusa

Tichého – získal v histórii sú aže ako prvý cenu absolútneho ví aza Krajskej sú aži hudo

ných škôl v banskobystrickom kraji, ktorá sa konala v d och 25. a 26. júna 1954

pokra oval v – štúdiu na Konzervatóriu v v Bratislave, kde ako mladý 

talentovaný huslista rozvíjal klasické hudobné vzdelanie v triedach prof. Tibora Gašpareka 

Ko ínka, ukon ené absolutóriom. Od pôsobil ako len Symfonického orchestra s. ro

                                                           

VAN OOIJEN, Marta. akovný koncert Nostalgia v Slovenské zvesti, 2016, Zürich, Združenia 
Slovákov vo Švaj iarsku, ro . 48, . 3, s. 6.  

FURDÍKOVÁ, EVA. Po stopách predkov Cotteliovcov. In: Bystrický permon, 2017, Banská Bystrica, Ob ianske 
združ on, ro . 15, . 1, s. 9
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hlasu v Bratislave, neskôr bol lenom Slovenskej filharmónie (pôsobenie v

štúdiom na VŠMU, kde bol už prijatý) pracoval aj ako hudobný redaktor s. rozhlasu v

Už po as posledného ro níka konzervatória pôsobil po úspešnom konkurze ako len orchestra

Lú nice, o mu poskytlo množstvo interpreta ných skúseností a rozšírilo aj hudobný obzor.

hlavnom meste odslúžil vo meleckom súbore aj základnú vojenskú službu a

slava mu dala i manželku, v tom ase známu mladú spevá ku a here ku Evu Podbehlú, ktorá vstúpila

na scénu populárnej hudby v roku 1958, kedy zví azila v speváckej sú aži „Jar h adá talenty“ so 

Lísto ek z brezy Popri štúdiu spevu na konzervatór

spevá ky) Korínskej ú inkovala a kabaretných pásmach Tatra revue

po boku Rudolfa Cortésa v pražskom hudobnom divadle Alhambra a dve sezóny do roku 1963 bola 

lenkou spevohry Novej scény v Bratislave, prijímaná ešte Františkom Krištofom Veselým. Pamä

dvoch hlavných ženských postáv v úspešnom komediálnom filme „Skalní 

ofsajde“ z spevácke vystúpenia s ve kým tane ným orchestrom Aladára 

Móžiho n

Po návrate do rodného mesta dostal v roku 1964 miesto koncertného majstra v

vtedajšej Spevohry G. Tajovského v Banskej Bystrici (dnes Štátna opera)

bývaní i zabezpe ení sa mu te pod Urpínom nenaplnil, ako spomínal: „S manželkou a dvomi 

malými de mi sme štyri roky bývali v izbi ke 2 x 2 metre...“ V úlohe hlavy mladej rodiny (dcéry 

Regina, r. 1964 i neskôr vo Švaj iarsku narodení synovia Samuel,

na alej snažil h ada  možnosti, ktoré by mu pomohli k zabezpe eniu. 

preto na základe ponuky odchádza na legálny umelecký angažmán . Po viacerých 

prichádza St. Gallene, kde švaj iarskou premiérou Sucho ovej 

Fantázie získal v roku 1969 post koncertného majstra a ložil komorné teleso Cotteli

ktoré si do dvoch rokov získalo vlastné meno ako aj interpreta ný rešpekt (nielen v tom ase popu

lárnou eskou lukratívnej pozícii zotrval mladý umelec v

en len tri roky, ke že jeho hlad po priaznivejších umeleckých i materiálnych podmienkach 

neustával V aka umeleckej agentúre Pragokoncert pôsobil s rodinou vo Švaj iarsku

kým poplatkom legálne až „normalizácie“. eskoslovensku ho potom spolo ne s

žel – pre rozhodnutie zosta  na západe odsúdili na pol roka 

väzenia nepodmiene ne. Za iatkom roku 1970, už ako azylant, sa možnostia odís  do

nadského Halifaxu, nemeckého Frankfurtu n. Mohanom i rozhodol pre Zürich

                                                           

URSÍNYOVÁ, Terézia. Slovensko sú sny, ktoré sa vracajú. In: Slovenka. Živena, ro . 50,  . 30, s. 22.
Po násilnom vstupe Varšavských vojsk r. 1968 do eskoslovenska sa zastavil u nás demokratiza ný proces 
a iatkom 70. rokov za ala politická „normalizácia“, t. j. opätovný príklon k ideologickej línii Sovietskeho zväzu, 

spojená s
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kde sólovo koncertuje, pôsobí ako len orchestra (tzv. „Stimmführer“ – vedúci druhých huslí)

Zürichu (domovská scéna znám Grúberovej) kde pôsobil 

35 rokov až do svojho dôchodku (za iatok roku 2005 zárove  za al realizova  vlastnú 

gogickú innos . Po piatich „rozkmitaných“ rokoch pedagogického úro enia hudobných skúseností 

na hudobných školách bližšom i širšom okolí Zürichu získal v roku 1976 stabilné miesto 

ra na Konzervatóriu v Zürichu. Pôvodnú myšlienku vo Švaj iarsku pár rokov

sa Cotteliovcom nepodarilo naplni . Odlú enie od domova, 

do „reality“ niesla ažko najmä manželka Eva, ktorá manželom neprestala premýš a  návrate. 

„V roku 1983 sa nám podarilo usporiada  vz ahy s eskoslovenskom požiadaním prezidenta 

republiky o milos  a odpustenie trestu. Ke že sme nikdy nežiadali o švaj iarske ob ianstvo, ba 

vzdali sa azylu, podarilo sa nám získa  dos  korektným spôsobom naspä  eskoslovenské pasy a po 

šestnástich rokoch od svojho odchodu sme mohli znovu navštívi  svoju vlas , rodinu. Neskôr sme 

žili vo Švaj iarsku na tzv. Niederlassung – povolenie na pobyt, na základe ktorého v okolí Zürichu 

pôsobilo v orchestroch množstvo cudzincov “ 

Ku komponovaniu Honoráta Cotteliho priviedla náhoda v ase vo na pri vyu ovaní, ke  

za al tvori  pre slá ikové nástroje, o vyplývalo jeho inštrumentálnej determinovanosti.

“Chcel som poskytnú  svojim žiakom inštruktívne skladby, no postupne sa mi za alo v tejto práci 

dari , ponoril som sa hlbšie do štúdia kompozície a dnes je pre m a komponovanie viac než špás, 

ako hovoria zá ube Nemci“. Hoci sa nikdy necítil „plnokrvným“ študovaným skladate om zostal 

verný komornej tvorbe. Ako inšpira ný podnet malo pre neho ve ký význam slovo a najmä poézia 

Maši Ha amovej, Valentína Beniaka, Andreja Plávku i Mikuláša Ková a, ktorú rád zhudob oval. 

O arila ho i grafika Albína Brunovského a mnohé alšie vizuálne podnety. Kompozície Honorá

mali odozvu nielen vo Švaj iarsku, ale aj Španielsku, 

echách ienkou na domov je okrem iných aj Trio Burlesco per archi

ktoré elegickými náladami nostalgie a intona no rytmickými prvkami slovenskej provenie

(motív udovej piesne Pásol Jano tri voly), vygradované do burlesknej podoby, získalo v

date skej sú aži Rok slovenskej hudby v roku 1996 strieborné ocenenie v kategórii Komorná tvorba

polo ne s Štyri bagately pre husle Trio Burlesco pre slá ikové nástroje premiérovo 

9. júna 1996 na komornom koncerte v Mirbachovom paláci v podaní slá ikové

ho tria VŠMU), kde skladate  pr rúk Predsedu komisie Ministerstva kultúry pre 

                                                           

URSÍNYOVÁ, Terézia. Slovensko sú sny, ktoré sa vracajú. In: Slovenka Živena, ro . 50, . 30, s. 23
DOHNALOVÁ, Lýdia. Miesto pre Honoráta Cotteliho. In: Hudobný život Hudobné centrum, 
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dobre sledovate nú skladbu v á

ro nej hudobnej faktúre, ktorá kladie dôraz na melodiku povah nástrojov do viacvrstevnej

tým poukazuje na neustále zrenie Cotteliho kompozi nej innosti. Hudobná teoreti ka Lýdia

á „Priznám sa, s exoticky znejúcim menom tohto 

autora som sa dosia  nestretla a zo zákulisných informácií som sa dozvedela, že krajinou jeho 

trvalého pobytu je Švaj iarsko. Zvláštne ... Z intonácii jeho premiérovej skladby Trio Burlesco som 

sa snažila dedukova  jeho duchovnú príslušnos  a môžem lakonicky konštatova  – príslušnos  

muzikantská. Z priebehov troj as ovej skladby doslova sálala hudobnícka úsmevná pohoda, su-

gestívna, vtipná, elegantne rozpustilá až k obrysom recesie. Istú výhradu by som vyslovila azda len 

k závere nej asti, ktorá v kontexte celku v zmysle formového naplnenia vyznela mierne bezradne. 

K úspechu skladby prispela vehementná interpretácia Slá ikového tria VŠMU.“

bachovho paláca v rámci cyklického podujatia Nede né matiné, nazvaného Nede né predpoludnia 

galérii (Galéria mesta Bratislavy) odzneli premiérovo 25. januára 1998 aj Štyri bagately pre sólo 

kontrabas podaní Radoslava Šašinu. Koncert, venovaný výlu ne tvorbe slovenských

skladate ov rôznych generácií zorganizovalo Národné hudobné jeho umelecká agentúra 

Spolok slovenských skladate ov v spolupráci so spomínanou galériou. V

rencii mien, akými sú udovít Rajter, Ilija Zeljenka, Vladimír Godár i Ladislav Kupkovi  sa 

Honorát Cotteli pod a muzikologi ky Terézie Ursínyovej prejavil ako „autor, ktorý bez zábran 

a intelektuálneho dešpektu prezentuje svoj cit, vnútorný bohatý svet, pozna ený jednak slovenskou 

lyrikou ( o sa prejavilo najmä v rustikálnej 2. asti diela), jednak mnohotvárnos ou „hudbou 

srdca“ (ako som nazvala prekrásnu 3. as  skladby). Sviežo pôsobí záver, s  hudobnou pointou 

a efektívnou „bodkou“ za dovtedajším priebehom myšlienok ... Je to úprimná výpove , bez kompo-

zi ných špekulácií.“ prezentácii Cotteliho hudby nielen na Slovensku pris lhoro né pri

te stvo korešponden ný kontakt , ktorý na vlastnom 

festivale pod názvom Hudba pod diamantovou klenbou (Dom komorského grófa v

premiére d a 6. júla 2007 liturgickú poému Ave Mária skomponovanú

pre tento festival ako aj jeho organizátor Contrasti poetici pre flautu a husle

Nieko ko programov a korešpondencie s

Ave Maria j metropole ub ana na festivale rámci ko

výro iu narodenia Jána Cikkera, ktoré boli zorganizované v Budapešti, Žiline

múzeu Vojtecha Löflera v Košiciach ve kono nom koncerte „ xii storo í“

                                                           

DOHNALOVÁ, Lýdia. Z ocenených. In: Hudobný život, 1996, Bratislava, Hudobné centrum, ro . 28, . 13, s. 2.
URSÍNYOVÁ, Terézia. Pestré kompozi né predpoludnie v galérii. Strojopis recenzie. ŠVK – rárne a hudobné 

múzeum Banská Bystrica, fond Honoráta Cotteliho.   
Skladba v interpertácii Petra Michalicu – pozri súbor: 20_HC_AVE_MARIA_Peter_Michalica.mp3.
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, kde si pozornos  pod a publicistky Ingeborg Šiškovej „zasluhuje Michalicov 

zmysel pre uchopenie vzájomného vz ahu hudobnej formy a obsahu ako to bolo po u  v diele Ave 

Maria pre sólové husle od Honoráta Cotteliho.“ esantnú kompozíciu predstavuje opus Contrasti

ú Honorát Cotteli v roku 2001 pre vynikajúceho slovenského harfistu Ladislava 

tom ase posluchá a Vysokej hudobnej školy v Zürichu. Skladba však premiérovo zaznela 

až o štyri roky neskôr, na Cotteliho autorskom koncerte v rámci komorného cyklu zürišskej Opery

interpretácii švaj iarskej harfistky Prisky Zaugen. Ladislav Papp naštudoval prepracovanú verziu

harfu, ktorú so svojou komornou partnerkou Justínou Jirákovo

2007 na spomínanom festivale Hudba pod diamantovou klenbou v originálnej podobe 

Contrasti po prvý raz na Slovensku na Nede nom matiné v Mirbachovom paláci 18 apríla 

podaní 

od hlbokých molových tónov violon ela dominujúceho v prvej asti až po zmie

livý durový charakter v záv Nenávis  a zmierenie (Hass und Versöhnung)

soprán flautu, violon elo a klavír (2009), ktorú maestro skomponoval na predlohu rovnomennej básne

jeho krajana Alexandra Že Opus oplýva zvukovou farebnos ou, melodickos ou dramatickos ou

hustej hudobnej faktúre a skladate  v om otvorene a úprimne reflektuje emócie kon iace 

dojímavým sólom zmierenia. Premiéru malo 5. a idylickom horskom prostredí Eng

dinského Silsu vo švaj iarskom kantóne Graubünden v podaní kvarteta Fiori Musicali neskôr 

úspechom kritiky aj v reforma nom kostole Rüti v Zürichu. rok neskôr vyústila ich á

jomná spolupráca do poémy pre hlboký mužský hlas (barytón) a klavír pod názvom Dôstojnos  staroby 

(Würde des Alters)

Banská Bystrica v hudobnom živote takisto nezabúdala na svo o rodáka Fantáziu pre husle 

Racconti di Faust komorný orchester a

slovenskej premiére uviedla 8. júna 2000 Štátna opera v Banskej Bystrici ako v aku 

dar ek k jeho blížiacemu sa okrúhlemu jubileu 60 narodenín. Konzervatórium Jána Levoslava 

oriadalo 20. apríla 2011 vo svojej Ve kej koncertnej sále koncert pod 

názvom Pocta rodákom, ktorý bol venovaný významným jubileám hudobných skladate ov stredné

ho Slovenska (Alexander Moyzes 105. výro ie narodenia, Andrej O enáš a Ján Cikker 100. výro ie 

arodenia, Zdenko Mikula 95. narodeniny, Ján Levoslav Bella 75. výro ie úmrtia, Igor Bázlik 

át Cotteli 70. narodeniny) a na om odznelo v podaní Slá ikového orchestra Konzervatória 

Umori (Nálady), ktoré Cotteli napísa

Hoci sa rád vracal do Banskej Bystrice a na Slovensko, posledný

života považoval Spreitenbach vo Švaj iarsku, kde v nede u 2. februára 2014 i náhle a ne

                                                           

ŠIŠKOVÁ, I.: Nede né matiné v Mirbachovom paláci Hudobný život , 2012, ro . 44, . 5, s
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kane zomrel. ŠVK – Literárne a hudobné múzeum, s ktorým udržiaval úzky a priate ský kontakt 

navštívil naposledy 22. augusta 2013 tom ase netušil, že ide o jeho rozlú ku. 

pamäti obraz pokorného a rozh adeného muža so zmyslom pre takt, krásu a precíznos , 

ktorý si vážil a rešpektoval loveka. Napriek tomu, že život v emigrácii nebol pre jeho rodinné 

zázemie naj ahším, zav šený rozpadom manželstva, snažil sa zo všetkých síl dôstojne eli  vlastné

mu osudu nielen po umeleckej stránke. prvého diela Concertino „Instrumental“ až 

Trias , kde už koketoval aj s skomponoval Honorát Cotteli 

(originály diel sú uložené v Zentralbibliothek v Zürichu), ku ktorým pristupoval pod a vlastného 

hudobného motta: „Je pekné, že hudba nezostane navždy len v notách“. ním každý

notový záznam Komorná h nielen pre jej univerzálnos dokázala 

reflektova  vnútorný svet emócií, ktoré sa nehanbil prezentova  priamo a úprimne, tak ako 

ilnom živote.

Banskou Bystricou sa iastkovo nachádzajú v Zentralbibliothek v Zürichu, ŠVK – Literá

hudobnom múzeu v Banskej Bystrici, Štátnom Archíve v

Honoráta Cotteliho v Spreitenbachu vo Švaj iarsku. Urna so spopolnenými pozostatkami rodáka 

dosia umiestnená v , no náhrobný kame  

rodi ovského hrobu v Banskej Bystrici obsahuje v aka sestre p. Kataríne Izákovej aj jeho meno. 

zárove  reflexiu priate ského vz ahu v súvislosti s vyššie uvedeným podujatím

„ “ zaslal dcére pani Regine Cotteli priate , krátko po odchode svojho 

kamaráta d a 8. febr ára 2014. „Milý môj Be o, je to až prehistoricky dávno, o sme sa 

v roku 1970 náhodne, na necelú minútu stretli v Luzerne. Bol som tam na majstrovských kurzoch 

a Ty si sa ponáh al na koncert Tvojho orchestra. Potom nás železná opona rozde ovala až do 

ve kých zmien na Východe. Tie a priviali opä  na Slovensko. Ten Tvoj ne akaný telefonát o tom, že 

si v Bratislave, bol pre m a radostným prekvapením. Stretávali sme sa každoro ne v dnes už 

neexistujúcej Modrej guli, a ja som v Tebe objavil novú, originálnu a bohatú osobnos . No po etné 

dlhé rozhovory s Tebou ma presved ili aj to tom, že Tvoje srdce ešte stále bije v rytme bansko-

bystrických zvonov. A potvrdil si aj alšiu ve kú pravdu nášho života: že bez oh adu na teritórium 

sa ve ké umenie bez pokory robi  nedá. Jedným z prekvapení po rokoch bol aj fakt, že komponuješ. 

A v aka Tvojej návšteve na našom festivale v Kremnici vznikla aj Tvoja unikátna Ave Maria. Za  jej 

šes  ro nej existencie som ju uviedol už v siedmich krajinách na desiatkach koncertov. Publikum 

iasto ne šokuje, no vzápätí nadchýna. Je expresívna, záhadná a citovo bohatá. Dokazuje, že aj bez 

avantgardných prvkov sa dá vytvori  nie o skuto ne nové. Aj táto skladba bude jedným 

z pokra ovaní Tvojho života, ktorý už tak náhle fyzicky vyhasol. Ako rozlú ku s Tebou som ju de  

po Tvojom skonaní uviedol v Bratislave, kde si prežil tak významné obdobie svojho života. To, že 
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nám budeš ve mi chýba , hovorím aj v mene Tvojich po etných slovenských priate ov. Tvoj Profesor 

Peter Michalica.  

A ešte PS: Tvojím odchodom zaniká aj ur ite jediné slovenské onikanie na území 

Švaj iarska.“  

Hoci práca s zbierkovom fonde  ŠVK – Literárneho a hudobného múzea 

predstavuje vo vä šine prípadov impulz k alšiemu systematickému hudobno historickému bád

ožno sa pri nej nepozastavi  nad agilnos ou jeho nezištnej služby pri prezentácii slovenskej 

hudby nielen vo Švaj iarsku, kde prežil vä šinu svojho života. Uznanie, ktorého sa mu dostalo ešte 

po as života je preto potrebné v podobe odkazu tvorby uchováva  prezentova  v širšom spolo

enskom kontexte ako hodnotné nehmotné dedi stvo slovenskej hudby 20. storo ia

DOHNALOVÁ, Lýdia. Miesto pre Honoráta Cotteliho. In: Hudobný život,
é centrum, ro . 33,  . 2, s. 5, I
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14 MICHALICA, Peter. Spomienka. ŠVK – Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica, fond Honoráta Cott
korešpondencia. 
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JÁN LABANT – POKRA OVATE  ŽILINSKEJ GITAROVEJ TRADÍCIE

Inštitút estetiky a umeleckej kultúry, FF Prešovská univerzita v Prešove

Anotácia

hudba ur ená pre tento nástroj má dlhú tradíciu transformáciou nástroja

štýlových prvkov jej hudby sa popularita znásobovala a

ných pódiách, i už ako sólový nástroj ale o sú as  komorných a vä ších nástrojových obsadení. 

Výu ba hry na gitare stredí za ína oficiálne na hudobných inštitúciách až v

polovici 20. storo ia. Medzi prvé centrá výu by gitarovej hudby boli Bratislava a Žilina. V žili

skom prostredí bol pionierom výu by hry na gitare na ŠU Ladislava Árvaya a neskôr na Konze

vatóriu v Žiline prof. Dušan Lehotský, ktorý po as svojej dlhoro nej pedagogickej praxe vychoval 

mnohých gitaristov. Jeho nasledovníkom sa stal Ján Labant, na ktorého interpreta ný 

pedagogický profil je zameraný ý príspev

Genéza výu by hry na g Žiline

Žiline má dlhoro nú tradíciu Dôležité okamžiky pre rozvoj hudobnej kultúry však 

storo í vznikla v Žiline Mestská hudobná škola ktorá sídlila v

roch Katolíckeho domu. Svojou innos ou zásadne ovplyvnila celý nasledovný hudobný život mesta

Prvé predmety vyu ované v škole vyu oval Ladislav Árvay na klavíri

vyu oval František Konsch sólový spev vyu ovala Zdena Hübschová Prví absolventi školy 

sa uplatnili na pôde interpretácie, pedagogiky kompozície hus ový virtuóz 

Špáni, budúci pedagóg Eva Šupková Kubalová Dušan Lehotský skladate sky

Ivan Hrušovský a Tadeáš Salva Hudobný život sa bohato rozvinul najmä v

20. storo ia. Pri Mestskej hudobnej škole bolo 10. októbra 1951 zriadené Pedagogické oddelenie na 

prípravu u ite ov hudby, ktoré sa v roku 1954 osamostatnilo neskôr bolo premenované na Vyššiu 

hudobnú školu roku 1961 sa uvedená inštitúcia pretransformovala na konzervatóri

Dôležitým okamžikom pre rozvoj hudobného života v Žiline bolo založenie Štátneho komorného

                                                           
Budova Katolíckeho domu je dnešné Gymnázium sv. Františka z BARONIAKOVÁ, Alžbeta. 2013. eskí 

hudobníci v Žiline po roku 1945. Žilina
Osobnos  pedagóga Dušana Lehotského v kontexte slovenskej gitaristiky. Bratislava

MIKOLÁŠOVÁ, Miroslava. 2015. – Významná osobnos  žilinského hudobného života   Malé 
osobnosti ve kých dejín - ve ké osobnosti malých dejín. 

Dušan Lehotský (*1935 – †2017).
Osobnos  pedagóga Dušana Lehotského ... s. 141.

314



 

Žilinskej univerzite v Žiline

ným cie om ako Vyššia hudobná škola, vychováva  pedagógov hudby

Genéza výu by hry na gitare v Žiline má 0 ro nú tradíciu. Jej zakladate om a

kopníkom je Dušan Lehotský, dlhoro ný pedagóg ŠU Žiline žilinského konzervatória

žilinského konzervatória v hre na husle za al ŠU v Žiline popri 

mladých huslistoch vyu ova  aj hru na gitare si kvalifikáciu doplnil štúdiom hry na 

onzervatóri jeho zásluhou za ala vyu ova  na ŠU 

Žiline Konzervatóriu v Žiline, kde pôsobil do roku 2003 rámci svojej peda

gickej innosti vychoval mnohých úspešných gitaristov v ako aj pedagógov hry

ktorí pôsobia na Základných umeleckých školách v Žiline a na mnohých umeleckých školách

. Spomedzi mnohých vyberáme Jána Labanta, Igora Herzoga, Miloša Sl

bodníka, Adama Marca. druhá ŠU v Žiline na sídlisku Vl ince

rámci Hudobného odboru vyu uje Najvyšším stup om vzdelávania hry na gitare

Žiline sú asnosti Katedra hudby FHV ŽU v Žiline, ktorá je orientovaná pe

gogickým smerom

Ján Labant

Ján Labant sa narodil 9. januára Žiline Bánovej. Svoje hudobné vzdelávanie za al na  

ŠU v Žiline, kde študoval – Dušana Lehotského a –

Ireny Praženicovej. Už ako mladý hudobník prejavoval ve ké nadanie a vz ah k o vyústilo

do alšieho štúdia gitarovej hry. Vo svojom vzdelávaní pokra oval –

vatóriu v Žiline u prof. Dušana Lehotského Ján Labant získal po as štúdií na žilinskom konzervatóriu

nieko ko ocenení na národných i medzinárodných sú ažiach rokoch nasledujúcich sa úspešne 

zú astnil na interpreta ných sú ažiach:

Sú až študentov konzervatórií Slovenskej republiky estné uznanie

Sú až študentov konzervatórií Slovenskej 

Interpreta ná sú až Slovenskej socialistickej republik

1982 získal na sú aži študentov konzervatórií Slovenskej republiky

Medzinárodné bienále interpeta nej gitarovej sú aže Kutná Hora (CZ)
eského hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu sú asnej eskej skladby.

Ján Labant sa zú astnil tiež na mnohých medzinárodných hudobných a majstrovských 

v Ma arsku, Po sku, Nemecku a Belgicku. Konzervatórium v Žiline 
                                                           

BARONIAKOVÁ, Alžbeta. eskí hudobníci...
Osobnos  pedagóga Dušana Lehotského ... s. 143

ŠU v Žiline bola v roku 1994 premenovaná na ZUŠ Ladislava Árvaya.
sú asnosti ZUŠ Ferka Špániho
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Concierto de Aranjuez od J. Rodriga za sprievodu Štátneho komorného orchestra v Žiline a bol 

vyhlásený za najlepšieho absolventa konzervatória za rok 1982. Po ukon ení stredoškolských štúdií 

si dop al ktorú ukon il v Už po as 

štúdií za al na žilinskom konzervatóriu vyu ova  hru na gitare na iasto ný úväzok

vyu uje hru na gitare na Konzervatóriu v Žiline ako riadny pedagóg. Po as štúdií 

tiež zú astnil interpreta nej sú až Medzinárodné bienále interpeta nej gitarovej sú aže Kutná 

Hora získal eského hudobného fondu za najlepšiu interpr

táciu sú asnej eskej skladby Ešte po as tamojších štúdií založil spolo ne s

gitarových koncertov Cithara aediculae, ktorý prerástol v medzinárodný festival a na ktorom 

každoro ne participuje ako dramaturg a interpret. Za rok založenia Medzinárodného gitarového 

festivalu Cithara aediculae v Nitre sa považuje rok 1983. Prvé ro níky uvedeného

eskoslovenských gitarových interpretov a konali sa v priestoroch Oblastného nitria

skeho vlastivedného múzea pod hradom (bývalý k azský seminár). Riadite

založenia Pavol Sika, jeho dramaturgom Ján Labant Festival sa koná na alej, ale riadite kou 

festivalu je od roku 2012 Gabriela Sika Ferle áková. Dodnes sa uskuto nilo už 34 ro níkov festivalu.

Ján Labant absolvoval externé štúdium tane nej fakulte VŠMU 

jedným z jeho prvých 

zár  najvýraznejších absolventov Od roku 1997 rozširuje svoje pedagogické pôsobenie aj na 

Akadémiu umení v Banskej Bystrici, kde pôsobí dodnes. Ján Labant ukon il 

doktorandské štúdium VŠMU v bol habilitovaný študijnom 

: 2.2.3. Hudobné abilita nú prác Augustín Barrios – Mangoré habilita nú 

ášku názvom „Gitarizmus" v tvorbe Heitora Villa-Lobosa

 

Ján Labant –

Jedným z ažísk práce je oblas ného umenia. ko sólista sa predstavil na 

mnohých domácich zahrani ných kde pôsobí sól komorný hrá . 

éroval mnohé skladby od slovenských autorov ako Tadeáš 

Reminiscencie na témy Sonáty mesa ného svitu pre flautu, gitaru a tam-tam(1983),

ška: Miniatúry pre gitaru ),  Pavol Krška: Partita pre dve gitary. Plodná je aj

                                                           
 In: Aktuální trendy hudební psychologie, hudební 

pedagogiky a didaktiky hudební výchovy. : Katedra hudební výchovy PdF OU v Ostrav , 2010

remiéra v Žiline
remiéra Bordeaux (Francúzsko) 
remiéra
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spolupráca Lab , ako sólistu Mariánom Budošom Austrália) ktorý mu venoval mnohé komp

zície ako napr.: A Little Piece Of Heaven (Malý kúsok neba) pre gitaru – venované J. Labantovi;

Secret Wedding (Tajná svadba) – komorný orchester; Magnificat soprán, 

gitaru, violon elo, zbor a slá ikový orchester. Ján Labant nahral tri CD s kompozíciami Mariána 

Budoša ako sólista a v duu La Barre. Po as svojej bohatej koncertnej innosti spolupracoval s

hými dirigentmi a telesami ako napr.: Oliver Dohnányi, Monica Buckland – Hofstetter (Ve ká 

tánia), Georg Kugi (Rakúsko), Konstantin Ilievski (Bulharsko), Tomasz Chmiel (Po sko), Ma a

ská komorná filharmónia Györ (Ma arsko), Or Cz stochowskiej, 

Cz stochowa (Po sko), Rzeszowska Orkiestra Kameralna –

(Po sko), Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej, Lublin (Po sko).

omornej hre, a to najmä v gitarovom duu (Ján meník), ktoré vzniklo 

Žiline ke  ešte o pôsobili ako gitary na Konzervatóriu v Žiline.

repertoár zah a predovšetkým latinsko americkú hudbu (Argentína, Brazília), skladby autorov 

Austrálie, Španielska a Slovenska. Pre gitarové duo La Barre komponujú a venujú svoje skladby 

orchestrom slovenskí skladatelia ako Rudolf Pepucha a Marián Budoš.

La Barre sa venuje i komornej hre (so slá ikovým triom, kvartetom, duo s flautou, gitarové 

 

Gitarové duo La Barre 
                                                           

remiéra Nitra 22.10.2003
remiéra Žilina 23.5.2002
remiéra Nitra 20.10.2005
polu so svojim bývalým žiakom Petrom Remeníkom

Peter Remeník od roku 2014 nevyu uje hru na gitare na Konzervatóriu v Žiline
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Po as svojej umeleckej karié platní:

– Rossinianas. – – –  

Marián Budoš – Dva svety Music Master Banská Bystrica pre Assai Arts –
Austrália, 1999, MM 0016 – –
Agustín Barrios Mangoré –
Marián Budoš: Heart On A Sleeve, 3 guitar concertos. Assai Arts Austrália pre internetové 
vydavate stvo iTunes 2002
Guitar duo La Barre   –  

Jeho interpreta né umenie je vysoko hodnotené domácich a zahrani ných odborných 

hudobných periodikách pomedzi mnohých vyberáme nieko ko píše 

Labantovom CD s názvom Agustin Barrios Mangore v asopise wiat Gitary 4

nasledovné: To je už druhá plat a v Po sku populárneho a ob úbeného gitaristu zo Slovenska... 

Interpretácia talentovaného slovenského gitaristu verne vyjadruje ducha neoromantického štýlu 

paraguajského autora. Vyznamenáva sa pekným, rovným tremolom v Cancion de la Hilandera 

i v Una Limosna por el Amor de Dios. K porovnaniu zvádza asto prevedená Katedrála. Jej 

najdôležitejšia as  Allegro Solemne je hraná v správnom tempe, nie príliš rýchlom, o ostatne 

prehá a ve a gitaristov. 1. as  Saudade je hraná v správnej smutnej nálade, ale na môj vkus je 

melodická línia hraná príliš ostrým zvukom. Radostne a živo interpretuje tance ako Maxixa, i 

Paraguajský tanec . 1, mimo toho je to monografická plat a, ktorú možno smelo odporu i  

ve kému množstvu posluchá ov s oh adom na rôznorodos  skladieb a ich výnimo nú melodickos . 

Všetko to je podporené atraktívnym prevedením.19 

anglickom asopise Classical Guitar

Zrete né tempá a pekný tón sú zna kou tohto sympatického vydania Giulianiho slovenským 

gitaristom. Dar lyriky J. Labanta prechádza všade a zanecháva príjemný dojem. Má cit pre správ-

nos  „Rossinian“, prenášajúc krehkos  k ozna eným rytmom, bez ktorých by celá skladba vyzerala 

nevýrazne a pokorne. Labant je talentovaný gitarista s vrelým tónom a príjemným frázovaním, 

s evidentným, už zmieneným, hojným talentom z oblasti strednej Európy. Nie agresívna, ale otvore-

ne vrelá brilantná hra je,  na po úvanie ove a lepšia. Ide o navonok h bavého hudobníka. Viem, že 

ku Grand Overture už nemám viac o doda ... Ale ak chceme porovnáva  interpretáciu v sú as-

nosti, nikde nenájdeme tak esencionálne predvedenie. Pokia  ide o CD, môžem ho odporú a  pre 

výborné hudobné kvality a príjemnos , ktorú nahrávka nepochybne prináša.20 

                                                           
. wiat Gitary 4

. Classical Guitar  
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Ján Labant pedagóg

alšie ažisko jeho innosti spo íva v pedagogickej sfére o as svojej doterajšej u ite skej aktivity

ko vynikajúcich gitaristov. Ako sme už skôr uviedli, svoju pedagogickú innos  

za al ešte ako študent Konzervatória v Žiline kde vyu oval hru z improvizáciu

ako riadny pedagóg hry na gitare na žilinskom konzervatóriu, možnosti 

štúdia gitarov zintenzívnili. Výsledky jeho pedagogickej i

už v roku sú aži študentov konzervatórií Slovenskej republiky (SŠSK)

študentka Jana Holíková získala estné uznanie v I. kategórii a rid Šellingová získala 2. m

ategórii. o februári 1994 získal SŠSK študent Peter Remeník I. kategórii 

lovenského hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského 

í – Sonatína)

o as svojej pedagogickej innosti vychoval mnohých úspešných gitaristov. Medzi jeho na

úspešnejších študentov patria Peter Remeník, Eva Soviarová–Kavuljaková, Peter Markus Markuljak,

Karol Kompas, Jozef Vohár, Adam Marec, Peter Tomko, Juraj Gregorík, Dušan Vrúbel, Šimon 

Švidrá , Karol Samuel ík a iní. Ján Labant okrem pôsobenia na umeleckých inštitúciách AU 

a Konzervatóriu Žiline viedol majstrovské kurzy na festivaloch a

tóriách na Slovensku, v echách, Po sku, Francúzsku (konzervatóriá v Bordeaux, Limoges, Tulle) 

na vysokých školách v Austrálii Je lenom odborných porôt domácich a zahrani ných gita

vých sú ažiach

Ján Labant 

                                                           

Bratislava, Bojnice, Dolný Kubín, Giraltovce, Nitra, Handlová; v zahrani í: – Po sko; Zru  
nad Sázavou, Kutná Hora – R
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Záver

Ján Labant výrazná osobnos Žiline

innos ou pokra uje v tradícii výu by hry na gitare, ktorú v Žiline založil v

Dušan Lehotský eskôr rozšíril svoju pedagogickú pôsobnos  kadémiu umení

význam spo íva interpreta nej innosti, premiéroval mnohé gitarové

kompozície, niektoré mu boli dedikované e lenom mnohých porôt domácich a zahrani ných 

sú aží interpreta nými pedagogickými na domácich a

ni ných fórach prácu, ktorú za al prof. Dušan Lehotský. 

PRÍLOHY

Ján Labant nahrávky v Slovenskom rozhlase Banská Bystrica
Sólová gitara:

Rossiniana op. 120 .2
Rossiniana op. 121 .3

Št pán Rak Plá  kytary
Marián Budoš
Pavol Krška Miniatúry (Modlitby) 

Milan Tesa
Agustín Barrios Mangoré –
Agustín Barrios Mangoré Canción de la Hilandera
Agustín Barrios Mangoré
Agustín Barrios Mangoré

gitara / Ján Figura – flauta, Ján Labant –
Brazílske populárne piesne

Marián Budoš
Sonáta a
Sonáta C
Entr´ acte pre flautu a

Gitarové duo La Barre – Ján Labant, Peter Remeník:

Cuatro Estaciones Porteñas:
ñ

ñ
ñ

ñ
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Nikita Koškin Uspávanka

Danza española No.2  

Máxi

slá iky / duo + Trávni kovo kvarteto:

Duo klasická a elektroakustická gitara – Ján Labant, Marián Budoš:
Marián Budoš
Marián Budoš

Trio Labant, Budoš – gitary + Ivana Trošelj soprán
Marián Budoš
Ivana Trošelj

Ján Labant – gitara, Ján Figura flauta, Libor Cabejšek –
Tadeáš Salva na témy 

Sonáty mesa ného svitu 

Ján Labant – nahrávky sólo v
Suita . 6 úprava gitaru J. Labant (orig. vcl)

Agustín  Barrios Mangoré
Charles Chaynés

Absolventi Jána Labanta 
Ingrid Schellingová, Jana Holíková, Peter Molín, Ing. Vladimír Petrášek, Pavol Šenšel, Mária 
Malíková, Peter Grísa, Radoslav Jur o, Ivana Pucho ová, ubica Žemberová, Vladimíra Bieliková, 
Adriana Krch avá, Pavol Hu ko, mnohí alší.
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Gitarové duo La Barre. [Online] [Dátum: 31. 10 2016.] http://www.labarre.estranky.sk/.

Osobnos  pedagóga Dušana Lehotského v kontexte slovenskej git

Ján Labant. [Online] [Dát

Ján Labant. [Online] [Dátum: 23. 10 2016.] http://www.konza.sk/CV/J%C3%A1n%20Labant%20

 In: Aktuální trendy hudební 
psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy. : Katedra hudební výchovy 
PdF OU v Ostrav , 2010. s. 133

LEHOTSKÝ, Andrej – LEHOTSKÝ Dušan. 200 Tridsa dva rokov gitary v Žiline. 2003. Rukopis .
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TRÁVNÍ KOVO KVARTETO – V ERA A DNES

udmila á
Súkromné konzervatórium Pink Harmony, Zvolen

Do hudobného života Banskej Bystrice od 1. júla 1977 vstupuje prvé profesionálne komorné

slá ikové teleso – Trávní kovo kvarteto , založené absolventmi Janá kovej akadémie múzických 

umení v Brne. V slovenskom hudobnom prostredí sa etabluje v období, ke  na Slovensku pôsobia 

viaceré zrelé kvartetové zoskupenia s medzinárodnou skúsenos ou a prvé koncertné kontakty získava

aj mladé Muchovo kvarteto

Formovanie Trávní kovho kvarteta na JAMU v Brne pod pedagogickým vedením lenov 

Janá kovho kvarteta v sólovej a najmä v komornej hre – Ji ího Trávní ka, Ji ího Kratochvíla a Adolfa

Sykoru, predznamenalo interpreta nú poetiku rodiaceho sa komorného telesa. Bohatá brn

kvartetová tradícia a vlastný umelecký prístup formujúci osobitú školu Janá kovho kvarteta sa práve

pedagogickým vkladom preniesla na Trávní kovo kvarteto ktoré umelecky pôsobilo celých 

dvadsa  rokov v slovenskom kultúrnom prostredí. Prijatím rozhodnutia o pôsobení Trávní kovho 

kvarteta ako profesionálneho komorného hudobného súboru v Banskej Bystrici sa však žia  

tívne uzatvorila dovtedy stále pertraktovaná, ale neriešená otázka existencie samostatného prof

nálneho symfonického telesa – Krajského symfonického orchestra.

Prvým primáriom kvarteta v Banskej Bystrici bol Pavel Charvát Avšak k definitívnej 

ácii í došlo v roku 1978, ke  teleso pracovalo v zložení: árius Vladimír 

Ková Vít zslav Zavadilík Ju ík –

Jeho pôsobnos  v Banskej Bystrici predznamenalo prvé – ve mi úspešné koncertné vystúpenie v roku 1976, kedy 
dostalo ponuku od riadite a PKO Jaroslava Smitku k stálemu profesionálnemu pôsobeniu v meste. Sign. Martin, SNK 

V Bratislave je to predovšetkým Slovenské kvarteto, Bratislavské kvarteto a Filharmonické kvarteto, na východnom 
Slovensku Košické kvarteto.

Primárius Stanislav Mucha. V roku 1981 pomenované na Moyzesovo kvarteto.
Vôbec prvý samostatný koncert kvarteta sa uskuto nil v decembri 1972 v Brne pod názvom Kvarteto poslucha  

JAMU v obsadení: Ernest Patkoló 1. husle, Vladimír Ková  2. husle, Jan Ju ík viola, Antonín Gál violon elo. Od 
roku 1975 so súhlasom manželky zosnulého primária Janá kovho kvarteta Ji ího Trávní ka nesie súbor dnešný názov.

1977 prichádza Trávní kovo kvarteto do Banskej Bystrice s primáriom Pavlom Charvátom, absolventom 
pražského konzervatória u prof. O. Stej ekelného a doc. V. Snítila, ktorý zo 
zdravotných dôvodov prepustil tento post v sezóne 1977/78 zakladate ovi kvarteta Vladimírovi Ková ovi. Pozri: ŠVK 
LHM BB, e. . H

Vladimír Ková   (nar.1950), zakladajúci len a primárius „Kvarteta poslucha  JAMU“
konzervatória v Krom íži u pedagóga J. Jíru a JAMU v Brne u doc. J. Trávní ka, B. Warchala a doc. Sykoru

Vít zslav Zavadilík (nar. 1951), zakladajúci len „Kvarteta poslucha  JAMU“, absolvent konzervatória v Krom íži 

Jan Ju ík (nar. 1952), zakladajúci len „Kvarteta poslucha  JAMU“, absolvent konzervatória v Brne a JAMU v Brne, 
štúdium hry na violu u doc. J. Kratochvíla.
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nepretržite Antonín Gál violon elo, do roku 1995. Post primária nahradil v rokoch 1988 až 1994 

Trávní kovo kvarteto s primáriom Vladimírom Ková om

Trávní kovo kvarteto si od po iatku získalo ve kú priaze  banskobystrického publika popu

larizáciou telesa pravidelnými stretnutiami, neformálnymi besedami a klubovými prezentáciami 

rámci Kvartetklubu pri PKO a Novoro ným koncertom poriadaným z iniciatívy Literárneho a

dobného múzea v spolupráci s PKO. Umeleckú zrelos  kvarteta mal potvrdi  aj medzinárodný 

festival Dni slá ikovej hudby, ako priestor medzinárodnej konfrontácie komorných súborov na d

mácej pôde, ktorého nultý a prvý ro ník sa realizoval v rokoch 1988 a 1989, avšak rokom 1990 

Trávní kovo kvarteto s primáriom Vladimírom Ková om, od roku 1978 trvalo pôsobiacim 

Banskej Bystrici, dosiahlo v období rokov 1978 – 1988 najvýraznejšie umelecké úspechy v

štátnom i európskom kontexte. Svoju kariéru v slovenskom kultúrnom prostredí budovalo ú as ou 

na národných i medzinárodných sú ažiach doma výrazné úspechy zaznamenalo i v zahrani í –

Antonín Gál (nar. 1952), zakladajúci len „Kvarteta poslucha  JAMU“, absolvent konzervatória v Brne, hru na 
violon ele viedol prof. B. Havlík.

Ata), absolvoval Konzervatórium P. I. ajkovského v Moskve (husle – O ga 
Kaverznevová, žia ka Davida Oistracha, komorná hra v kvartete – Andrej Šišlov, len Šostakovi ovho kvarteta), od 
1994 pedagóg hry na husliach na VŠMU (docent

Druhý ro ník Interpreta nej sú aže v roku 1978 v Banskej Bystrici, Interpódium Bratislava 1979.
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1979 vo Florencii dodnes neprekonané ocenenie slovenského komorného telesa udelením Premio 

Vittorio GUI, v roku 1981 vo francúzskom Colmare 4. miesto v sú aži kvartetových súborov 

zárove  za Janá kovo 1. slá ikové kvarteto Liebstoeckla za najlepšiu interpretáciu diela 

20. storo ia na tej istej sú aži. Medzinárodné uznania následne priniesli pozvania a ponuky na 

prestížne domáce i zahrani né festivaly razantne nastupuje koncertná innos  kvarteta v esk

slovensku, každoro ne i v európskych a mimoeurópskych hudobných centrách. Repertoár kvarteta 

sa rozšíril o diela Haydna, Mozarta, Beethovena, Schuberta, Brahmsa, Ravela, Debussyho, Weberna,

Šostakovi a a Bartóka, ktoré tvorili interpreta nú bázu kvarteta v jeho vrcholnom období. Slove

ské hudobné prostredie výrazne ovplyvnilo i dramaturgickú stratégiu kvarteta rozširovaním prog

movej ponuky o diela slovenských hudobných skladate ov, ktoré sa stávajú organickou sú as ou 

repertoáru telesa, ím sa slovenská pôvodná hudobná tvorba dostáva i do medzinárodného

povedomia. Do svojho repertoáru kvarteto zaradil tovej literatúry

ikuláš Zmeškal, Ján Sucho , Ján

Kardoš, Š Jurovský, Andrej O enáš, Zdenko ja

Hrušovský, Juraj Beneš, Oto Burlas. Viacerí slovenskí hudobní 

práve Trávní kovmu kvartetu Interpreta nú poetiku kvarteta 

výstižne charakterizuje Vladimír ížik, ke  píše „Prízna nou rtou prejavu Trávní kovho kvarteta 

je dôkladné technické a dynamicko–agogické prepracovanie partov, ktoré slúži ako odrazový mostík 

k tvorivej nadstavbe v ich výkone ve mi sugestívne zastúpenej“14. Pozoruhodná je odozva na objavnú,

v slovenskom hudobnom živote neznámu tvorbu slá ikových et Mikuláša Zmeškala (1759 –

1833), ktoré sa práve v interpretácii Trávní kovho kvarteta dostali edi ného projektu

te stva OPUS v roku 1982. Ján Albrecht reflektuje túto skuto nos  ako vynikajúci dramaturgický 

in, pri om hodnotí interpretáciu diela Trávní kovým kvartetom ako: „vkusnú, so správne cítenými 

tempami a diferencovanou súhrou, uš achtilým tónom a dobrým zmyslom pre balanciu a koordi-

náciu hlasov“. Interpreta né výkony Trávní kovho kvarteta hodnotila zahrani ná a najmä domáca 

á kritika v superlatívoch. Ocenila mimoriadnu uš achtilos , kompaktnos  a široký register 

výrazového potenciálu „dokonalú súhru, do detailov vypracované hlasy s ujasnenou koncepciou, 

výborné technické zvládnutie jednotlivých partov, jednoliaty zvuk, disciplinovanos  a plnokrvné 

muzikantstvo“. Mnohokrát vyzdvihuje i výrazný lyrický aspekt v ich interpretácii I zahrani ná 

Bratislavské hudobné slávnosti v rokoch 1980, 1981, 1983, 1985, 1987, Pražská jar –

K takým kvartetovým dielam možno po íta  transkripciu Zeljenkovej komornej slá ikovej skladby Musica slovaca
pre slá ikové kvarteto, 1. Slá ikové kvarteto Ivana Hrušovského a iné.

ÍŽIK, V.: Prehliadka slovenského koncertného umenia 84´. Slá ikári. In: Hudobný život, ro . 16, 1984, . 9, s. 3.
ALBRECHT, J.: Mikuláš Zmeškal, slá ikové kvartetá G dur a g mol. Trávní kovo kvarteto. Gramorecenzie. In: 

Hudobný život, r. 18, 1986, . 9, s. 5.
FÖLDEŠOVÁ, M.: Bratislavské hudobné slávnosti. Komorné súbory a recitály. In: Hudobný život, r. 15, 1983, . 21, s. 6.
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tla  hodnotí Trávní kovo kvarteto ako skvelý súbor s bezkonkuren ným violistom, ovládajúcim 

nevšedné technické a výrazové možnosti teleso s vysokým umením slá ikovej komornej hudby

s jemne odtienenou súhrou s mimoriadne intenzívnou a pritom teplou kultúrou zvuku Fínsky 

hudobný kritik Reino Kolinen upozornil na fakt, že „každý z nich je mimoriadne schopným hrá om 

[…] ich súhra je prekvapivo jednotná […] hrajú vo ne, bez badate ného napätia“, záverom 

konštatuje, že možno potrvá dlho, kým bude ma  Fínsko možnos  po u  kvarteto takej úrovne. 

Trávní kovo kvarteto rozširuje interpreta ný diapazón aj o spoluprácu s alšími vyn

kajúcimi inštrumentalistami v oblasti komornej hry. Objavujú sa koncertné programy s ponukou

Kvinteta pre klarinet a slá ikové kvarteto (C. – B dur – A dur

Aladárom Jánoškom, Dvo ákovho Klavírneho kvinteta A dur s Mariánom Lapšanským i rakúskou 

Slá ikového okteta Ravela s Janá kovým kva

tetom, ale i nahrávky pre španielsku gramofónovú firmu PDIONCE v Barcelone kde sú popri 

kvartetovej literatúre Antonína Dvo áka (Slá ikové kvarteto d mol, op. 34) nahraté aj kvintetá pre 

gitaru a slá ikové kvarteto Luigi Boccheriniho a Maria Castelnuova Tedesca so španielskym g

ristom José Luisom Lopateguim v roku 1988.

V uvedenom období dynamicky a intenzívne spolupracuje s domácimi nahrávacími štúd –

gramofónovým vydavate stvom OPUS a médiami – eskoslovenským rozhlasom a Slovenskou 

televíziou. Výsledkom vzájomnej spolupráce sú profilové gramoplatne Trávní kovho kvarteta, 

reprezentatívnym kme ovým zastúpením eskej kvartetovej tvorby B. Dvo áka, 

Janá ka, kvartetami C. Ravela a predovšetkým širokým spektrom slovenskej pô

vodnej kvartetovej literatúry. Za nahrávku Janá kových kvartet získalo Trávní kovo kvarteto prestížne

domáce ocenenie Zlatý erb vydavate stva OPUS v roku 1986, ktorému už v roku 1980 predchá

dzala Cena Frica Kafendu za interpreta né úspechy, udelená Slovenským hudobným fondom.

Umelecký rast kvarteta po stránke organiza nej, finan nej i materiálnej v prvom desa ro í 

pôsobenia zabezpe oval PKO, teda v období, ke  sa vyprofilovalo na najpoprednejší komorný 

súbor na Slovensku. Presun organiza nej i agentážnej práce na kvartete z regionálneho na centrálny 

stupe  riadenia pod Krajské stredisko umeleckej agentúry Slovkoncert s finan nou podporou MK 

– 1992 však už výraznejšie jeho alší umelecký rast neovplyvnil. Výmena na 

poste primária rozpad eskoslovenskej republiky a existen ná neistota spôsobila odc

Recenzia MLEJNEK, K.: Gramofonové desky Opusu na gramofónovú nahrávku Slá ikového kvarteta F dur, op. 
96 a Es dur, op. 51 Antonína Dvo áka, Slá ikového kvarteta g mol C.Debussyho a Slá ikového kvarteta F dur 

Gramorevue, 1990, . 5. s. 11.
Hodnotenie po sú aži vo Florencii v denníku La Nazione z roku 1979. Súkromný archív Jana Ju íka, violistu 

Trávní kovho kvarteta. 
Pozri Schweriner Volkzeitung, 4.12.1984. Súkromný archív Jana Ju íka, violistu Trávní kovho kvarteta. 
Pozri Kansan Lehti, 8.5.1985. Súkromný archív Jana Ju íka, violistu Trávní kovho kvarteta. 

1994 sa primáriom kvarteta stal Alexan
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stu primária a Vít zslava Zavadi íka z postu sekundistu i napriek tomu, že sa teleso 

organiza ne pri lenilo k Opere DJGT. Miesto primária obsadil František Figura –

sekundistom sa stal Radovan Varga, obaja zo Žiliny. Koncertnú aktivitu telesa sa darilo 

udržiava  na profesionálnej úrovni, o dokumentujú zahrani né turné v USA (

V roku 1995 pôvodné Trávní kovo kvarteto však opustil aj tretí zakladajúci len, 

violon el sta Antoním Gál, o znamenalo postupný rozpad pôvodného Trávní kovo kvarteta ktoré

po as svojho pôsobenia v Banskej Bystrici výrazným spôsobom tvarovalo koncertný život mesta.

Trávní kovo kvarteto s primáriom Alexandrom Jablokovom 

Fenomém slá ikového kvarteta však zakladate ov Trávní kovho kvarteta dodnes neopustil. 

Vít zslav Zavadilík, v sú asnosti pedagóg na brn konzervatóriu, pôsobí od roku 1994 na 

poste sekundistu v Janá kovom kvartete v Brne, Vladimír Ková  po pres ahovaní do Brna sa stal 

kvarteta a primário kvarteta a po ukon ení aktívnej hudobnej 

innosti sa profesne venuje zá u –

Programové bulletiny z turné v USA a Japonsku sa nachádzajú v ŠVK LHM BB e. . H

Ex musicis, vydanom pri príležitosti 5. výro ia vzniku Akadémie umení v Banskej Bystrici z roku 2002 sa 
uvádza nové zloženie Trávní kovho kvarteta v obsadení: Marek Balog – 1. husle, Ivo Novák – 2. husle, Jan Ju ík –

– violon elo. ŠVK LHM, ev. . H
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O znovuoživenie tradície Trávní kovho kvarteta sa viackrát pokúšal jediný

len pôvodného telesa violista Jan Ju ík, ke  formoval slá ikové kvarteto na Konzervatóriu Jána 

Levoslava Bellu a Akadémii umení v Banskej Bystrici zo študentov a absolventov obidvoch škôl. 

sú asnosti nesie meno Trávní kovo kvarteto už personálne i umelecky nové, iné komorné

duchovne podporované jeho bývalým lenom Janom Ju íkom, pedagógom komornej hry na K

zervatóriu J. L. Bellu a na Akadémii umení v Banskej Bystrici v zložení

Novák, 2. husle; Jan Ju ík, viol Richard Glenda, violon elo. Omladený kolektív do svojho repe

áru zara uje okrem klasickej komornej hudby aj tzv. populárnu hudbu, ú inkuje nielen na 

sických koncertných pódiách, ale aj na rôznych spolo enských udalostiach, ako sú recepcie, plesy, 

bankety, vernisáže

tomuto telesu vyjadril svojím umením aj významný slovenský bábkar z Banskej 

pochádzajúci zo slávnej bábkarskej rodiny Anderl –

ktorý sa v 90. 20. storo ia zaradil medzi najvýraznejšie osobnosti európskeho 

udového bábkarstva, ke  v roku 1983 vytvoril štyri bábky hudobníkov pôvodné 

bystrické Trávní kovo kvarteto v zložení ladimír Ková , Vít zslav Zavadilík, Jan Ju ík 

ntonín Gál
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BÉLA KÉLER – VE KÁ SKLADATE SKÁ OSOBNOS  ZO ŠARIŠSKÉHO REGIÓNU

á
Inštitút hudobného a výtvarného umenia, Filozofická fakulta, Prešove

Metropola severného Šariša Bardejov okrem svojich architektonických pamiatok ukrýva 

histórií osobnosti, ktoré tvorili európske hudobné dejiny. K takýmto rozhodne patrí bardejovský 

rodák, hudobný skladate , huslista, dirigent Béla Kéler, vlastným menom Albert Paul von Kéler, 

– 1882 Wiesbaden). Príspevok je živote a diele Bélu Kélera v ó

vývoja jeho tvorivej skladate skej innosti z h adiska estetiky

ia. Bélu Kélera jeho rodnom meste, ale aj na východnom 

„naštartovala“ v udba Bélu Kélera stala sú as ou každoro ného hudobného 

ardejovských kúpe och. Príspevok i

odpo inku skladate a, náhrobníku chránenom cintoríne sú asnosti. 

Kéler od nás vyšiel do sveta a bolo by priam nev a nos ou nespomenú  si na ,
ke  si to zasluhuje, lebo vo svojom ase znamenal ve a:
bol ob úbený a robil es svojmu rodnému staroslávnemu Bardejovu a nám všetkým.

Štefan

Úvod

Historická radnica v strede bardejovského Radni ného námestia je obkolesená vzácnymi 

nými domami. Na mnohých sú pamätné tabule, ktoré pripomínajú väzby historické udalosti,

ktoré sa tu udiali alebo významné osobnosti, ktoré v nich žili dome íslo 41, 

sú až dve ramorové pamätné tabule ripomenú aj dnes, 

druhom desa ro í 21. storo ia, že v tomto dome sa 13.februára 1820 

narodil Béla Kéler, skvelý huslista, dirigent a skladate , ktorý po as 

jho života získal uznanie a slávu vo všetkých hudobných centrách 

Európy. Tieto pamätné tabule majú svoje metamorfózy existencie, 

odrážajú politicko spolo enský vývoj doby

odhalená prvá pamätná mramorová tabu a skladate ovi Táto bo

fasády rodného domu istými kruhmi odstránená, odô

vodnením, že ide o Ma ara. sto osadili tabu u 

rovej tabule so zlatým nápisom v ma ar ine bol Béla Markup. Z dokumentov sa dozvedáme, že 
pri jej odhalení v 1906 sa uskuto nil orchestrálny koncert z Kélerových skladieb. Z akcie sa zachovala bohatá 
korešpondencia vo vtedajšom úradnom jazyku, v ma ar ine. 
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ého do sloven iny Vojtech Kéler. Svojej rehabilitácie sa pôvodná mramorová 

tabu a do kala

Kéler nadovšetko miloval svoje rodné mesto, asto sa sem vracal a po namáhavých ko

certných turné tu odpo íval. „Len v tmavom tieni hustých smre ín bardejovských lesov si skuto ne 

odpo iniem, len tichý pokoj domova mi prinavráti stratené sily..." Jaschik Álmos, 1907)

rodisko miloval nato ko, že v testamente odkázal jednu as  

pozostalosti v nádeji, že rodáci na neho nezabudnú a dôstojne sa postarajú o jeho hudobný 

odkaz. Z rôznych dôvodov, najmä z ízkej úrovne hudobného prostredia a koncertného zázemia 

vtedajšieho Horného Uhorska sa táto jeho predstava rozdiel od nemeckého 

kde posledné roky pôsobil. 

Rod Keller / Kéler v Bardejove 

Politický, ekonomický, správny, kultúrny, konfesijný i vojenský vzostup 

17. storo í, o bolo výsledkom dobre fungujúcej verejnej správy. Podpora rozvoj

po te aktívnych remeselníckych cechov. Bardejov bol dôležitým obchodným 

Po ska do Uhorska. Od 16. stor. vládnu v alších dvoch 

storo iach sa Bardejove strieda kultúrno duchovný vzostup s rôznymi úpadkami mesta

bol spôsobený najmä úrov ou mestskej školy a jej osobnos ami farárov, kazate ov, organistov, 

skladate ov bolo neoby ajne multilinguálne, ob ania ovládal nem inu, sl

ven inu, ma ar inu, po štinu rusín inu, aj latin inu o í však Bardejov pozna ili aj pády

zaprí inené epidémi , neúrod ými ami, prírodnými i požiar

Všeobecne zastával Bardejov pozíciu významného centra obchodu i výroby v celom vtedajšom 

uhorskom krá ovstve. 

Kellerovcov (Kélerovcov) sa v bardejovských archívn och

ro í údaj o nej nachádzame medzi zámožnými bardejovskými meš anmi

1657 sa narodil Žigmund Keller). Práve Žigmunda Kellera s rodinou 11. decembra 1699 povýšil 

cisár Leopold I. do zemianskeho stavu a udelil im privilégium litterae armales – erbovú listinu. 

/ Kélerovci hlásili k evanjelickému au sburskému vierovyznaniu. 

širokom rodokmeni Kélerovcov nás zaujímajú priami príbuzní skladate a Bélu Kélera. 

Bardejovskú rodinno rodovú vetvu predstavuje Štefan Kéler (*30. januára 1742 – †?) starý

skladate a Bélu Kélera. V opä  Štefan Kéler (*7. novembra 1781 – †15. júla 

Pôvodná mramorová tabu a bola na objekt rodného domu vrátená 2011 zásluhou bardejovskej muzikologi ky 
tak sú tam obe. Pre neznámych návštevníkov, najmä kúpe ných hostí je to zmäto né, nako ko 

znajú kontext ich históri
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1849), ktorý bol otcom Bélu Kélera. Béla Kéler najvýznamnejší potomok spomedzi pätnás

lennej rodiny, má v ostatných dokladoch dôsledne uvádzanú podob

Kéler. (Fecsková, 1999, 16, rkp.)

Biografia, roky štúdia 

Životná pú  romantického majstra zábavno salónnej hudby Bélu Kélera sa za ína 13. 

ruára protestantskej, hornouhorskej š achtickej rodine

zapísaný ako Albert Paul Kéler. Otec Štefan Kéler bol hlavný sudca mesta, školský predstavený 

evanjelickej cirkvi a manželka Anna rod. Bothová sa starala v až o 12 detí.

nem ine, ale v prostredí svojich rovesníkov sa stretáva s hornošarišským diale

tom. Mladý Kéler, vtedy ešte menom Albert Paul navštevoval evanjelickú školu s vyu ovacím 

nemeckým a ma arsky v

Ve mi zav asu sa u malého Kélera za ína prejavova  hudobné nadanie, ktoré v za iatkoch 

usmer oval vský regenschori Franz Schiffer ako samouk sa nau il aj 

19. storo ia dochádza k transliterácii písania rodového priezviska Keller na Kéler v
kežmarskej. 

V testamente Bélu Kélera sú uvedené mená súrodencov v poradí: Frederika, Štefan, Anna Emília, Antónia, Matilda, 
Augusta, Apolónia, Ferdinand, Viktor, Jozefína a Amália.
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na klavíri. o ukon ení základného vzdelania v Bardejove odchádza Kéler na jeden rok na levo ské 

lýceum, s cie om zdokonali  s nemeckom jazyku. alšie roky štúdia sú viazané na Prešovské  

kolégium, kde sa venuje štúdiu filozofie a práva. Prešov v storo ia posk

toval ove a vä šie možnosti pre hudobný rozvoj aj formou praktického muzicír

krúžku pri kolégiu. Tu sú za iatky jeho orchestrálnej hry, ktorú rozvíjal celý svoj život. Na 

alšie dva roky odchádza na štúdia do Debrecí , aby si osvojil ma ar inu, ale aj tu zaznam

návame výrazný vzostup v hudobnom vývoji. Štúdia zakon il s výborným prospechom Prešove 

Prešove sa cítil ve mi dobre, tu sa rozvíjal jeho hudobný talent, za al tvori  prvé 

om prostredí

Kélerovi rodi ia vo svojom š achtickom postavení myšlienkou

bol hudobníkom, nako ko toto povolanie v 19. storo í nedávalo vo všeobecnosti záruku serió

ozhodli, že ich syn bude po nohospodárom. alšie roky v élerovho života sú 

spojené s praxou na ve kostatkoch pri Muka eve až v skydách. S ve kým 

zaprením, l rodi ov odišiel na statok svojho švagra do Hali

venoval, ve er hrával na husle svoje skladby zo študentských ias. o as „života na statkoch“ 

napísal okolo 50 skladieb a vzdelával sa aj v hudobnej teórii, ktorú š

práce J. G. Theorie der Tonkunst

Hali i sa definitívne rozhodol zanecha  po nohospodárstvo alší svoj život zasväti  

hudbe. Ako toto rozhodnutie prijali rodi ia sa nevie, no jeho láska k i solídna hra 

na husliach definitívne zví azili. V 1844 odchádza do Prešova, kde prijal miesto u ite a 

hudby, alej sa umelecky rozvíja, hrá s najlepšími prešovskými muzikantmi, študuje, komponuje. 

Nadobúda presved enie, že periférna poloha miest, v ktorých doteraz pôsobil, mu nezaru uje také

–hudobné prostredie, o akom má predstavu. 

Pevné rozhodnutie 25 ro ného Kélera zakotvi  a uplatni  sa v európskych centier sa 

za ína vo Viedni. Po úspešnom konkurze na miesto huslistu a cisársko krá ovského 

divadla „Theater an der Wien“ zotrval na tomto poste osem rokov. Tieto roky boli naplnené 

intenzívnym štúdiom hudobnej teórie, harmónie a inštrumentácie u

Ve ký vzor mal mladý Kéler v dirigentovi orchestra, ktorým v tom ase bol už 

r. 2012 sa prostredníctvom Ukrajinského konzulátu v Prešove  za ali aj archívne výskumy o pôsobení Bélu Kélera 
Muka eve a Hali i, ktoré dnes patria do Ukrajiny. 
Kélerovmu rozhodnutiu venova  sa naplno hudbe dopomohla i náhoda. Švagor, u ktorého slúžil, následkom 

prírodných katastrof skrachoval a Kélerovi nezostalo ni  iné, len sa vráti  do Bardejova.
Významnejší z Kélerových u ite ov bol Simon Sechter (*11. október vo Frymburku v echách † 

i ). Patril  k najvýznamnejším hudobným vedcom a pedagógom, ktorého žiakmi boli Ján Levoslav Bela, 
a alší. Bol skladate om.
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slávny dirigent Franz von Suppé. Suppého zásluhou sa Kéler mohol predstavi  viedenskému 

publiku aj ako skladate skladby sa oraz viac objavujú v repertoá

významnejším skladbám z toho obdobia patrí Romantická predohra – Ouverture Romantique op.75

ktorá si od Franza von Suppé vyslúžila vysoké hodnotenie a tiež verejné predvedenie. Od r

za ali v rôznych vydavate stvách vychádza  Kélerove skladby, ím jeho popularita a ob úbenos  

rýchle vzrastala.

Viede  poskytla Kélerovi dokonalú muzikantskú prípravu, tak dirigentskú ako aj sklad

te skú od r. 1854 môžeme hovori  o samostatnej umeleckej dráhe a kariére. 

Na jednu sezónu odchádza do Berlína, kde prijíma miesto dirigenta v

Sommera, už pod umeleckým menom Béla Kéler. alší 

ve kolepom koncerte v Hietzingu pri Schönbrunne 

Noc v Benátkach Následne vstupuje do služieb 

rakúsko uhorskej armády ako vojenský kapelník 10. pešieho pluku grófa Mazzuchelliho. S týmto 

vojenským orchestrom vystupoval v mnohých mestách Rakúsko Pešti, Debrecíne

Brašove a í žal úspechy pre svoj strhujúci dirigentský prejav. Zárove  mal možnos  

interpretova  svoje skladby, realizova  svoje hudobné predstavy, o sa pozitívne podpísalo pod 

vzostup jeho skladate ských a najmä inštrumenta ných schopností pre dychový orchester. Okrem 

dychového mal k dispozícií aj zábavný slá ikmi tak „zb “ skúsenosti inštr

mentovaním pre obe sekcie. Po štyroch rokoch zo zdravotných dôvodov zanecháva 

vojenskú služb dlhší as sa lie i v rôznych kúpe och Uhorska.

alšia kapitola jeho života za ína Nassau ponúkol miesto 

hudobného riadite a vo Wiesbadene (do r. 1866). Umelecké úspechy v pozícii

date ské narastajúcich edi ných vydaniach jeho priniesli Kélerovi isté hmotné zabezpe enie

– 1870 rozhodol pôsobi  v slobodnom povolaní a venova  sa výlu ne

skladate skej innosti. V letných mesiacoch ve a cestoval, koncertoval vo Švaj iarsku, Paríži 

nemeckých mestách, najmä vo Wiesbadene.. Béla Kéler sa ve mi rád vracal do svojho rodného 

Bardejova a miloval odpo jovských kúpe och. Po as návštevy v roku 1868 tam

istý enoval obyvate om rodného mesta postihnutéh

ve kým požiarom. Po návrate do Wiesbadenu ve kým úspechom diriguje premiéru svojho val íka, 

Na krásnom Rýne spomínam na Teba op. 83. Táto umeleckú 

hodnotu bola prirovnávaná k val íku Johanna Straussa Na krásnom modrom Dunaji

Franz von Suppé 18. apríl – † 21. máj Viede ) bol operetný skladate  a zakladate  Viedenskej 
an der Wien nastúpili v Bélom Kélerom, ke  predtým Franz von Suppé 

pôsobil od r.1840 ako dirigent v 
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Po tomto umelecky tvorivom období sa vrátil po r 1870 na dva roky opä  na post 

dirigenta kúpe ného orchestra vo Wiesbadene, s ktorým získal ve ké úspechy alšom období sa 

už služobne neviazal, podnikal koncertné cesty po Európe, ú inkoval Londýne

nieko ko týžd ov hos oval známej Gunglovej kapel Mníchove, v niektorých francúzskych

centrách, vo Švaj iarsku a

Jeho skladate ská dirigentská aktivita bola ešte za jeho života ocenená viacerými vyzna

aniami: švédsky a órsky krá  Oskar mu udelil zlatú medailu „Litteris et artibus“, pruský krá  

Wilhelm IV. mu venoval zlatú ru ne zdobenú dózu, nemecký cisár Wilhelm

ozdobnou broš ou a ním ve kého strieborného kríža Für 

Verdienste und Wissenschaft Niektoré ocenenia a ich dokumentácia sa zachovali v

Šarišského múzea

Béla Kéler tomu, že svoj umelecký život prežil v myšlienkach sa 

vracal do svojho rodného Šariša. Zomrel vo Wiesbadene 20. novembra 1882. Na náhrobnom 

kameni sú vytesané prvé takty jeho val íka Na krásnom Rýne spomínam na Teba – Am schönen 

Rhein gedenk ich Dein  ápis: „Béla Kéler, skladate  a kapelník vojvodu z Nassau 

Kélerov hudobný odkaz

Paul von Kéler, umeleckým menom Béla Kéler zomrel v roku 1882 ako slobodný a

svojho života zanechal testament ktorom za dedi ov celého svojho hudobného odkazu ustanovil:

mimoriadnom umeleckom vy ažení hovorí aj fakt, že v roku 1871 dirigoval spolu až 366 koncertov.
Mnohé z týchto ocenení sa nachádzajú v zbierke Šarišského múzea v
Béla Kéler zanechal testament na Krá ovskom obvodnom súde vo Wiesbadene.

334



Rodné mesto Bardejov (v sú asnosti Slovenská republika)

Evanjelické kológium v Prešove, kde študoval a viedol orchester (Slovenská 

Kúpe nú kapelu vo Wiesbadene, s ktorou získal najvä šie umelecké úspechy 

Nassauského plukovníka Carla Wagnera, priate a a podporovate a (Nemecko)

Mesto Bardejov prijalo zásielku s Kélerovým wiesbadenským hudobným odkazom v

1883 a poverený advokát Ede Mandics rozdeli túto pozostalos  pod a Kélerovho želania na dve 

asti: jedna ostala v druhú poslali Evanjelickému kolégiu do Prešova.

istotou identifikova  len bardejovskú as  hudobnej pozostalosti, ktorá je 

uložená archíve Šarišského múzea v Aj táto bardejovská as  jeho skladieb, (hoci n

úplná áva tuši , že skladate ský odkaz Bélu Kélera predstavuje jednu z najzaujímavejších, 

ešte stále neprebádaných európskych hudobných pamiatok. Skladate ovo poru enie svojho 

ného odkazu mestám Bardejovu a Prešovu je dôkazom jeho vlastenectva, lásky k rodnému mestu, 

ani í. V Prešove sa však stopy o prijatí hudobnej pozostalosti skladate a

strácajú, sú asnosti je bardejovská zbierka zrejme najkomplexnejšia, nako ko ani as  

ná kúpe nej kapele vo Wiesbadene

r.2006 podnikla autorka tohto príspevku cestu za Kélerovým hudobným odkazom do Wiesbadenu. Zistila, že 
asti pozostalosti ur enej kúpe nej kapele sa nezachovalo ni , notový materiál sa nevhodným archivovaním a
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Systematickému výskumu bardejovskej asti Kélerovho –

venoval František Matúš, ktorý za al triedi  množstvo materiálov, ktoré spo iatku predstav

zna ný chaos. F. Matúš precíznou katalogiza nou prácou vytvoril fond „Béla Kéler“, ktorý obsahuje:

128 opusovaných hudobných jednotiek v

109 neopusovaných hudobných jednotiek v

206 tla ených opusovaných hudobných jednotiek

sovanú tla enú jednotku

Sumár tohto súpisu predstavuje 444 jednotiek, o však neznamená taký istý po et skladieb, 

nako ko Béla Kéler tvoril skladby v rôznych verziách, vychádzajúc ve akrát aj z momentálnej 

dispozície nástrojového obsadenia.

dba Bélu Kélera

patrí do kategórie zábavnej a salónnej hudby, ktorá obstála v

tvorby viedenských tvorcov Lannera a Johanna S rá a val íkov) Ak si uvedomíme, že 

Kéler „inštitucionálne“ neabsolvoval žiadne hudobné vzdelanie, ale svoj rozvoj a vysokú 

„remeselnú“ úrove  dosiahol vlastným nadaním, vnútornou motiváciou pracovitos ou, 

samoštúdiom teórie a harmónie, dirigentskou praxou vo Viedni, získavaním skúseností v inštr

mentácií to všetko ho vynieslo vtedajšej hudobnej estetiky a nterpreta nej praxe. 

Môžeme s hrdos ou vyslovi  uznanie, že z Bardejova vyšiel do sveta hudobník európskeho 

formátu.

Dôkazom umeleckej kvality a popularity jeho diela je fakt, že do roku 1877 vyšlo tla ou 138 

dvanástich európskych vydavate stvách. Žánrovo sa venoval tane ným formám, ktoré 

však boli ur ené viac na po úvanie. Z 27 rozsiahlych val íkov je zrejme najslávnejším val ík 

Na krásnom Rýne spomínam na Teba alších spome me val ík V novej vlasti 

emotívne a melodicky originálne pôsobia val íky Hviezdy nádeje Na krídlach lásky ,

Žriedlo Ružové sny posledný val ík Od Rýna k Dunaju 

dvadsiatich ardášov najslávnejší  Spomienka na Bardejov  Spomienka na 

Debrecín . , Karpatské ozveny Tokajské kvapky Pozdrav vlasti alšie.

Z alších tane ných foriem je to 18 poliek, 13 galopov ktorých Ve ký pekelný galop –

Grand Galopp Infernale šove, vo februári 1861. Svojim pôvabom zaujme aj

15 piesní, zvä ša v tane nej forme, ako napr. koncertný val ík pre soprán Come palpita 

Doc. PhDr. František Matúš, CSc. (*1936 v Hni íku na Spiši) pôsobil od r. 1964 až do odchodu na dôchodok ako 
vysokoškolský pedagóg, docent dejín hudby na u ite ských študijných programoch. Bol aktívnym bádate om hudobnej 
histórie Spiša a Šariša a popri historických prame och sa venoval aj tradi nej hudobnej kultúre. 

Matúš
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il mio cor! Umelecky najvyššie sú hodnotené jeho predohry  už spomínaná Romantická 

predohra , ale výrazný ohlas dosiahli aj Rákocziho predohra  Uhorská veseloherná 

predohra  Komická predohra  Vysvätenie chrámu  Francúzska vese-

loherná predohra alšie.

Béla Kéler zanechal aj monumentálnejšie diela. K takýmto patria jeho symfonické básne

La chasse aux papillons  Serenata Veneziana, quasi Cavatina alej symfonická suita 

Karpaty, ktorá v názvoch jednotlivých obrazov predstavuj krásy slovenskej krajiny.

ardáš Spomienka na Bardejov op. 31 Bélu Kélera  5. Uhorský tanec g-mol

Kélerov ardáš Spomienka na Bardejov  – Bártfai emlék Csárdás , vydaný v

pod názvo Errinnerung an Bartfeld  úli 1858 na ceste z Bardejova do Debrecínu

sove Uhorské tance patria dnes k najpopulárnejším skladbám vo svete. Pôvodne ich Johannes 

napísal pre štvorru ný klavír neskôr boli skladate om inštrumentované 

é ich úprav li aj alší skladatelia

Symfonická suita Karpaty á tieto obrazy: Úvod  Ranný úsvit – Pastierova fujara –
Nad horami sa vyjas uje – Výstup na Lomnický štít –

Lomnický štít – Pleso Železorudné hámre – Po ova ka –
Príchod a pobyt v karpatských kúpe och –

Národnej Szécsényiho knižnici v Budapešti, námestie Szent György 4
Miesto vzniku dokazuje poznámka na jednom zo zachovaných tla ených partov. V tom ase sa skladate  

10. Pešiemu pluku grófa Mazzuchelliho, kde pôsobil ako vojenský kapelník.
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ieto slávne melódie nie sú melódiami Johannesa Brahma, ale iných, ako aj sám autor uvá

„uhorských a nemeckých skladate ov.“ J. Brahms sa touto skuto nos o

tohto dôvodu svoje Uhorské tance nezaradil medzi opusované diela. prvých vydaniach

Uhorských tancov tom aj zmienka, ktorá sa však v alších vydaniach objavovala sporadicky, 

až vypadla tak sú to pre dnešného posluchá a

Piaty Uhorský tanec g-mol si spomedzi Brahmsových tancov desa ro í 

najvä šiu popularitu a práve tento je komponovaný na melódiu skladate a Bélu Kélera.

Kélerovho ardáša Spomienka na Bardejov oužil „ “ h adiska hudobných 

foriem tvorí týchto 32 taktov malú pies ovú formu a b Dobová kritika ostro napadla Brahmsa, že 

odcudzil duchovný majetok iných skladate ov. Je známe, že Kéler udržiaval s Brahmsom priate ské 

l Brahmsove tance podrobnému rozboru. Dospel k záveru, že devä  z

Brahmsových tancov prvej série obsahuje melódie uvedené predtým v dielach skladate ov W

iných. Písomný doklad s uvedeným rozborom je v Kélerovej pozostalosti. Pod a

Františka Matúša „uvedené skuto nosti aj napriek svojej rukolapnosti nedávajú dôvod vini  

Brahmsa z plagiátorstva. ... Brahms totiž v titule prvého vydania Uhorských tancov vyslovene uvie-

dol, že ide o úpravu a nie vlastnú skladbu („gesetzt“  „komponiert“)“ iných nemeckých 

ma arských lánkoch sa Kélerov ardáš uvádza ako zdroj pre Brahmsov uhorský tanec

Bélu Kélera

Jubileá Bélu Kélera, tomto desa ro í (190 výro ie narodenia v 130 výro ie úmr

boli podnetom oživi Bardejove hudobný odkaz „živou“ interpretáciou jeho hudby.

každý rok na rôznych miestach historického Bardejovských 

kúpe o rámci Kultúrneho leta Bélu Kélera Najmä v komorných nástrojovom 

zoskupení, klavír, husle, spev, ale aj štvorru ný klavír zaznievajú skladby Bélu Kélera z notových 

materiálov, ktoré sa v „ itate nom“ stave zachovali v Kélerovej pozostalosti v Šariš kom múzeu 

Symfonické diela ardáše, galopy interpretovala aj Štátna filharmónia Košice 

dirigentom Mariánom Vachom Slovenskom rozhlase na stanici Devín boli vysielané hud

Uhorských tancoch Brahmsa boli použité melódie z nasledovných skladieb týchto autorov: 
F. Sárközy Mór Windt J. Rizner ,  N. Mérty

Memory of Kalo a,  Béla Kéler  Adolf Nittinger  , J. Frank
, Ján Travnik   J. Rizner .

Hlavným iniciátorom, dramaturgom Kélerovho  Kultúrneho leta je každoro ne RNDr. Peter Bubák, ktorý sa aj 
manažérsky pri inil o vydanie CD nosi a s názvom Spomienka na Bardejov

Na CD sú nahrané nasledovné diela z live koncertu Štátnej filharmónie Košice v 1. Uhorská 
veseloherná predohra Holubica mieru, polka-mazúrka  Ladies – polka Bardejovský 
spomienkový ardáš Na krásnom Rýne spomínam na teba, val ík Ve ký pekelný galop/Grand galop 
infernal 
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slovné pás živote a diele Bélu Kélera Slovenská televízia Košice nahrala do

ná Zabudnutý rodák. Napriek tomu, že pravidelné promenádne koncerty v mnohých sl

venských kúpe ných mestách sú minulos ou, v Bardejovských kúpe och celé leto

salónny orchester, ktorý na každom koncerte interpretuje 2 – 3 skladby Bélu Kéler Hudobní 

nadšenci rešove poslednom desa ro í pri inili , že hudba B. Kélera 

znie astejšie na koncertnom pódiu a promenádnych koncertoch. Vytvorila sa skupina stabilných 

interpretov jeho hudby ako speváci Marianna Pillárová, Tatiana Paládiová adá

Astrabová, klaviristi Dagmar Duždová, Lucia Bérešová a Adam Brutovský i eskoslovenské 

komorné duo Pavel Burdych – Bérešová – klavír, ktoré v roku 2016 nahralo druhé 

Val íky pre husle a klavír.

posledných rokoch sa oživovaniu Kélerovskej hudobnej tradície venuje emeritný 

stredoškolský profesor gymnázia v Bardejove a milovník hudby RNDr. Peter Bubák

tejto štúdie, ktorí aj založili Spolo nos  Bélu Kélera Významnou

edecká konferencia výro iu úmrtia na tému: Návrat hudobného skladate a, barde-

jovského rodáka, Bélu Kélera do európskeho hudobného dedi stva Prednesené 

referáty ma arskom jazyku vyšli tla ou pod názvom 

Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera z poh adu muzikológov a interpretov 21. storo ia 

torstve Karola Med anského.  

Záver

sú asnej integrujúcej sa Európe umelecké úspechy Bélu Kélera sú málo známe a

zabudlo. Najmä wiesbadenská strana, napriek pozvánkam na jubileá do Bardejova neprejavuje 

Val íky pre husle a klavír Bélu Kélera (2016) interpretácií eskoslovenského komorného dua Pavel Burdych 
zana Bérešová (klavír) obsahuje nasledovné skladby:1.Nemecká duša/Deutsches Gemühtsleben, op.88, 2. 

Na krásnom Rýne spomínam na Teba/Am schönen Rhein gedenk ich Dein, op.83, 3.Pod talianskym modrým 
nebom/Unter Italiens blauem Himmel, 4. Posledné hodiny š astia/Die letzten Glückstunden op.100, 5. Od Rýna 
k Dunaju/Vom Rhein zur Donau, op.138, 6. Rakúsko-uhorský val ík/Österreich-Ungarn Walzer, op.91. 

RNDr. Peter Bubák je stredoškolský profesor fyziky na Gymnáziu l. Stöckela v Bardejove, ktorý sa výrazne pri inil, 
že od r. 2010 (190. výro ia narodenia Bélu Ké tradícia Kultúrneho leta Bélu Kélera 

komornými a orchestrálnymi koncertami. 
Príspevky v zborníku z Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera z poh adu muzikológov a interpretov 

21. storo ia: Patrik DERFI AK, Prešov: Východné Slovensko v 19. storo í, obdobie vzostupov a pádov; 
PETROVI , Bardejov: Sociálne a spolo enské postavenie bardejovského meštianskeho rodu Kéler; Peter BUBÁ , 

– Irena MED AN Á, Prešov: Béla Kéler – život a dielo František GUTEK, Bardejov: Pozostalos  Bélu 
Kélera v Šarišskom múzeu v Bardejove; František MATÚŠ, Prešov: Umelecké dedi stvo pozoruhodných európskych 
parametrov v Bardejove; Irena MED ANSKÁ šov: Po stopách Bélu Kélera vo Wiesbadene v roku 2006;
BUBÁ ,  Kélerove husle novým, vzácnym exemplárom v Šarišskom múzeu v Bardejove; 
MED ANSKÝ, Prešov: Idylické hudobné obrazy Karpaty – doklad programovo-romantického myslenie Bélu Kélera; 
Zuzana BÉREŠOVÁ, Olomouc: Historický aspekt a revízia hudobného obrazu Bélu Kélera Noc v Benátkach; Lýdia 
URBAN ÍKOVÁ, Košice Odkaz Bélu Kélera treba neustále oživova ; Silvia FECSKOVÁ Promenádne 
koncerty od ias Bélu Kélera po sú asnos , alebo mýty a realita v prístupe k odkazu tohto hudobného skladate a 
a bardejovského rodáka.  
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záujem. Kélerova hudba je aj po stáro iach dokladom hudobných tradícií a

udba je fenoménom, ktorý si zaslúži, aby o om Európa vedela, aby sa jeho 

dielo stalo sú as ou európskeho kultúrneho dedi stva a mohlo zaznie  na Novoro nom

retože nap a umelecké kvality porovnate né s

Formy a druhy hudobného umenia  Žilina: Edis, vydavate stvo ŽU 
Žiline, ISBN 80

ERNUŠÁK, D jiny evropské hudby  
Álmos Kéler Béla, lánky v Felsösárosi Hirlap, Bá o .

1905, ro .VI. ro .

FECSKOVÁ, Béla Kéler, 13. 2. 1820 - 20. 11. 1882 Spravodaj Bardejov, ro . 10, 
rubrika Názvy ulíc nášho mesta, . 7, I. as , s –

FECSKOVÁ Skladate ský odkaz Bélu Kélera Spravodaj Bardejov, ro . 10, 
Názvy ulíc nášho mesta, . 8 as , s –

FECSKOVÁ, Béla Kéler, 20.11.1882 - 20. 11. 1982 Spravodaj Bardejov, ro . 12,
–

FECSKOVÁ, O hudobnom skladate ovi, bardejovskom rodákovi – Vojtechovi Kéllerovi –
Jedna z ulíc mesta. Spravodaj Bardejov, ro . 9, . 1, s –

Štefan Tvorcovia hudby (Vojtech Kéler). –
MATÚŠ František K 150 výro iu narodenia Bélu Kélera. Zborník Šarišského múzea 

Šarišské múzeum v

MATÚŠ, František Skladate ský odkaz Bélu Kélera Zborník Pedagogickej fakulty
Prešove, Univerzity P. Šafárika v Košiciach, ro . XI, zväzok 2, enské 

pedagogické nakladate stvo

MED ANSKY, Karol, edit. 2013: Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera. Prešov, Prešovská 
Prešove

SZTEHLÓ Zoltán Kéler Béla 1820 – 1882

INTERNETOVÉ ODKAZY
BUBÁK, Béla Kéler – the destiny of a musician and his heritage. 

 

Spolo nos  Bélu Kélera:  

jubilejných rokoch vo Wiesbadene bol koncert žiakov hudobnej školy (27.11.2012), na ktorom 
odzneli niektoré komorné diela Bélu Kélera, ktorých notový materiál do Wiesbadenu dodal Dr. P. Bubák.
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HUDOBNÁ A HLASOVÁ TERAPIA S FRANTIŠKOM TUGENDLIEBOM

á –  o á

„Vyžaruje nesmiernu vyrovnanos , pokoj a autoritu, rozpráva ve mi logicky a presved ivo, má za 

sebou život, ktorý by vydal na nieko ko zaujímavých kníh, pokoril mocných predošlého režimu 

a predovšetkým nau il nieko ko stoviek udí spieva , alším stovkám ukázal ´cestu k chrámu´ 

a pomohol tisíckam chorých a trpiacich.“ 

Týmito hudobný skladate  a dirigent Peter Breiner Františka

ke  v Javorovom liste napísal o jeho návšteve Toronta a vystihol tým takmer všetko.
 

František Tugendlieb, (20. 7. 1929 – 12. 4. 2011), 
legendárny hlasový pedagóg, bioterapeut, džezmen  

OSOBNOS  FRANTIŠKA TUGENDLIEBA  

Významný hlasový pedagóg, hudobník lie ite  František Tugendlieb júla 1929 

ako syn textilného podnikate a. Študoval na textilných školách, alšie 

vzdelanie získaval na Hassobury College v á literatúr . Už vtedy sa 

venoval jazzovej hudbe ako hrá  na klarinet altsaxofón (písal sa rok o nástupe 

                                                           
Peter Breiner (1957), hudobný skladate , od roku 1992 žijúci v zámorí (spo iatku v Kanade, od 2007 v

prispieval svojimi postrehmi pravidelne do slovenskej tla e. Pre denník SME zásoboval rubriku „Z druhého brehu“. Pre 
týždenník Domino fórum písal „Javorové listy“ (príspevky publikované do r. 1998 vyšli knižne pod rovnomenným 
názvom).
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komunistického režimu k bol rodinný podnik Tugendliebovcom znárodnený. 

Františkov kádrový profil bol pozna ený buržoáznym pôvodom, štúdiom v

aktívnym hraním jazzovej hudby, ktorá z h adiska komunistickej ideológie bola vnímaná ve mi 

negatívne (ako import západného kapitalizmu) dôvažok ho stato ný postoj, ke

ého podniku na zhromaždení usporiadanom ako politický akt demonštrujúci

jednotu pracujúcich, smrti pre Miladu Horákovú a alších odsúdených

vo vykonštruovanom politickom procese Dôsledkom bolo preradenie do ažkého priemyslu, 

cementárni. však alej a

ro ia za al experimentova  v musica iungens, ktorý anticipoval hudobný vývoj na roky 

nti hrali suvo nenou harmóniou, rovnako aj témy spracovávali ve mi vo ne. 

veril, že aj takto sa dá tvori  hudba, hoci vtedy to málokto za hudbu aj pokladal. Asi 

o desa  rokov neskôr vznikol v teda rozvíjal freejazzový štýl

ktorý sa koncepciou približoval talianskej jazzovej avantgarde z hudbe uplat oval aj 

prvky paródie. Dlhovlasý muzikant hrajúci „imperialistický“ jazz však dostal v 1954 zákaz 

innosti! rekáž vo ná im rovizácia v ktorá pod a ideológov

pôsobila na udí a jazzoví hudobníci tým najmä mládež.

 
V projekte „musica iungens“ rozvíjal freejazzový štýl  

                                                           
Vykonštruovaný politický proces s JUDr. Miladou Horákovou a spol., bývalou poslanky ou strany eskoslovenských 

národných socialistov v slúžil komunistom ako odstrašujúci prípad (na príkaz Moskvy ako „vzorový 
proces“) pre alších potenciálnych odporcov režimu. Významným faktorom bolo zabezpe enie ohlasu vo verejnosti 

vynútená podpora komunistickej ideológie zo strany širokých más, ktorú preukazovali organizovanými rezolúciami 
tovární, obcí ap. a interpretovali ako „hnev udu“
.O dve desa ro ia neskôr (1975), kedy už opä  aktívne hrával, ocenila porota na jazzovom festivale (Krom íž) kapelu

„Európska trieda“.
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Po zákaze hudobnej innosti predal svoje hudobné nástroje. Aby v hudobnej sfére

za al študova  operný spev u profesora Rudolfa Vaška Ostrave. Štúdium trvalo do roku 1957

vzápätí po úspešnom nastúpil Po as pôsobenia v Opave za al 

robi  profesorovi Vaškovi asistenta. Mal na starosti nieko ko jeho žiakov. V aka tomu získal 

potrebné vedomosti, ale objavil aj nové princípy výu by. Tugendliebov kádrový posudok ním 

samozrejme prešiel aj do opavskej opery ke spieva  sóla, mohol by  oficiálne

sólistom, teda nemal šancu ani na príslušné mzdové zaradenie. Ke že bol už 

dve dcérky (Evka, Vierka), h adal inú možnos  uplatnenia ašiel ju na Slovensku v

Z obdobia ú inkovania v opere (Opava, Banská Bystrica) 

Tugendliebova metóda

Na Slovensko prišiel v roku 1962, nastúpil ako sólista do opery v Na alej sa 

venoval aj hlasovej pedagogike. Ke  sa v rokov za ali politické spolo nosti 

uvo ova , vrátil sa k pôvodnej hudobnej innosti a ú inkoval v angažmá v ápadnom Nemecku

Odtia sa opä  vrátil na Slovensko, už do Bratislavy, kde pôsobil ako hudobník a spevák 

legendárnej kabaretnej scéne Bratislave sa už cielene zaoberal výchovou spevákov 

populárnej hudby. Medzi jeho prvých žiakov patrili vtedajšie popové hviezdy 

                                                           
Rudolf Vašek (10.4. 1896 7.1.1969), tenorista, jeden z najvýznamnejších eských hlasových pedagógov. Pä  rokov št

doval u hlasového pedagóga, Dr. vplyvnili ho myšlienky 
meckého hlasového pedagóga Paula Brunsa. Bol prívržencom Brunsovej vokálnej teórie, ktorej dal Tugendlieb nový „šat“.

rofesionálne hudobné divadl pod názvom Spevohra Divadla Jozefa Gregora Tajovského so sídlom v Banskej 
Bystrici, ako pobo ná scéna inohry DJGT vo Zvolene. bolo založené
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Nora Blahová. Za ali za ním chodi  ešte Tatra revue, lebo vedeli, že má školený hlas 

patri né vzdelanie. U il pod a metódy, ktorú dodnes nik neprekonal

Tugendliebova. Jej za iatky siahajú do roku 1957, kedy spísal nápady do štúdie, 

zmenil tradi né prístupy výu b nové poh ady na prácu 

hlasivkami. Prácu dal pre íta  svojmu profesorovi spevu Vaškovi, ktorý sa jej bránil, tak ako 

potom ešte mnohí alší odborníci úbil mu však, že ju dá posúdi svojmu žiakovi –

r. Floriánovi Odborník potvrdil správnos Tugendliebovej metódy,

tomto základe alej stava . 

Návrat k hudobnej innosti – Tatra Revue Bratislava 

 

Za základ metodiky výstavby hlasu poslúžili Františkovi Tugendliebovi

hlasového pedagóga Rudolfa Vaška, výrazne ho ovplyvnil aj – významný nemecký 

vokálny teoretik, pedagóg a spisovate . Tugendlieb aj Bruns stavajú na gymnastickej báze 

hlasiviek na ich svalovom napätí a trénovaní. tejto metóde nový poh ad a “nový 

šat“. Mala punc nového, nepoznaného a prebojúvala sa pomerne ažko. V odborných kruhoch bol 

mnohými ozna ovaný za „rýchlou i a“ šarlatána, ktorý neuspeje Zakrátko však

po ute né i vidite né úspechy dostavili, žiaci na metódu tiež nedali dopusti  a Tugendliebova

                                                           
Právnik a muzikológ manželmi Franziskou

jvýznamnejším nemeckým vokálnym 
a pedagógom 20. storo ia.
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metóda, ktorú spracoval v štúdi napokon vyšla v podobe príru ky Hlasová výchova 

spevákov populárnej hudby Vydal ju Osvetový ústav v , kde vychádzali metodické 

materiály chádzalo vedenie pevu a lektoráty na festivale „Mladá píse  Jihlava“ 

systematickejšiemu školeniu eských spevákov. Na 

základe toho prišli pozvania na alšie hudobné festivaly do P erova, do Ost na „Zlatú lutnu“ 

do T inca. ríru ka o hlasovej výchove sa v roku do kala aj knižnej reedície pod názvom 

Hlasová výchova popového sp vu pod hlavi kou agentú František Tugendlieb 

vychoval ve a špi kových a úspešných spevákov zahrani í

 

Za všetkých spomeniem Hanu Hegerovú, Karola Ducho a, Mariku Gombitovú, Miroslava 

Žbirku, Petra Lipu, Jitku Zelenkovú, Petra Muka, Petra Kotvalda, Hanu K ížkovú, Beátu Dubasovú, 

Darinku Rolincovú, hudobníka Petra Brainera a mnohých alších. Na konzultáci prišiel

Gott, ktorému na pochopenie tejto techniky sta ila jedna návšteva. okra ovate ov Tugendliebovej 

metódy získal rantišek žiak Lída Nopová ou vyu uje spev na štátnom konzervató

, Eda Tomas súkromne Prahe. Na Slovensku je pokra ovate kou Tugendlieb

hlasovej pedagogiky šansoniérka a režisérka Alena ermáková, alej jazzová spevá ka Adriena 

Bartošová, ktorá vyu uje na katedre herectva VŠMU v Bratislave. Vážim si, že pokra ovat

om Tugendliebovej hlasovej pedagogiky od roku 2009 môžem zaradi  aj ja Jana Bugalová –

Da ová. Bola som taktiež Františkovou žia kou mám od neho certifikát s odobrením, že môžem 

vyu ova  populárny spev touto metódou.

                                                           
TUGENDLIEB, František: Hlasová výchova popového p vu. íloha CD) Hudební a vydavatelská agentura Pepa
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Terapeutická innos  

František Tugendlieb chcel ve mi študova  medicínu. danom období však nebola možnos  

slobodne sa rozhodova . od a posudkov už dosiahol technické vzdelanie,

prijímacím skúškam na medicínu Tá však zostala jeho ve kým koní kom a sprievodcom po celý 

život. V hudbe pridala aj innos  terapeutická Zapájal sa do vedeckých výskumov 

ie ite stvo období totality považované za nedovolenú innos

dôvodom, že bol trestne stíhaný a zatknutý Už rokoch vydáva samizdatové 

práce s týmto zameraním. Lie ili sa u neho tisíce udí a mnohým aj výrazne pomohol.

Návrat na Moravu do milovaného Valašska

František režil 35 rokov aktívneho pohnutého života Avšak 

cítil sa unavený a zatúžil po k ude, Blízki priatelia odišli na ve nos  spisovate ka 

á, hudobný skladate  dr. Jan Sivá ek, spolupracovník vynikajúci senzibyl

uriš – ) alebo sa ods ahovali (Peter 

. Okruh sa zmenšil iba na Alenu ermákovú s manželom. A nie o ho ahalo domov, 

rodnú Moravu, do milovaného Valašska. roku 1994 sa pres ahoval do meste ka Byst ice pod 

Hostýn stal ži  v ústraní. Lie il už len na dia ku, prestáva u i  spev. Výnimky 

robil len ob as, ak išlo o blízkeho loveka, alebo niekoho z branže. Vo svojej autobiografii na 

internetovej stránke sám píše: „N kdy si postesknu nad tím, že život mi vybíral jen takové profese, 

jejichž výsledky byly spochybnitelné, a  již šlo o mojí koncepci Musiky iungens, o mé nové pohledy 
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na hlasovou pedagogiku, filozofii a nakonec i bioterapii spojenou s psychotronikou. as mi dal v mno-

hém za pravdu a na n co si budu muset ješt  po kat. Jak dlouho? No prost , jak Pán B h dá...“8

 

S manželkou V rkou v Byst ici pod Hostýnem 

oslave 70. narodenín hovoril: „Žijem s vedomím, že každý de  môže by  d om

posledným, a to loveka ovplyvní. Svetské udalosti za ne vidie  v inom svetle...“ Po smrti manželky 

V rušky, s ktorou prežil viac ako 50 menej uzavrel. Stretáva nieko kými 

bývalými žiakmi, ktorí ho priebežne navštev

Autorka príspevku na návšteve v lete roku 2008 

 

Osemdesiatku stihol oslávi ešte ívne dobrej fyzickej kondícii. SNM Hudobné múzeum

sa podie alo na realizácii , ktorú mu zorganizovali bývalí žiaci ako poctu. 
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Oslava osemdesiatky v Kaštieli v SNM-Hudobnom múzeu, Kaštie  Dolná Krupá, 20. júla 2009 
(z ava: O. Záblacká, J. Bugalová – Da ová, F. Tugendlieb, M. Breinerová, A. ermáková) 

Nezabudnute ný narodeninový koncert sa konal 20. júla 2009 kaštie a

František zo spomienok na túto “parádu“ úsmevom a v a nos ou hovoril, prežil 

ešte celý nasledujúci rok. A potom prišlo ráno 12. apríla Legendárny František Tugendlieb
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nekrológu Peter Breiner spomína: „Každý, kto Františka stretol, by 

mohol rozpráva  o nejakom zázraku, i už z tohoto sveta alebo z nekone nej prítomnosti. Neboli to 

zázraky, len sme mali š astie stretnú  loveka, ktorý v sebe objavil skryté schopnosti, ktoré máme do 

ur itej miery všetci, ale na rozdiel od nás ich dokázal naplno rozvinú , použi  v prospech svojej 

komunity a robi  svojich blížnych zdravšími, spokojnejšími a š astnejšími. Napriek ažkým ranám, 

ktoré mu „tatík“ uštedroval, sa nikdy nezatvrdil a radostnú pokoru nám ukazoval v praxi, ke  

neprestal by  ani v naj ažších chví ach u ite om, lie ite om i utešite om... A dodnes sa udujem, že 

spieva  nau il ešte aj m a“.   
 

HLASOVÁ VÝCHOVA SPEVÁKOV POPULÁRNEJ HUDBY 

Medzi spevákmi býva asto ve a neujasnených názorov na podstatu tvorenia spevného hlasu. 

Naj astejšie to vyplýva z neznalosti fyziologického usporiadania hlasového orgánu. Vä ší význam sa

asto pripisuje orgánom, ktoré pri tvorbe hlasu iba spolupôsobia – rezonátory, bránica, ako hlasi

kám samotným. Hlavné ažisko spevu však spo íva na hlasivkách, všetko ostatné sa im musí prispô

sobi . Tugendliebova hlasová výuka je zameraná na rozvíjanie vonkajšieho – falzetového napína a

a na jeho koordináciu s vnútorným napína om – napína om plného hlasu Dokonalá koordiná

napína ov – hlasivkových svalov správneho tvorenia plného hlasu vo

všetkých polohách. 

                                                           
dlieb mal ve mi silný vz ah k Bohu, ktorého familiá ne nazýval „tatík“. Pozn. autorky.

Nekrológ Petra Breinera. Dostupné online: 
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Poh ad na svalový aparát hrtana, pod a prof. MUDr. Jana Hybáška  

Vlastné fona né svaly sú dva, ich funkcia je do istej miery antagonistická. Vonkajší – falzetový 

napína je uložený na vonkajšej strane hrtana, napína a predlžuje. Napína  plného hlasu –

vnútorný, prebieha paralelne s hlasivkou a tvorí podstatu hlasivkového tela. Svojou innos ou 

skracuje a zvä šuje ich objem. Na napína e môžeme nepriamo pôsobi  prostredníctvom

správne spievaných hlasových cvikov. Potrebná je vzájomná a dokonalá koordinácia

napína ov a správne zladenie dychu s možnos ou vibrácie hlasiviek. Je dôležité ma  dokonale 

otvorené hrdlo, prirodzený charakter tvorenia tónu, ktorý je farbený a krytý iba do tej miery, aby sa 

neovplyvnilo správne vzájomné napätie napína ov. 

je pohonná látka a mieru jej spotreby ur uje stav a funkcia hlasiviek. Fyziologicky 

správne vytvorený hlas podstatne predlžuje dych. Správnym používaním hlasivky stávajú 

pružnejšími ich reakcia na dychový podnet je ú innejšia. Ak sa spevák usiluje zvýši  intenzitu

tónu iba dychom – forsíruje. Hlasivky asom stratia pružnos  a na ich rozkmitanie je potrebná oraz 

vä šia dychová sila. Sú náchylnejšie k ispozíciám a môžu sa poškodi . „Hlavnou úlohou pri 

budovaní hlasu speváka tane nej hudby a príbuzných žánrov nie je rozvíja  silu jeho hlasu ( o je 

jedným z hlavných cie ov pri výuke operného speváka). Úsilie o silný hlas ´za každú cenu´ vedie 

k neprirodzenej hlasovej farbe i k ur itému pátosu, ktorý je v ane nej hudbe nepriate om íslo 

jedna.“

                                                           
MUDR. Jan Hybášek ( ekár, profesor, prednosta ORL kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Karlovy 

Hradci Králové
Chcete zpívat pop?
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Spievaj ako hovoríš jedna z hlavných zásad starotalianskej speváckej školy platí aj v praxi 

popového spievania. Va šina u ite ov spevu však ako jednu z prvých rád žiakom odporú a 

nadýchnu  sa, zadrža  dych a za a  fonova . Tým sa fixuje prvá z chýb, ktorá sa potom neblaho 

prejavuje pri alšom vývoji speváckej techniky. Nik z nás nehovorí tak, aby sa nadýchol, zadržal 

dych a potom za al rozpráva . Pri zadržanom dychu poci ujeme ur itý tlak v hrudnom koši, ktorý 

spôsobuje zovretie hlasiviek – k . de o dychovú neprirodzenos  a vytváranie zlého speváckeho 

návyku.

Dokonalým otvorením hrdla a správnym napätím obidvoch napína ov dostávame 

posadeného hlasu . Hlas si vyberá správny rezonan ný priestor aj sám, pokia  

mu v tom nebránime (jazyk, mäkké podnebie), najmä pod a toho, ktorý napína  sa na jeho tvorbe 

zú ast uje.V nižších polohách, kde prevláda funkcia napína a PH, rezonuje tón viac v hrudných 

priestoroch. Zvyšovaním polohy sa postupne prenáša aktivita na falzetový napína  a hlas nám 

rezonuje vo vä šej miere aj v hlave.V tejto fáze tvorenia tónu má dôležitú úlohu pohyb mäkkého 

velum). V oblasti výšok sa napätie mäkkého podnebia automaticky zvyšuje, o oslabuje 

možnos  rezonancie v hlavových dutinách. Tlakom mäkkého podnebia pri výškach 

nám podarí otvori  hlasu cestu do hlavových dutín a vytvori  tzv. mostík, ktorý umož uje ahšie, 

prirodzenejšie zvládnutie výšok. Táto innos  však nemá ni  spolo né s tzv. krytím hlasu ako sa to

klasického spevu, kde sa vyžaduje široký a tmavý tón, na rozdiel od populárnej 

hudby, kde sa uplat uje prirodzený, jasný, svetlý netmavený tón.

Hlasový tréning pod a Františka Tugendlieba sa zameriava na rozvíjanie základných 

hlasových fun cií – izolovaného falzetu a pl ého hlasu. Obidve závisia od pôsobenia napína ov.

Napína  plného hlasu je sú as ou hlasivkového väziva, jeho funkciu nie je možné izolova , pretože 

ického h adiska je ve mi dôležité zdokona ova  funkciu falzetového 

napína a, ktorej výsledkom je hlavový tón – falzet. Jej rozvoj má ve ký vplyv na tvorenie plného 

hlasu. ím vä ší podiel na tvorbe plného tónu má falzetový napína , tým ahšie tvoríme výšky, hlas 

má lepšiu nosnos , hlasivky sú pružnejšie.

Ve ký vplyv na vývoj hlasu má zaradenie do adekvátnej hlasovej kategórie. Ak je hlas vyšší 

napriek tomu sa s ním pracuje ako s hlasom nižším, prichádza k prevahe innosti napína a plného 

To negatívne ovplyv uje správnu hlasovú funkciu, pretože sa nevyužívajú všetky možnosti. 

V opa nom zaradení prichádzajú ažkosti ove a skôr, pretože je pre ažený celý hlasový aparát. 

Ženské hlasy majú svoju špecifickos . V klasickom speve používajú ženy prevažne izolovaný falzet 

v celej dynamickej škále. Táto funkcia, spojená s využitím hlavových rezonátorov pomocou 

mäkkého podnebia, umož uje spieva  v takej polohe, v akej sa pohybuje ažisko operných partov, 

oktávu vyššie ako mužské hlasy. Primerane aktívna innos  napína a plného hlasu pristupuje 

y ajne iba v najnižších polohách, kde ah falzetového napína a nekladie ve ký odpor tónusu 
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napína a plného hlasu. V oblasti populárnych pies ových žánrov tvoria ženy hlas v prevažnej 

vä šine presne tak ako muži koordinovanou innos ou obidvoch napína ov. Z praxe vieme, že 

takto tvorený ženský hlas je posunutý približne o terciu vyššie než mužský v príslušnej kategórii. 

Takýto ženský hlas, ktorého tvorba je výsledkom koordinovanej innosti obidvoch napína ov, musí 

asto bojova  o rozvinutie plného hlasu v oblasti okolo tónov g1, a1, presne tak ako mužský hlas 

Vznik speváckej osobnosti

technickej stránky sa od spevákov vyžaduje, aby ovládli svoj hlas nato ko, aby sa stali jeho 

suverénnymi pánmi. Výukou možno nau i technicky správne spieva , ale nie interpretova

možné vyškoli , ale umeniu interpretova  sa nau i  nedá. Pri interpretácii musí spevák v o najvä šej 

miere uplat ova  svoju vlastnú tvorivú invenciu a fantáziu. Žáner populárnej hudby je špecifický aj 

preto, že prvoradú úlohu pri jeho interpretácii má pôvodné cítenie speváka, jeho naturel, ktorý by sa 

nemal zmeni nijakou výukou. 

a metóda rešpektuje a ponecháva individuálny charakter hlasu u každého speváka

a vychováva spevácke osobnosti. Cvi enia na podporu falzetovej funkcie majú 

ra ný ú inok.

V PRIEBEHU ŠKOLENIA HLASU je potrebné dodržiava  tento POSTUP: 

Rozvíjanie izolovaného falzetu v celom hlasovom rozsahu 

Otváranie izolovaného falzetu 

Prechody z otvoreného izolovaného falzetu do plného hlasu 

Zapojenie artikulácie v obidvoch funkciách 

Prechody z plného hlasu do otvoreného falzetu a spä  

Rozvíjanie plného hlasu z pianissima do fortissima a spät (Messa di voce) 

Oktávovanie 

Rozvíjanie koloratúry 

Nácvik vibráta 

Aplikácia cvikov na piesne 
 

Nikdy necvi i  do únavy, postupne, v najlepšom presta Výsledok správnej funkcie hlasu

spo iatku prejaví svetlejšej farbe a útlejšom charaktere Rokmi hlas získava šírku, farebnos  

a stáva sa tmavším. 

Ve mi asto sa stáva, že v za iatkoch nevieme odlíši  izolovanú falzetovú funkciu od plného 

hlasu. Mužské hlasy nevedia odizolova  falzet a ženské zasa uplatni  plný hlas. Treba tieto funkcie 
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najskôr prebudi . U mužov tak, že sa usilujú produkova  falzet v maximálne vysokej polohe (okolo 

c2) a postupova  smerom dole. U žien prebúdzame funkciu napína a plného hlasu v maximálne 

nízkej polohe (okolo malého a, h ) 

Rozvíjanie izolovaného fa

Izolovaný falzet – jemná hlasivková gymnastika 

– hlavový tón; dominuje funkcia falzetového napína a bez primeranej aktivity napína a 

plného hlasu (hlasivkového svalu).  jemnú hlasivkovú gymnastiku Za íname v nižšej polohe, 

jemne rozozvu íme falzet a sú asne artikulujeme slová: bon, mon, von, nom, pri om maximálne 

uvo ujeme spodnú e us  tak, aby nám pri každej samohláske padala smerom nadol.

V tej istej intenzite sa prenesieme do vyššej polohy. (Mu, mo, ma, me, mu. Mon, man, men, 

min, mon. Bi, be, ba, bo, bu. Va, ve, vi, vo, vu). Kombinujeme zoskupenie slov, kde sa samohlásky 

striedajú so znelými spoluhláskami. Potom sa usilujeme funkciu jemného izolovaného

dosta  do najvyšších polôh, pod a individuálnych možností. (Trioly – mumumu, mumumu, bububu, 

bububu
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Otváranie izolovaného falzetu

Otváranie – zosil ovanie Nasadíme jemný falzet na niektorú 

hlásku a usilujeme sa ho otvorením zosilni . Pri zosil ovaní otvárame ústa maximálne aj do šírky, 

mali by sme poci ova  napätie v spodnej pere, bradu tla íme jemne smerom dopredu. Takým

otvorením zosilnený falzet musí ma  otvorený kovový charakter, ktorý sa približuje imitácii 

detského hlasu, alebo ženského klasického hlasu Dbáme na to, aby sme falzet umelo netmavili

prirodzený, svetlý a otvorený charakter. Postupujeme až na hornú a spodnú hranicu 

rozsahu, v ktorom možno odizolova  falzet od plného hlasu. (Mó - é - ó, má - é - á , ví - ú - é - í – é, 

zá - é - á.... artikuláciou (Nim nem nam nem nim, mon man men min mon, zem 

zam zim zom zem...
 

Falzet – zapojenie artikulácie 

oreného falzetu do plného hlasu

Ke  sa nám darí falzet dobre otvori , za neme s prechodmi z falzetu do plného hlasu. V okamihu 

zapojenia napína a plného hlasu sa usilujeme jemne potla i – hrtan smerom nadol a fixo- 

va  ho v jeho východiskovej pokojnej polohe ete nachádza vo vyššej 
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Tým dosiahneme fyziologicky správne tvorený tón, ktorý minimálne namáha hlasový 

aparát. „ ím lepšie je hlas vyškolený, tým menšie sú pohyby hrtana a pri spievaní vysokých tónov sa 

hrtan len málo odchy uje od pokojnej polohy.“

 Plný hlas po prechode z falzetu musí znie  kovovo a svetlo, bez umelého tmavenia a o 

najprirodzenejšie. Dych musí by  stále v súlade s vibráciou hlasiviek, ani na chví u sa z hlasu 

rati  prirodzený kovový záber. Prúd vzduchu, ktorý rozráža hlasivky nesmie by  vä ší, 

ako ich fyziologická možnos  ho spracova . V opa nom prípade dochádza k tzv. forsírovaniu. 

                                                           
Old ich: Problémy zp vního hlasu

 

 
Prechody z otvoreného falzetu do plného hlasu. 

Hranica prechodu medzi falzetom a plným hlasom je ozna ená vsuvkou. 
 

Polohu hlasu volíme pod a subjektívneho pocitu. Ak cítime, že sme cvik zvládli s ahkos ou, 

môžeme ís  do vyššej polohy a naopak. Pri postupe do vyšších polôh treba vedie  správne 

nú  vlastné schopnosti a možnosti, nepresilova  hlas. Samohláska E A sa oby ajne otvára 
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najlepšie, postupne z nich prechádzame na ostatné samohlásky. 

 alšiu fázu prechodov z falzetu do plného hlasu robíme v stupnicovom postupe – 4 tóny 

izolovanom falzete a 4 tóny v plnom hlase.

Podl a potreby môžeme samohlásky na jednotlivých tónoch aj kombinova  Má é ó á / á é ó á, Mó í 

é ó / ó í é ó.... ím vyššie polohy spievame, tým viac uplat ujeme pohyb mäkkého podnebia 

smerom nadol. Otvárame tým možnos  rezonancie v hlavových dutinách. Tieto cvi enia pomáhajú 

budova  výšku, znásobujú ohybnos , vytrvalos  a zvuk hlasu.

tikulácie v obidvoch funkciách

Vyberáme slová, ktoré najmenej ovplyv ujú otvorenie hrdla a nenarúšajú správne vzájomné napätie 

napína ov nominovalo, nama ovala, nema ujeme, vyvolávala..., nama ovala é -á, nominovalo é - 

ó, nema ujeme á - é , mon man men min, van ven von ven, blin blen blan blen, zom zam zem zim, 

klipt klept klapt, klopt Pri artikulácii dbáme na to, aby sa nezmenil zvuk a funkcia hlasu. 
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Prechody z plného hlasu do izolovaného falzetu a spä

Doteraz sme sa u ili otvára  izolovaný falzet a plný 

za leníme do cvi enia opa ný postup smerom hore – rozložený akord 3 tóny 

v plnom hlase, 1 tón v otvorenom falzete, spä  3 tóny v plnom hlase
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Za iatok tónu treba nasadi  vždy mäkko – piano, ktoré v zlomku sekundy zosilníme do potrebnej 

intenzity! Tvrdé nasadzovanie pôsobí na hlasivky negatívne. Fixova  hrtan vo východiskovej –

pokojnej polohe aj pri postupe hlasu smerom hore. Nezabúda  na otvorené hrdlo, pohyb mäkké

ný hlasový rozsah a striedanie samohlások. 

Môžeme voli  aj stupnicový postup 3 + cvikom v oktávovom 

Pre budovanie výšok je špecifický cvik na jednom tóne: 1 plný hlas mé - é, má - á, mí - í, 

mó – ó

Rozvíjanie plného hlasu z pianissima do fortissima a spä  (

založené na dokonalej koordinácii funkcie napína ov. postupné zosil ovanie plného hlasu 

z najslabšieho tónu pp do najsilnejšieho tónu ff a spä  do východiskového Najskôr 

skúšame celý postup v izolovanom falzete na rozli né samohlásky, ktoré v momente najvä š

otvorenia môžeme strieda á - é - ó, ó - ú - é, á - í - é, ó - é - ó...

plnom hlase už v prvej fáze nasadenia tónu použijeme pp funkcie plného hlasu (nie 

izolovaný falzet). Samohlásky kombinujeme rovnako ako pri falzetovom cviku 

zvládnutí Messa di voce vo falzete aj v plnom hlase, možno tieto funkcie kombinova . Nasadíme 
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pp v izolovanom falzete a pri zvyšovaní intenzity prejdeme do plného hlasu tak, aby sa rozdi

nedal akusticky postrehnú . Rovnakú zásadu uplat ujeme pri spätnom postupe.

Oktávovanie

Sú asne necháme znie  jemný falzet s pridruženou spodnou oktávou prsného záberu. 

je mimoriadne náro ný, ale jeho zvládnutie má regenera ný ú inok a pôsobí ako masáž hlasového 

aparátu. Volíme tóninu, v ktorej sa oktávovanie darí. Oktávovanie môžeme kombinova  aj s

chodmi do plného hlasu.

Koloratúra

Cvi enie alej vyústi do koloratúrneho pohybu hlasu – vo ný beh hlasu. Jednotlivé tóny 

nevyrážame, necháme hlas vo ne beža , pri om jeden tón musí by  intona ne oddelený od druhého 

bez narušenia následnosti a bez glissand. (Napr. slovo láska láhahahahahahaháska

Odporú a sa cviky spieva  najskôr v pomalšom tempe.
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Nácvik vibráta

Vibráto sa pri hlase prejavuje periodickým kolísaním frekvencie tónu. Vibráto spôsobujú dva 

mechanizmy hlasového orgánu – hojdavý, kyvadlový pohyb hrtanového skeletu

rujúci pohyb bránice. S nácvikom vibráta je najlepšie za a  vo falzete. Nasadíme tón na

rú zo samohlások a pohybom bránice a hrtanovej maskulatúry ho akcentujeme v pravidelných 

asových intervaloch. Frekvenciu postupne zrých ujeme. Ke  prídeme na princíp vytvárania 

vibráta, za neme ten istý cvik robi  v plnom hlase. U vä šiny spevákov sa vibráto prejavuje aj 

samo inne, automaticky. Aj v takom prípade sa jeho nácvik odporú a. Obohatí spevákom škálu ich 

štýlovo výrazových prostriedkov a nau ia sa ovláda  viac druhov poklesových frekvencií.

Aplikácia cvikov na piesne

Používame úryvky textov piesní a postupne rozvíjame aj melódie, ktoré sa vz ahujú na text

hlasovom rozsahu, ktorý nás nenamáha. Postupne zvyšujeme nároky. Spôsob nacvi ovania –

ak za íname nacvi ova  piese  margírujeme izolovaným falzetom. 

precvi uje. Potom za ne ým nácvikom. Piese  spievame celú otvoreným plným 

hlasom tak, akoby sme robili technické cvi enie. modula ný princíp 

výrazovo štýlová stránka prednesu. Dodržujeme správne frázovanie, výslovnos , dôležité je uve

domova  si obsahovú stránku textov, vedie  o om spievam, o je nevyhnutné pre dokonalé výrazové

zvládnutie piesne. ím je školenie hlasu dokonalejšie, tým sa spevácky prejav stáva

ším. Posluchá  by mal vníma  spevákov prejav v celej jeho dynamickej, farebnej a štýlovej škále.

 Na záver možno konštatova , že každému svalovému výkonu musí predchádza  systematický 

tréning. Podmienkou vrcholného výkonu je správny systematický výcvik. To platí aj pre spev, je

svalová práca. Zárove  však môže pôsobi  aj lie ivo a uzdravujúco. Tugendliebova metodika 

u enia spevu a práce s hlasom je výsledkom jeho poctivej dlhoro nej pedagogickej innosti. 

Chcete zpívat pop? Rady zp vák m u mikrofonu

KAJANOVÁ, Yveta: K histórii slovenského jazzu.
Dostupné online: 

LACINA, Old ich: Problémy zp vního hlasu.
František: Hlasová výchova spevákov populárnej hudby. Osvetový ústav : 

TUGENDLIEB, František: Hlasová výchova popového zp vu, Hudební agentura Pepa

Hlásam teóriu radostnej pokory, rozhovor SME - Magazín 
Víkend

<
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LÝRA NAŠA BRATISLAVSKÁ, OŽE JE TO PÄ DESIATKA? 
SVETLÁ A TIENE BRATISLAVSKEJ LÝRY...

í á
Slovenské národné múzeum Hudobné múzeum, Bratislava

Medzinárodný festival Bratislavská lýra v roku 2016 oslávil 50 rokov od svojho založenia.

Najznámejší festival tane nej piesne v bývalom eskoslovensku, ktorý výrazne formoval vývoj 

eskoslovenskej populárnej hudby, sa zrodil v pretrval 32 rokov. Posledný 33. ro ník sa 

týmto rokom festival skon il. Bude azda užito né venova  mu zopár riadkov. 

Festival Bratislavská lýra založili Pavol Zelenay a Ján Sivá ek. Pavol Zelenay, stavebný inžinier, 

hudobný skladate aranžér a organizátor hudobného života, v sú asnosti 88 ro ný a stále vitálny 

pracujúci muž, autor populárnej, scénickej i filmovej hudby získal v

skladate  zlatú Bratislavskú lýru za piesne Zem pamätá Pár nôt. Už po as gymnaziálnych rokov 

pôsobil v pieš anskej formácii Tiger Jazz Band. V Bratislave hral v zoskupeniach ako Lu áci i 

Night Club a stal sa spoluzakladate om big bandu Vysokoškolský tane ný orchester, v ktorom 

prvýkrát na Slovensku došlo k uplatneniu vplyvov moderného jazzu. Neskôr Zelenay hral na 

tenorsaxofón a aranžoval skladby populárnej hudby napr. v swingovom telese Kolektív, Orchester 

Jána Sivá ka i Dixieland Siloša Pohanku. Skúsenosti s aranžovaním skladieb podnietili záujem 

komponovanie a od 50. rokov nahrával jeho skladby eskoslovenský rozhlas v Bratislave. 

období rokov 1958 – 1967 hral na klarinet a tenorsaxofón v orchestri Tatra revue a neskôr 

– 1984 bol šéfredaktorom Redakcie zábavnej hudby 

(neskôr Redakcia populárnej hudby) eskoslovenského rozhlasu v –

dramaturgom projektu Antológia slovenskej populárnej hudby tvorby 30. –

odbornej publikácie o slovenskej populárnej hudbe od jej po iatkov až po 70

toro ia. – spolupodie na cykle relácií Pesni ky 

pamätníka pre Slovenský rozhlas, zameraný na históriu slovenskej populárnej hudby, i

vými nahrávkami. spolupráci s Hudobným fondom vydal roku 2016 publikáciu 100 slovenských 

V hudbe spo iatku samouk, neskôr po as vysokoškolských. štúdií absolvoval hru na klarinet na Hudobnom ústave 
1952 u M. Pongráca). In: MATZNER, Antonín, POLED ÁK, Ivan, WASSERBERGER, Igor a kolektív: 

Encyklopédia jazzu a modernej populárnej hudby: as  menná – eskoslovenská scéna. Editio Supraphon, Praha 1990, 

Tamže, s. 632.
ZELENAY, Pavol, ŠOLTÝS, Ladislav: Hudba – – piese . Zrod a prvé kroky slovenskej modernej populárnej 

hudby. Hudobné centrum, Bratislava 2008, 371 s.  
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evergreenov Bol tiež lenom viacerých redak ných rád a komisií. Bol predsedom a lenom 

Pracovnej skupiny autorov populárnej hudby na Zväze slovenských skladate ov. 

Ján Sivá ek – †1987, Trnava), jazzový hudobník, skladate , dirigent, peda

góg, publicista, právnik a átor hudobného života študoval externe kompozíciu na Vysokej 

škole múzických umení v Bratislave u A 50. rokoch bol lídrom Orchestra Jána 

Sivá ka a tiež vedúcim oddelenia zábavnej hudby v Hudobnej a artistickej ústredni

60. rokoch pôsobil Sivá ek ako tajomník Komisie pre malé hudobné formy Zväzu slovenských 

skladate ov, stal sa spoluzakladate om a riadite om (1966 – 1970) festivalu Bratislavská lýra 

– (Fédération Inter

– 70. rokoch získal viaceré ocenenia za hudbu a krátko pôsobil aj ako zástupca 

riadite a spolo nosti Opus. V roku 1971 získal ako skladate  striebornú Bratislavskú lýru za piese  

Orfeus a Eurydika koch vyu oval na viacerých katedrách Vysokej školy múzických umení 

Bratislave. Tiež bol lenom viacerých 

odborných porôt a komisií, organizoval školenia. 

siahajú až 0. storo ia Európe vznikali festivaly 

tane ných i populárnych piesní (napr. v roku 1949 Festival populárnej piesne v

roku 1956 Ve ká cena Eurovízie i Medzinárodný festival populárnych piesní v po skom 

1, festival populárnej hudby v Splite, at ). Festivaly boli príležitos ou 

nielen pre nádejných interpretov populárnej hudby, pre kultúrne vyžitie verejnosti i pre médiá 

šoubiznis, pomáhali kultivova  aj estetické cítenie udí.  

Sivá ek vybrali na festival do po ského mesta Sopot a plní 

dojmov skoncipovali po návrate „Ideový návrh na usporiadanie pravidelných výro ných festivalov 

tane nej hudby“. Zelenay v tej dobe o návrhu na vznik nového festivalu píše: „... podujatie tohto 

druhu je vítanou príležitos ou na porovnávanie domácej tvorby so svetovou a poskytuje i možnos  

nadviazania potrebných osobných kontaktov v záujme presadenia sa domácej tvorby v cudzine.“

Navrhovatelia nového festivalu si vytý ili nieko ko základných cie ov 1. Ú inne podnieti  

eských a slovenských skladate ov a textárov tane ných piesní v tvorbu umelecky náro nú, 

pritom však neopúš ajúcu zrete  možností o najširšieho spolo enského prijatia. 2. Konfrontova  

našu tvorbu a interpretov so zahrani nou tvorbou tohto žánru a so zahrani nými interpretmi 

špi kovej medzinárodnej úrovne. 3. Využi  internacionálnos  tohto fóra na popularizovanie našej 

Inštitúcia do roku 1958 organizovala koncertný život na Slovensku, neskôr sa preorganizovala na Koncertnú 
divadelnú kanceláriu, v roku 1969 vznikol Slovkoncert. 
MATZNER, Antonín, POLED ÁK, Ivan, WASSERBERGER, Igor a kolektív: Encyklopédia jazzu a modernej 

populárnej  hudby: as  menná – eskoslovenská scéna. Editio Supraphon, Praha 1990, s. 479. 
SZABÓ, Ivan: Bratislavská lýra. Maren in PT, Bratislava 2010, s. 6. 
SIVÁ EK, Ján: Pred štartom nového festivalu. In: Slovenská hudba (1966), . 5, s. 194
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našich interpretov do zahrani ia. Ako v lánku uvádza Ján Sivá ek

izátori nástroj, ktorý môže, vo všetkých troch bodoch, radikálne ovplyvni  vývoj

skej tane nej piesne (ale aj slovenských tvorcov a

Návrh sa vo Zväze slovenských skladate ov dostal do rúk hudobnému skladate ovi

Zdenkovi Mikulovi, ktorý v tom ase pôsobil ako tajomník skladate skej sekcie. Ten ho odporu il 

na vtedajšie Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru a v hudobnom oddelení 

sa ho so záujmom ujala Elena Janáková. Neskôr medzi alších podporovate ov projektu patrili aj 

Ladislav Šoltýs i udovít uriš. Ako jeden z dôvodov pre súhlas vtedajších vyšších štátnych 

orgánov s usporiadaním takéhoto festivalu na Slovensku možno považova  aj domnienku 

hudobného kritika Ji ího erného, ktorý v dokumente Zlatá lýra spomína znechutenie Slovenska 

vtedajšieho prezidenta Antonína Novotného (a jeho neš astných vyjadrení o východnej asti 

republiky) a následnú ochotu straníckych kruhov vyjs  slovenskej strane v ústrety aj schválením 

Festival Bratislavská lýra sa konal v priestoroch PKO

Dokument Zlatá lýra, námet a scenár Róbert Valovi , Spolo nos  Trigon Prod
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2. Pilotný prvý ro ník festivalu v roku 1966

Prvý ro ník sa konal 23. – 26. júna 1966 v bratislavskom Parku kultúry a

date ov patrili inštitúcie Zväz eskoslovenských skladate ov, Pragokoncert, eskoslovenský rozhlas

eskoslovenská televízia pod záštitou Povereníctva SNR pre školstvo a kultúru. Sú až mala dve 

asti: domácu Bratislavskú lýru a zahrani nú as  s názvom Zlatý k ú  Intervízie (umelci zo

listických krajín, združení Intervíziou ). Vyhlásenie autorskej sú aže inšpirovalo mnohých skl

date ov a textárov a porota sú aže dostala na posúdenie takmer 800 piesní (z nich približne 600 

skladieb od eských autorov), z ktorých vybrala celkom 24 sú ažných skladieb (12 eských a

venských piesní). Odborné zloženie poroty na výber piesní do sú aže predstavovali: predseda 

poroty Zden k Petr ( eský hudobný skladate , aranžér, hudobný režisér a

( eský redaktor, divadelný dramaturg, textár, scenárista), Vlastimil Hála ( eský hudobník, 

skladate , aranžér a režisér), Ji í Malásek ( eský hudobník, skladate , aranžér a rozhlasový 

televízny hudobný dramaturg), Ladislav Šoltýs (slovenský organizátor hudobného života, referent 

enia kultúry a umenia ÚV KSS), Bohumil Trne ka ( eský hudobník skladate , dirigent, textár 

i pedagóg, pôsobiaci na Slovensku) a Zdenko Mikula (slovenský hudobný skladate , dir

organizátor a pedagóg). 

o as prvých í domáca sú až Bratislavskej lýry, tretí ve er sa niesol 

znamení zahrani nej sú aže, ktorej sa zú astnilo 15 interpretov z 8 krajín socialistického bloku. 

Podujatie konferovali Jarmila Koš ová a Vladimír Dvo ák. Medzi interpretmi vystúpili vtedy 

najpopulárnejší speváci: Karel Gott, Waldemar Matuška, Václav Necká , Jozef Zíma, Dušan Grú , 

zo spevá ok Eva Pilarová, Helena Vondrá ková, Marta Kubišová a mnohí alší. Interpretov 

sprevádzali dva orchestre: Tane ný orchester eskoslovenského Prahe sprevádzal 

domácej sú aži (dirigenti Karel Krautgartner a Tane ný orchester 

Karla Vlacha sprevádzal medzinárodnú sú až Intervízie – sú až o Zlatý k ú

Zlatá lýra upres uje, že k spomenutým orchestrom bola pripojená aj slá iková sekcia, 

ktorú tvorili hrá i Slovenskej filharmónie, majúci prax v interpretácii populárnej hudby a „tieto 

slá iky si chválili všetci dirigenti, domáci aj zahrani ní.“ Za zmienku opä  stojí porota: predseda 

Karel Vlach ( eský dirigent a kapelník) a lenovia: Vlastimil Hála ( eský hudobný skladate ), 

Dalibor Basler ( eský hudobný skladate , vedúci redaktor hudobného vysielania 

ef Kotek ( eský muzikológ a publicista), Milan Novák (slovenský hudobný skladate ), Milan

ský textár, prozaik, dramatik, humorista, herec, režisér) a Rudolf Skukálek (sloven

SIVÁ EK, Ján: Medzinárodný festival tane nej piesne v Bratislave. In: Slovenská hudba (1966), . 8, s. 369.
Intervízia vznikla ako združenie televíznych staníc socialistických krajín, v rámci politicky rozdeleného sveta sa aj 

e musel socialistický tábor odlíši  a nepripoji  sa k združeniu európskych televízií Euovízia založenému už 
roku 1950 v Ženeve. Do tejto asociácie sa Intervízia v lenila roku 1993.

Dokument Zlatá lýra, námet a scenár Róbert Valovi , Spolo nos  Trigon Pro

364



ský textár, básnik, prekladate  a dramatik). Prvú Zlatú lýru získala piese  Mám rozprávkový dom

(autori: Vieroslav Matušík – Eliška Jelínková) v interpretácii Karla Gotta. 

skladate  Eugen Sucho  a prvé ocenenie malo podobu plakety ktorej autormi boli akademická 

sochárka Klára Pataky a akademický maliar Anton Galko.

Notový zápis ví aznej skladby Mám rozprávkový dom

Ví azná piese  Bratislavskej lýry si odniesla aj strieborné ocenenie v Zlatom k ú i 

Intervízie. Treba sa pristavi  aj pri marketingovej a na vtedajšiu dobu prekvapivo dobre zvládnutej 

stránke podujatia: vydavate stvo Mladé letá Hviezdy spievajú

obsahujúcu aj portréty mnohých interpretov festivalu. Hne  v prvý de  koncertu boli k dispozíícii

gramofónové (zásielka nahrávkami piesní, ktoré zazneli ve er v sú aži

In: Album piesní z Medzinárodného festivalu tane nej piesne v Bratislave, Melódie 1/1966, Panton, Bratislava, 
Je možné si všimnú , že záver textu „noc zázrakov má chrám, sná  k ú  nám dá“, ktorý je známy z interpetácie 

K. Gotta, je pozmenený na text „k ú  k tomu domu máš ty jediná“.
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po as festivalu aj predávali. ožno konštatova , že prvý ro ník festivalu sa vydaril. Z podujatia 

cíti  entuziasmus a kvalitu, rok 1966 sa ešte stále niesol v znamení politického 

uvo ova nádeje a akéhosi celospolo enského nadšenia. Ocenenie získali kantilénové piesne

krásne klenutou melódiou, lahodne harmonicky vystavané a precízne interpretované budúcou

„špi kou“ eskoslovenskej speváckej scény. Prirodzene, vyskytli sa aj viaceré výhrady, niektoré 

opodstatnené (napr. nedostato ná asová príprava skladieb i nedostatok slovenských textárov

Ba zaznela aj výhrada spojená s prílišným „exponovaním“ eského prostredia pri organizácii festiv

je to vec názoru, avšak tu azda zavážia slová Igora Wasserbergera: „My sme v 60. rokoch 

nemali Karla Vlacha, Gotta, Vondrá kovú, Kubišovú... Pri všetkej úcte k mojim drahým priate om, 

ktorí vtedy spievali, skvelí udia, dobrí speváci, ale nie epochálni. A šanca spolupracova  s Vlachom, 

s Krautgartnerom, Vobrubom, dosta  celý ten servis, o robil eskú populárnu hudbu, bola pre 

Slovensko ve mi silným impulzom.“

Na margo festivalu poznamenáva eský hudobník Ji í Vondrá ek: „Bol to odrazový mostík 

a úžasný fenomén, pomáhal piesni, ktorá sa automaticky dostala do rádií a tým aj na koncertné 

pódiá.“ Ke  si uvedomíme nemalé problémy, spojené so vznikom gramofónových nahrávok

socialistickom eskoslovensku (niektoré hudobné skupiny akali na vznik svojho albumu celé 

roky), ú as  na takomto festi bola jedine ná. možnila aj za ínajúcim umelcom zvidite ni  sa

rámci eskoslovenska a krajín Intervízie krajinách Západu Ve kou 

výzvou bola ešte k príležitos rýchle a bez problémov nahra  vlastný singel. 

Bratislavská lýra (hoci netreba zabúda  na fakt, že nemálo eskoslovenských umelcov už v

ase chodilo na umelecké zájazdy do západných krajín a možno aj z tohto dôvodu sa niektorí na 

prvom ro níku festivalu neobjavili) sa stal odrazovým mostíkom nielen pre vznik mnohých 

autorských piesní, možno poveda , že sa stal odrazovým mostíkom pre umeleckú kariéru ešte 

mladého Karla Gotta za hranicami železnej opony. Na lýre spieval aj piese autorov Jaromír 

Klempí  (hudba) – Ji í Štaidl (text) Pošli to dál, ktorá získala cenu kritiky: „Pre moju kariéru bol 

rok 1966 na Lýre zlomový a ve mi dôležitý. Práve táto piese  zaujala obchodného riadite a slávnej 

hamburskej firmy Polydor  a ten povedal: ´Tohto speváka chcem, aj s touto pies ou.´ Urobil so 

Supraphonom zmluvu na jeden jediný singel ´Pošli to dál´.“

SZABÓ, Ivan: Bratislavská lýra.  Maren in PT, Bratislava 2010, s. 14. 
Tamže,
Dokument Zlatá lýra, námet a scenár Róbert Valovi , Spolo nos  Trigon Production 2016, 1. diel, 0:35 hod. 

Dokument Zlatá lýra, námet a scenár Róbert Valovi , Spolo nos  Trigon Production 2016, 1. diel

Nemecku ako nezávislá gramofónová nahrávacia spolo nos . asom z
vznikli ešte britská a americká divízia. 

Dokument Zlatá lýra, námet a scenár Róbert Valovi , Spolo nos  Trigon Production 2016, 1. diel, 0:16 hod. 
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eský spevák Karel Gott a slovenskí autori, hudobný skladate  Vieroslav Matušík a textárka 

Eliška Jelínková, si odniesli zlatú lýru. Striebornou lýrou bola ocenená piese  Ondrá k

Oh, baby, baby, ktorú interpretovalo duo Marta Kubišová a Helena Vondrá ková. 

Waldemar Matuška s pies ou Václav Už modrej inžák zhas získal 

V medzinárodnej sú aži Intervízie o Zlatý k ú sa na ele umiestnila bulharská spevá ka Lili 

Ivanova, ktorá interpretovala Adagio – Jordan Milev. Druhé miesto si 

ví azným „lýrovým Rozprávkovým domom“ Karel Gott a poradie domácej su aže sa 

zachovalo: duo Kubišová – Vondrá ková sa umiestni tretej prie ke. Preh ad ví azných piesní 

jednotlivých ro níkov uvádzame v prílohe. Obmedzili sme sa na domácu sú až s výnimk

ých ro ník došlo ku zmenám hodnotiacich kritérií.

ýznamné mí niky

priebehu rokov prešiel festival mnohými zmenami. Predovšetkým, menil sa názov festivalu. Prvé 

dva roky mal festival názov Medzinárodný festival tane nej piesne. Od roku 1968 však došlo 

zmene a dva roky niesol festival názov Bratislavská lýra – Medzinárodný festival populárnych 

piesní Od roku 1970 sa názov festivalu upravil na Bratislavská lýra – Medzinárodný festival 

populárnej piesne. Rock Pop 

né tri ro níky (1996 – vrátil k názv Bratislavská lýra roblematickú

možno nazera kategóriu – medzinárodný festival. Ke že zaznievalo ve a kritických hlasov 

oh adom kvality interpretov zo zahrani ia sú až o Zlatý k ú  Intervízie bol vy atá

lýry a sunutá do Karlových Varov, kde sa jej pravidlá o akávaným nárast

– 1972 sa teda medzinárodná sú až potom až v roku 

r ité zmeny nastali opä  období a posledné tri ro níky sú až už len 

rámci medzinárodnej kategórie. ermín konania festivalu na prelome mája júna sa neskôr po as

Festivalové koncerty sa spo iatku konali v však 

aj výber priestorov podliehal zmenám (Reduta, Športová hala Pasienky, zimný štadión v Ružinove, 

Štúdio S, at .). Menil sa aj spôsob práce sále na 

festivale, inokedy bola rozptýlená v krajských mestách po celej republike. tiež zloženie 

novín a asopisov, venujúcich sa hudobnému životu, inokedy 

Pavol Zelenay sa vyjadril, že jedným z dôvodov boli aj názory, že by sa festival mal každý rok s ahova  do iného 
mesta. Zacielením názvu spojeného s Bratislavou chceli organizátori tento návrh zruši .

MATZNER, Antonín: Medzinárodný festival tane nej piesne v Bratislave. In: Slovenská hudba (1966), . 8, s. 373 376.
Tento systém hodnotenia sa v roku 1978 ukázal ako neš astný. Ján Hudák ho v Hudobnom živote ozna il za 

„chorobný“, kde sa „celkom zabudlo na existenciu serióznych hodnotiacich kritérií a tie boli nahradené bezhlavým 
bojom o prvenstvo krajov i miest malomeštiacky rodo ubným patriotizmom a taktizovaním.“ In: Hudobný život 
(1978), . 13, s. 1.
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to boli hudobní skladatelia, textári, básnici, následne kombinácia divákov a poroty. Pri poh ade na 

preh ad ocenených interpretov (a v možno poveda ocenených skladieb) 

sa ponúka lenenie ých dekád minulého storo ia. ke  uvažujeme 

dobe prvých ro ník – 1969) sa medzi ocenenými umiest ovali len interpreti eského 

pôvodu, dominujú mená špi kových interpretov z i pop 

ako: Karel Gott, Waldemar Matuška, Helena Vo drá ková, Marta Kubišová Eva Pilarová. 

70. rokoch sa situácia už za ala meni , objavili sa slovenskí interpreti obní nová ikovia

Jedným dôvodo bola aj skuto nos , že po búrlivých ro níko poznamenaných 

vzniknutou politickou situáciou, viaceré umelecké špi ky odmietli svoju alšiu ú as  na 

Š alší, z eských: Tena Elefteriadu, Jitka Zelenková, Na a 

Urbánková, Marie Rottrová, Viktor Sodoma, Hana Ulrychová, V ra Špinarová a tiež 

slovenskí: Eva Máziková, Eva Kostolányiová, Jana Kocianová i Karol Ducho . V polovici 70. 

kov nastúpili slovenskí interpreti ako Pavol Hammel, Marika Gombitová i kapela Modus. V

koch už prevládajú slovenskí interpreti, objavuje sa skupina Elán, Miroslav Žbirka, Vašo Patejdl, 

súrodenci He kovci, Peter Nagy, Mirka Brezovská, Robo Grigorov, skupiny Banket, Limit, TYS´80 

i Midi, at . S nástupom 90. rokov prišlo nové spolo enské zriadenie a od roku 1993 aj samostatný 

štát Slovenská republika, o prirodzene kompletne zmenilo organizáciu festivalu.  

Vrá me sa však k prvým festivalovým ro níkom. Rok 1969 preniesol napätie a búrlivé 

emócie aj na festival. Napríklad tragický príbeh o proteste študenta Jana Palacha

ktorej sa ozývala gu ometná pa ba, spevák Petr Novák. é

dovolenými, í predstavitelia tvrdú cenzúru Píse  o mé zemi (v podaní

Karla ernocha) pripravovan vznesené výhrady. Strhla sa tvrdá diskusia a

že piese  sa na festivale neobjaví. Konflikt pobúril novinárov, autorov aj interpretov a mnohí sa 

vyhrážali svojou neú as ou na festivale, pokia  piese  na sú aži neodznie. 

sú až aj vyhrala, avšak spomenutý konflikt mal viaceré dôsledky, ktoré sa dotkli aj priamo 

. Možno tiež konštatova , že v tomto období sa prejavuje aj isté znechutenie najmä 

mladšej asti publika nad príliš „bigbandovým ošatením“ pies ových aranžmánov, povzdychol si 

však nad ním aj samotný Karel Vlach. je aj tzv. „neoficiálna“ as  

festivalu: eskoslovenskí ale i zahrani ní interpreti sa schádzajú najmä v známom V

sa konajú „jam sessions“. A objavujú sa aj pozitívne správy: rakúsky mesa ník Das Internazionale 

Podium napísal: „Bratislava sa vyvinula medzi mnohými festivalmi tane nej hudby na nepochybne 

V „normaliza nom“ období boli umelci pod ve kým tlakom režimu s hrozbou sank ných postihov, tlaku nepod ahla 
napr. Marta Kubišová, na koncertné pódium sa la vráti  až v

Jan Palach bol mladý študent, ktorý sa v januári 1969 na protest proti okupácii eskoslovenska v Prahe upálil.
SZABÓ, Ivan: Bratislavská lýra.  Maren in PT, Bratislava 2010, s. 74.
Skúsenos  s ou spomína aj spevák Peter Lipa so skupinou The Beach Boys. Tamže, s. 75. 
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najlepšie organizovaný a pre celú túto oblas  stále dôležitý festival.“ už sp

menutá neú as  eských interpreta ných hviezd šancu mladší a tiež slovenskí

. Možno poveda , že v tomto ro níku prvý krát zví azila piese  od oboch slovenských 

autorov a v podaní slovenskej Slová, Horváth – Úradní ek, La ferová)

„lýrové piesne“ za ali nahráva  v Bratislave (dovtedy boli nahrávané v Prahe). oraz viac sa 

preferenciách a vkuse divákov, odkl štýl bandových aranžmánov nástup

štýlu, v obsadení komornejších bigbítových zoskupení a rockového modelu piesne

Notový zápis prvej slohy piesne Úsmev (zlaté ocenenie v roku 1977), 
porovnanie zápisu zo štúdiovej nahrávky z roku 1977 a živého vystúpenia na festivale v roku 1979. 

Zdroj: Lehotský, O.: Slovenská populárna hudba v –
– úvodná štúdia. Postupová práca II, KHV FFUK, 2007/08, s. 54

V roku 1976 sa riadite om festivalu stal Bed ich Kramosil (umelecký šéf spevohry 

scény) a spolu s Kamilom Peterajom, Pavlom Hammelom a Alešom Sigmundom zmenili drama

turgiu festivalu výrazným spôsobom, v duchu hesla „Vrá me Lýru mládeži“. Nová filozofia sa 

prejavila nielen presunom festivalu do Športovej haly na Pasienkoch s vä š

zmenila sa významne aj dramaturgia samotných koncertov. V rámci zmeny bolo zaujímavos ou 

najmä to, že po as sú ažného ve era boli skladby sprevádzané nielen festivalovým orchestrom, ale 

pribudli aj sprievodné skupiny ako Plame áci, Fermát dôležité je poznamena že 

SIVÁ EK, Ján: Medzi dvoma festivalmi. In: Hudobný život (1969), . 2, s. 6. 
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éžiu lýrových ve zverili legendárnemu režisér Janko Rohá . V roku 1977 dochádza 

významnému mí niku v slovenskej populárnej hudbe: skupina Modus získala zlatú lýru za 

piese  Úsmev rvý v histórii festivalu získala ví azstvo hudobná skupina a prvýkrát 

histórii festivalu získala prvenstvo skladba, ktorej autor je zárove  aj interpret. V roku 1979 sa na 

festivale objavuje alšia novinka, Malá poetická lýra, ktorej cie om bolo popri hlavnom progr

predstavi  menšinové žánre (šansóny, jazz rockové projekty, at .) a sa stali zna ne 

ob úbené. Možno poveda , že práve touto scénou si festival „vykompenzoval“ svoje zameranie na 

tzv. stredný prúd populárnej hudby. získala striebornú trofej spevá ka 

Marika Gombitová za piese  Vyznanie – ktorá patrí k najvýznamnejším hitom slovenskej 

populárnej hudby a získala piese v diváckej ankete pre svoju 

ob úbenos  ocenenie „hit storo ia“. 

Marika Gombitová získala striebornú trofej v roku 1979 za piese  Vyznanie 

medzinárodnej sú až prvý krát ú astnili aj interpreti z krajín mimo 

socialistického bloku. alšia novinka, koncert mladosti, i Lýra mladých

ružinovskom zimnom štadióne, na ktorom vystúpili Dežo Ursiny so skupinou Bur iak, Marián 

Varga s ubošom Andrštom, skupina YPS, formácia Andršt alší.

1982 skonštatoval hlavný dramaturg aktuálneho ro níka festivalu Igor Wasserberger nasledujúce:

„Prvé ro níky Bratislavskej lýry sa zamerali predovšetkým na piesne hlavného prúdu populárnej 

KAJANOVÁ, K periodizácii slovenskej populárnej hudby a jazzu lovenská hudobná kultúra –
kontinuita, i diskontinuita? Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity, Katedra hudby, Bratislava 2007, s. 101 –

– KH FPVŽU, Žilina 2007, (Ed. Renáta Beli ová); LEHOTSKÝ, Oskar: Bratislavská lýra (1966 –
Hudobný život (2016), . 10, s. 27.

M LLER, Richard: Bratislavská lýra 1981. In: Hudobný život (1981), . 12, s. 1, 3.
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piesne, alšiu etapu Lýry charakterizovala snaha dosta  ju do sfér ,vyššieho umenia´. Neúspešne. 

Nastal zvrat a Lýra sa ,obliekla do texasiek´. Tri posledné ro níky sa snažia populárnu hudbu 

predstavi  vo všetkých jej sú asných štýloch. Pokia  je to možné.“ V tomto roku zárove  získal 

striebornú lýru Miroslav Žbirka za piese  Atlantída, ktorá sa stala jednou z najpopulárnejších v jeho 

om roku Žbirka tiež získal Zlatého slávika a ako prvý slovenský umelec 

tejto pozícii dlhoro ného držite a „slávika“ – senzáci

jubilejný, dvadsiaty ro ník, avšak na jeho realizácii sa t

kles záujmu divákov o domácu sú až – o prinieslo otázku týkajúcu sa 

domácej produkcie. odobne tomu bolo aj v nasledujúcich rokoch, ba vznikal dojem, že eská 

strana prestala ma  o festival záujem. Na margo ro níka 1988 konštatuje publicista Stanislav 

Bachleda: „Tohtoro ná sú až spôsobila hlavybolenie. Mnoho hlasov sa vyjadrovalo o priemernosti, 

umeleckej nedokonalosti, slabých interpreta ných výkonoch a rade alších nedostatkov. Pravda je, 

že z Bratislavskej lýry sa stalo torzo jej niekdajšej podoby, ale na tom nenesú vinu ani umelecké 

zväzy, ani konkrétni tvorcovia, ale tí, ktorí nechceli ma  z Lýry festival odrážajúci sú asný stav 

v našej populárnej hudbe.“ Posledný „socialistický“ rok 1989 priniesol opätovnú snahu 

ganizátorov festival pozviecha . Lýru „opä  bolo treba vráti  mladým“. Tento ro ník sa však 

nepochybne najviac preslávil pamätným vystúpením americkej spevá ky a aktivistky Joan Baez, 

ktorá prišla do Športovej haly na Pasienkoch v vode Václa

technika, ím disidenta bez problémov dostala do priestorov haly. Po as svojho vystúpenia Baez 

pozdravila Havla, vzdala poctu po skému politikovi Lechovi Walensovi a Alexandrovi Dub ekovi 

a následne pozvala na pódium spieva  eského pesni kára z undergroundu, 

síce piskot (na podujatiach tohto typu bola vždy predpokladaná prítomnos  agentov štátnej bezpe

, no piskot prehlušil potlesk prítomných divákov. Následne zvukári dostali príkaz vypnú  

vuk v sále, ale Ivo Hoffmann pokra oval v speve a všetci udia s ním. Zvuk snímal aj prenosový voz

eskoslovenskej televízie a technikom sa nielen zaznamena , ale uchova . Vedenie 

umeleckej agentúry Slovkoncert údajne vy ítalo spevá ke hrubé porušenie zmluvy a novinári 

dostali príkaz nepublikova  informácie o priebehu jej vystúpenia. Nasledujúce štyri ro níky sa 

niesli síce v období obrovskej eufórie spolo nosti z pádu socialistického režim , no zárove  na 

festival plnou váhou do ahli všetky ažkosti novodobého a pomerne drsného kapitalizmu. Národná 

interpreta ná sú až sa uskuto nila už len v roku 1990, následne „lýra“ dostala skôr podobu 

prehliadky interpretov i sú aže videoklipov; medzinárodná interpreta ná sú až

uskuto nila 1992. V roku 1996 sa Vlado Valovi , kapelník orchestra VV systém kúsil 

s pôvodným názvom, s Big Bandom Gustava Broma, s ú as ou „starých 

SZABÓ, Ivan: Bratislavská lýra. Maren in PT, Bratislava 2010, s. 2
SZABÓ, Ivan: Bratislavská lýra. Maren in PT
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eskoslovenských hviezd“ aj s medzinárodnou sú ažou. Poslednou ocenenou slovenskou interpre

kou bola v roku 1997 Katarína Hasprová s pies ou Jedno zbohom, za ktorú získala zlatú lýru. 

Vskutku symbolický názov piesne – ok neskôr sa konal posledný ro ník a ním festival

Bratislavská lýra definitívne skon il. 

4. Bratislavská lýra v roku 2016

V roku 2016 si eská i slovenská verejnos  pripomenula 50. výro ie vzniku festivalu hne  

nieko kými projektami. 12. septembra mal premiéru 10 dielny televízny dokument Zlatá lýra

histórii festivalu i jeho dobovom a spolo enskom pozadí, v ktorom vystúpilo približne okolo 140 

známych osobností z hudobného sveta (napr. Pavol Zelenay, Igor Wasserberger, Stanislav 

Bachleda, uboš Zeman, chneider, Ji í erný, Marta Kubišová, Karel Gott 

mnohí alší). Námet a scenár v podobe rozhovorov i archívnych záberov priniesol dramaturg 

scenárista Róbert Valovi , ktorý o vzniku dokumentu údajne premýš al viac ako 10 rokov.

ment vysielala RTVS následne každý utorok po ôsmej hodine ve

V Prahe pripravilo PopMuseum o Bratislavskej lýre výstavu pod názvom „Bratislavská 

Lyra. Vzestupy a pády prvního festivalu populární písn  v eskoslovensku“. Výsta

bohatej obrazovej dokumentácie, SP platní i prehliadky lýrových trofejí trvala v Prahe od 3 ó

 

Výstava v pražskom PopMuseu 
 

V Bratislave 18. októbra v priestoroch petržalského výstaviska Incheba pripravili orga

nizátori ubomír Belák a Jozef Šuhajda ve kolepý spomienkový koncert, na ktorom vystúpilo vyše 

70 ú inkujúcich a zazneli tri desiatky piesní. Prirodzene, najsilnejším a symbolickým momentom 
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bolo vystúpenie prvého ví aza festivalu, speváka Karla Gotta. A hoci na jeho interpretácii už cíti  

„zub asu“, hlboký rešpekt vo i tomuto obdivuhodnému spevákovi i osobnosti primäl divákov v sá

le k spontánnemu standing ovation už pri jeho príchode na pódium – a veru, zaslúžene. Celkovo bol 

koncert ve mi príjemnou udalos ou: videoprojekcia archívnych záberov striedala príhovory 

známych hudobných osobností a vystúpenia na pódiu, starší speváci a pamätníci Lýry sa striedali 

mladšími interpretmi, pri om ich výber bol urobený vkusne a spôsobom, aby farba hlasu speváka 

vo ladila s pôvodným interpretom piesne. Interpretov sprevádzala štúdiová skupina Štefana 

Bugalu (ktorý skladby aj aranžoval) a striedali ju hudobné skupiny ako Elán, Modus v novom 

zložení, Prototyp Dalibora Jandu, Olympic, Polemic i Peter Bi  Project a alší. Výborná 

sprievodná skupina, prítomnos  legendárnych bardov, dobré výkony mnohých spevákov a staré 

šlágre urobili z hudobného ve era, ktorý vysielala i Slovenská televízia, nezabudnute nú pripo

mienku nezabudnute ného festivalu.

ská lýra Hudobnom múzeu

Prirodzene, vzh adom na príspevok prednesený na pôde Hudobného múzea, naskytá sa 

otázka, o zo zachovaného materiálu sa nachádza v zbierkach múzea. 

signatúr MUS LXXXVIII pod názvom Bratislavská lýra. V sú asnej dobe obsahuje 53 ev

den ných ísiel a pod nimi nachádzame plagáty, bulletiny, letáky i dokumentáciu. Predmety boli 

nadobudnuté do múzea pod viacerými prírastkovými íslami v 20. storo ia

n prírast múzeu nachádzajú aj dve lýrové 

zlatá a strieborná trofej z roku 1974 s eviden nými íslami 189 a 190 a patria pod signatúru 

A pod názvom Zbierkové predmety výtvarného a úžitkového charakteru. 

zbierke sa nachádza viacero SP platní (MUS CII) vydaných práve k jednotlivým ro níkom festivalu.
 

 

Trofej zlatej Bratislavskej lýry za rok 1974, uložená v SNM-Hudobnom múzeu 
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Pokia  by teda aj slovenské múzeum plánovalo výstavu o Bratislavskej lýre, je zrejmé, že 

bude potrebné doplni , resp. aktualizova  zbierku. Bolo by iste zaujímavé získa  napríklad

fy ví azných skladieb, dokumentáciu jednotlivých ro níkov festivalu i viaceré trojrozmerné 

predmety, ktoré pútavým vzh adom ôžu tvori  vhodný doplnok výstav . Vzh adom na to, že

múzeum má od septembra 2016 kurátora pre oblas  nonartificiálnej hudby, je možnos  získania 

dobudovania tejto zbierky uskuto nite ná.  

6. Svetlá a

Napokon ostáva zhrnutie: ak dovolíte, bud sobná. Vždy poci ujem rozporuplné pocity

po ujem na tento festival reakcie typu: „Bratislavská lýra? To je ten ideologický festival?“ Brat

slavská lýra ako medzinárodný festival tane nej/populárnej piesne bol v mnohých oh adoch 

pozoruhodným po inom. Iste, mal svoje tiene, ktoré na  dopadali a pôsobili aj nedobré veci. 

Vládnuci establišment cez cenzúru a ideológiu zasahoval . Viacerí interpreti i tvorcovia postu

ne stratili na dlhé roky možnos  sa v oblasti umenia profesionálne realizova  (spevá ka Marta Kubišo

vá, spevák Karel ernoch, redaktor Jind ich Brabec, spevák Petr Novák, problémy mal neskôr aj 

lenovia skupiny Modus legendárn Satinský Je faktom, že organi

zátori festivalu v priebehu ro níkov nie raz šli a, ako už bolo vyššie zmienené. Ak sa však 

vrátime na za iatok k pôvodnému ideového zámeru festivalu a k jeho trom bodom, možno konšta

tova , že každý z bodov sa v nejakej miere podarilo v aka festivalu realizova . V porovnaní s e

kým hudobným prostredím bola slovenská populárna hudba dlho v závoze. Dlhodobá spolupráca 

eskými partnermi v každej oblasti Slovensku ur ite prospela a výsledok sa prejavil v nástupe 

mladej generácie v polovici 70. a následne , ktorá bola autorsky ve mi schopná a doká

zala reflektova  aj impulzy zo západného sveta. Možno tiež súhlasi  aj s ur itou mierou konfrontácie 

s interpretmi zo zahrani ia – i ke  o špi kovej úrovni ob as treba polemizova . A naplnenie posled

ného bodu (popularizácia eskoslovenskej h zahrani í) sa prejavilo už pri prvom ro níku, ke  

si Karla Gotta všimla prestížna nahrávacia spolo nos  Polydor Records a so Supraphonom uza

Pošli to dál. V roku 1968 odišlo 10 eskoslovenských interpretov na festival 

do francúzskeho Cannes, kde mali vystúpenia a nadviazali kontakty. A dalo by sa pokra

ova . Zna ný význam mala ú as  známych interpretov zo západného prostredia: po as každého 

ro níka mala Bratislava možnos  stretnú  vo sv niektorého z i zoskupení

skladate  a dirigent Nino Rota, spevá Richard, Udo J rgens, Drupi, i Gilbert Bécaude, 

skupiny The Shadows, The Beach Boys, Boney M, spevá ky Sandie Shaw, Julie Driscoll, Josephine 

aker, Brenda Arnau i Joan Baez. Títo umelci jednak vniesli do Bratislavy závan trochu iného 

VEDRAL, Honza: Miro Žbirka: Zblízka. S
Medzinárodný ve trh hudobných vydavate stiev a gramofónových spolo ností, e
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sveta, jednak boli sami zvestovate mi správ o tom, aké je eskoslovensko, aká je Bratislava.

Rozvoj populárnej hudby, stretnutia a komparácie, inšpirácie. „úlohu“ populárnej hudby 

jej „protisocialistickom odboji“ výstižne zhrnul textár Kamil Peteraj: „Ke  už ste po úvali tie 

anglické a americké beatové kapely, tak ažko sa po úvalo o Leninovi...“

Ak hodnotíme tento festival, v neposlednom rade treba vyzdvihnú  otázku financovania 

takého nákladného – a položi  si alšiu otázku, ako by jeho realizácia prebiehala u nás 

sú asnej dobe? Iste, vieme, že existujú festivaly populárnej hudby, aj autorské sú aže. Ale 

celoštátny festival – autorskú sú až so špi kovou od

ú as ou najvýznamnejších umelcov v republike Zaplatil by dnes niekto „druhú Lýru“? 

Ak existuje ur itá odborná reflexia dorastu, je to dobre. Ale existuje dostato ná odborná reflexia 

(mimo recenzií albumov i ktorých dnešnej dobe otázna odbornos  

každého recenzenta mediálnom prostredí ) sú asnej umeleckej špi ky? Nedá sa nepo

myslie  na nostalgické spomienky niektorých starších kolegov na podstatne aktívnejší prístup štátu 

aniu kultúry v minulosti... A loveku prebleskne hlavou myšlienka, že niektoré dobré 

veci si naša spolo nos  predsa len mohla ponecha ... Mimochodom, ona otázka odbornosti poroty. 

Nejeden ro ník tvorili porotu hudobní skladatelia, profesionálni interpreti, textári, teda 

udia s istou erudíciou, praxou i mierou talentu. Pokia  sú títo schopní zárove  reflektova  a

sorbova  hudobný vývoj a vkusové vnímanie mladej generácie, môžu by  azda tými najvhodnejšími 

pre posúdenie kvality populárnej hudby a jej ocenenia. Je absurdné, ak sme dnes svedkami toho, že 

v niektorých umeleckých sú ažiach o kvalite rozhoduje len kritérium popularity i sympatie. Práve 

orne zdatní a zárove  vnímaví udia môžu a majú kultivova  vkus spolo nosti. Som presved

ená, že festival Bratislavská lýra sa snažil naplni  aj túto ambíciu a nie jednom ro níku sa mu to 

PRÍLOHA – reh ad ocenených na prvých troch miestach na domácej sú aži festivalu:

1. Vieroslav Matušík – Eliška Jelínková: Mám rozprávkový do
2. Bohuslav Ondrá ek – Jan Schneider: Oh, baby, baby (Marta Kubišová, Helena Vondrá ková)

– Václav Fischer: Už modrej inžák zhas (Waldemar Matuška)

námy fotograf slovenského pôvodu Dežo Hoffman, žijúci vo Ve kej Británii, pomáhal organizátorom 
Bratislavskej lýry vytipova  a kontaktova  významnejších hudobných interpretov a pozva  ich ako hostí na festival. 

ú as  viacerých favoritov festivalu Ve ká cena Eurovízie ešte pred ich ví azstvom na festivale, takže 
organizátori Bratislavskej lýry výrazne ušetrili na honorároch pre umelcov.

Dokument Zlatá lýra, námet a scenár Róbert Valovi , Spolo nos  Trigon Production 2016, 2. diel, 0:48 hod.

Dokument Zlatá lýra, námet a scenár Róbert Valovi , Spolo nos  Trigon Production 2016, 2. diel, 0:01 hod.
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1. Bohuslav Ondrá ek – Jan Schneider: Rekviem (Eva Pilarová)
lav Ondrá ek – Jan Schneider: Don diri don (Waldemar Matuška)

3. Jind ich Brabec – Ji í Aplt: Nech tú lásku spát (Marta Kubišová, Waldemar Matuška)

1. Jind ich Brabec – Petr Rada: Cesta (Marta Kubišová)
2. Zden k Marat – Zden k Borovec: To se nikdo nedoví (Helena Vondrá ková, Waldemar Matuška)
2. Pavel Žák – Karel ernoch, text: Pavel Žák : Docela oby ejná píse  (Karel ernoch)
3. Bohuslav Ondrá ek – Zden k Rytí : Hou, hou (Waldemar Matuška)

1. Karel ernoch – Pavel Žák: Píse  o mé zemi (Karel 
2. Jind ich Brabec – Ji í Aplt: Mosaznej džbán (Na a Urbánková)
3. Ji í Štaidl – Jaromír Klempí : Hej, páni konšelé (Karel Gott)

1. Ivan Horváth – Ivan Úradní ek: Slová (Marcela Laiferová)
2. Bohumil Trne ka – Ján Štrasser: To všetko bolo v e

– Milan Dvo ák – Jaroslav R ži ka: S létem létám (Jitka Zelenková)

1. Bohuslav Ondrá ek – Zden k Borovec: Spoutej m  (Hana Ulrychová)
2. Ján Sivá ek – Tomáš Janovic: Orfeus a Euridika (Eva Máziková)

Václav Zahradník – Eduard Kre mar: Vánek (Viktor Sodoma)

Zlato BL: Miroslav Brož – Tibor Gr nner: Krédo (Eva Máziková)
Striebro BL: Zdenka Lorencová: Koukol (Zdenka Lorencová)
Bronz BL: Bohumil Trne ka – Ján Turan: V mene loveka autorovi (Ivo Helle

1. Zden k Marat – Vladimír Poštulka: Tou dálkou (Pavel Barto )
2. Igor Bázlik – Tomáš Janovic: Chvála humoru (Eva Kostolányiová, Karol Ducho )
3. Milan Drobný – Vladimír Poštulka: Šálek šípkového aje (Aleš Ulm)

– Tibor Gr nner: Zem pamätá (Karol Ducho )
1. Jind ich Brabec – Ji í Aplt: Malovaný džbánku (Helena Vondrá ková)
2. Aleš Sikmund: Nám stí (Martha a
3. Ali Brezovský – Alexander Karšay: Dobré ráno želám (Eva Kostolányiová)

1. Bohuslav Ondrá ek – Zden k Borovec: Plá ka (Waldemar Matuška)
2. Ivan Horváth – Boris Droppa: Májový vánok (Jana Kocianová)
2. Ji í Vondrá ek: Láska z stává dál (Helena Vondrá ková)
3. Zden k Marat – Zden k Borovec: Nest j, b ž dál (Hana Ulrychová)
3. Aleš Sigmund – Pavel Žák: Táto, poj  si hrát (Martha a

– uboš Zeman: Pár nôt (Jana Kocianová)
– Ladislav Kopecký: Javory (Hana a

3. Ján Lehotský – uboš Zeman: Lú enie (V ra Špinarová)
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1. Ján Lehotský – Kamil Peteraj: Úsmev (Ján Lehotský, skupina Modus)
2. Ji í Vondrá ek – Zden k Borovec: Máš chu  majoránky (Karel Zich)
3. Igor Bázlik – Kamil Peteraj: Piese  z obloka (Marika Klesniaková)

– Kamil Peteraj: Študentská láska (Marika Gombitová)
2. Jind ich Brabec – Ji í Aplt: Jdou panenky trávou (Pavel Novák)
3. Boris Sedlá ek – Eva Pospíšilová: Jsou lásky, co léty nepominou (Dana Mat jková)

1. Lešek Semelka – Pavel Vrba: Šaty z šátk  (Lešek Semelka)
2. Ján Lehotský – j: Vyznanie (Marika Gombitová)
3. Jaromír Klempí  – Jaroslav Machek: Žádný ptá ník nemá k ídla (Valerie ižmárová)

1. Ján Hála – Lucie Borovcová: Monogram D + M (Marcela Králová)
2. Václav Patejdl – uboš Zeman: Kaskadér (skupina Elán)
3. Ján Lehotský – Kamil Peteraj: Tajomstvo hier (Marika Gombitová, Ján Lehotský)

1. Jan Necká  – Zden k Rytí : Tvým dlouhým vlas m (Václav Necká )
2. Ji í Zmožek – Vladimír ort: Meteor lásky (V ra Špinarová)

–

– Ladislav Kopecký: Kámen (Hana a Petr Ulrychovci, skupina Javory)
2. Miroslav Žbirka – Kamil Peteraj: Atlantída (Miroslav Žbirka)

– Boris Filan: Dnes už viem (Pavol Hammel)
3. Ján Lehotský –

1. Miroslav Žbirka – Kamil Peteraj: Nechodí (Miroslav Žbirka)
– Boris Filan: Najlepší zo všetkých svetov (skupina TYS´ 80)

3. Lešek Semelka – Pavel Vrba: Jména (Lešek Semelka)

1. Peter He ko – uboš Zeman: Spútaná láskou (Júlia He ková)
2. Lenka Filipová – Zden k Rytí : V nování (Lenka Filipová)
3. Jan Necká  – Eduard Kre mar: To chce mít sv j systém (Eva Hurychová, Jan Necká , skupina Bacily)

– Pavel Vrba: Co je v bec v nás (Petr Janda, s
2. Vašo Patejdl – uboš Zeman: Chlap enský úsmev (Vašo Patejdl)
3. Ali Brezovský – Daniel Mikleti : Od piesne k piesni (Mirka Brezovská, skupina Mona Lisa)

– Eduard Kre mar: S láskou má sv t nad ji (Petra Jan )
2. Jožo Ráž – Boris Filan: Detektívka (skupina Elán)

– Kamil Peteraj: Val ík pre Európu (Robo Grigorov, skupina Midi)
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1. Vašo Patejdl – uboš Zeman: Umenie ži  (Vašo Patejdl)
–

– Dano Mikleti : Milionár (Berco Balogh)

– Monika Kozelová: Farbami dýcha noc (Berco Balogh)
2. Ond ej Soukup – Pavel Vrba: Jablko lásky (Hana K ížková)

– Jozef Augustín Štefánik: Dnes je láska prí až (So a Hor áková, skupina Nike)

1. Richard M ller – Kamil Peteraj: Aj ty! (Richard M ller, skupina Banket)
2. Ján Baláž – Boris Filan: Van Goghovo ucho (skupina Elán)
3. Janek Ledecký: Promilujem celou noc (Janek Ledecký, skupina Žent

1. Martin N mec: Tajemství (Bára Basiková, skupina Precedens)
2. David Koller: Mít t  sám (David Koller, skupina Lucie)

– uboš Zeman: Proti prúdu (skupina Money Factor)

festival nemal podobu sú aže

– sú až videoklipov
1. miesto: Dano Junas (Blúznenie), režisér J. Tká
2. miesto: Richard M ller (Dáma so závojom), režisér Marco Ricotti
3. miesto: Marek M.D. Doležal (Soudím), režisér I. Novotný
4. miesto: Robo Grigorov (Ona je madona), režisér Filip Ren

– hudobný festival Rock Pop Bratislava 1993, už bez prívlastku Bratislavská lýra

2. skupina Elán

Žbirka
5. Marika Gombitová

ro níky 1994 a 1995 sa nekonali

– prehliadka eských a slovenských interpretov, ocenených lýrou 
v uplynulých rokoch a medzinárodná interpreta ná sú až

1. Alen (Chorvátsko)
ová (Ma arsko)

3. Claudette Paceová (Malta)

– koncerty skupín a medzinárodná interpreta ná sú až
1. Katarína Hasprová – Jedno zbohom (SR), Ján Lehotský –
2. Catherine Vigarová –

–
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2. Semino Rossi (Solo por tir), Argentína
3. Helga Kovalovská (Bezcenný as), SR: Vašo Patejdl –

ERNÝ, Ji í: … na bielom/hudobná publicistika 1970 – 1979. Galén, Praha 201

ERNÝ, Ji í: … na bielom/hudobná publicistika 1980 – 1989. Galén, Praha 2016, 456 s.

KAJANOVÁ, Yvetta: K periodizácii slovenskej populárnej hudby a jazzu. In: Slovenská hudobná 
kultúra – a, i diskontinuita? Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity, Katedra hudby, 

– – KH FPVŽU, Žilina 2007, (Ed. Renáta Beli ová). 

LEHOTSKÝ, Oskar: Slovenská populárna hudba v období 1977 – 1989 Univerzita Komenského 

MATZNER, Antonín, POLED ÁK, Ivan, WASSERBERGER, Igor a kolektív: Encyklopédia jazzu 
a modernej populárnej hudby: as  vecná
MATZNER, Antonín, POLED ÁK, Ivan, WASSERBERGER, Igor a kolektív: Encyklopédia jazzu 
a modernej populárnej hudby: as  menná – eskoslovenská scéna

REJŽEK, Jan: Jak tohle v bec m žete otisknout! Hudební publicistika 1974 – 1993. Galén, Praha 

SZABÓ, Ivan: Bratislavská lýra. Maren

VALOVI , Róbert: Dokument Zlatá lýra. Spolo nos  Trigon Production, RTVS, T, SFÚ, 2016, 10 

VEDRAL, Honza: Miro Žbirka: Zblízka. Slovart, Bratislava 2016, 245 s.

ZELENAY, Pavol, ŠOLTÝS, Ladis Hudba – tanec – piese . Zrod a prvé kroky slovenskej 
modernej populárnej hudby. Hudobné c

Kolektív autorov: Album piesní z Medzinárodného festivalu tane nej piesne v Bratislave, Melódie 

Hudobný život asopis. , ro níky –

Melodie asopis. , ro ník 1974.

Populár asopis.

Slovenská hudba asopis. , ro níky
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Sprievodca po 

zbierkovom fonde Hudobného múzea SNM, hudobné zbierky archívnej povahy 1965 – 2000  I. diel.  

Sprievodca po zbierkovom fonde Hudobného múzea Slovenského národného múzea zbierky hudobných 
nástrojov 1965 – 2002 II.,

Obrodenie osobnosti Jána Valacha na Slovensku –  
dejín. Príspevky k hudobnej regionalistike
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Sprievodcu
 

- 

v Hradci Králové).

Sprievodca po zbierkovom fonde 
Hudobného múzea SNM, hudobné zbierky archívnej povahy 1965 – 2000
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Práca dirigenta pri nahrávaní s orchestrom

Materiál k habilitácii na docenta.

Združenie slovenských filharmonikov

Slovenský komorný orchester
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–

Pamätnica Národného divadla 

Prechádzky 

operou  

Viliam Figuš-Bystrý

Juro Jánošík 

Karel Plicka

 Juro Jánošík, “Libreto na operu v 6 obrazoch
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Spolupráca s filmom 

 

S nimi som sa stretol

-Trnavský, 

 

Tvorcovia hudby na Slovensku, Dejiny opery,  opere, Ja svoje srdce dám 1. a 2. diel, Krásne 

svietili hviezdy

Tvorcovia hudby

Štefan Hoza (20.10.1906 Smižany – 6.4.1982 Bratislava) zaslúžilý umelec  
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Herecká výchova

Základy javiskovej a opernej réžie, Teória výchovy hereckého umenia operného 

speváka Náuka o kostýmoch.

kvarteto, Pandulovo 

kvarteto, Hábovo kvarteto II., 

„...Dúfam, že to máte poriadne premyslené, že 

podmienok) hlavne doma, ale aj v  cudzine. 
Dúfam, že tam tak obávaná moc s. 
úspechov! Váš Alois Hába“.
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Helena Gáfforová, Sloven
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VÝSKUM HUDOBNEJ KULTÚRY Z POH ADU SÚ ASNÝCH METÓD 
HUDOBNOHISTORICKEJ DOKUMENTÁCIE

á
Slovenské národné múzeum Hudobné múzeum, Bratislava

výro ie vzniku samostatného Hudobného múzea SNM je príležitos ou pripomenú

aj alšie výro ie spojené s jeho špecifickým pôsobením v medzinárodnom 

1966, teda už 50 rokov, spo iatku ako hudobné oddelenie Historického ústa

buduje centrálnu evidenciu hudobnohistorických prame ov zachovaných na území Slovenska 

vo forme Slovenského katalógu hudobnohistorických prame ov (SKHP) a od za iatku prepája túto 

analogickým celosvetovým projektom Répertoire Internatio

Medzinárodný katalóg hudobných prame ov ako jeho slovenská centrála. V kooperácii

odborných pracovníkov z 36 krajín Európy, Ameriky a Ázie sa tak podie a na vytváraní celosv

tovej databázy, integrujúcej výsledky heuristického výskumu, vedeckej katalogizácie, analýzy 

interpretácie hudobných prame ov a rôznych foriem ich dokumentácie (literatúra, tematické kat

ógy, prípadne obrazová a zvuková dokumentácia). Ve koryso budovaná medzinárodná databáza 

prináša preh ad o pramennom potenciáli hudobných dejín a jeho uložení, rozsiahlu bázu verifikov

ných dát pre porovnávací výskum, hudobnointerpreta nú prax, pedagogické i prezenta né ciele,

napomáha i ochrane kultúrneho dedi stva. Sú innos  v tejto oblasti preto znamená nesporný prínos 

pre hudobnú historiografiu i zmienené sfér hudobnej kultúry

Histórii SKHP a RISM, resp. bilancovaniu doterajších výsledkov práce boli venované už 

viaceré príspevky iami  pozornos  na aktuálne metódy

hudobných prame ov a súvisiacich dát intenciách ich využitia vo výskume hudobnej kultúry.

SKHP ako materiálová báza RISM zah a 37 zbierok hudobnín z rôznych regiónov Slove

ska, prevažne z ých a kláštorných kostolov, v menšom po te z bývalých š achti

kých rezidencií, hudobných spolkov a historických knižníc, s prame mi zo 17. – 20. storo ia, ktoré 

boli spracované v systéme prepojených lístkových katalógov. Zo základného lokalitného katalógu

boli vybrané údaje vyexcerpované do pomocných subkatalógov (autorský, katalóg druhov 

registrov (autorský, register druhov a foriem, textových incipitov, vyd

sú asnosti má sídlo na Univerzite Johanna Wolfganga Goetheho vo Frankfurte nad 
kde pracuje  jeho centrálna redakcia.

MÚDRA, Darina: Slovenský katalóg hudobnohistorických prame ov. In: Zborník Slovenského národného múzea. 
História 14. 318; MÚDRA, Darina – LEHOTSKÁ, Miriam: Die Beziehung zwischen 

– ihr Dienst für die Musikwissenschaft. In: RISM – 
Wissenschaftliche und technische Herausforderung musikhistorischer Quellenforschung im internationalen Rahmen. 
Academic and Technical Challenges of Musicological Source Research in an International Framework. 
Falletta, Renate Hüsken und Klaus

207; LEHOTSKÁ, Miriam: Slovenský katalóg hudobnohitorických prame ov (SKHP) a Répertoire Inte
national des Sources Musicales (RISM) ako podnecujúci fenomén hudobnohistorického výskumu. In: Hudobno-
historický výskum na Slovensku za iatkom 21. storo ia I. Ed. Marta Hulková. Bratislava : Stimul, 2007, s. 437
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vate ov, miest a rokov vydania tla í, register výkonných hudobníkov, odpisova ov, majite ov a

as  Hudobného múzea, ostatné zbierky sú uložené v iných zbierk

vých inštitúciách a cirkevných úradoch na Slovensku. Pre RISM boli spo iatku spracované hudobné 

tla e v rámci série A/I: Einzeldrucke vor 1800 a sériu B: Systematische Reihe, neskôr sa ažisko 

presunulo na spracovávanie hudobných rukopisov pre sériu A/II: Musikhandschriften nach 1600

to na základe výberu prame ov so vznikom do r. 1850 –

evidovaného po tu prame ov v SKHP. Katalogiza ná karta SKHP s presne stanovenou štruktúrou 

popisu prame ov zabezpe ila v priebehu rokov kontinuitu hudobnohistorickej dokumentácie na 

obsahuje aj zápis k ú ového kritéria na popis hudobných prame ov – hudobného 

incipitu, ktorý je nezamenite ným, najzjavnejším identifika ným znakom pri porovnávaní skladieb, 

ur ovaní autorstva anonymne zapísaných skladieb, vyh adávaní konkordancií. Metodická obja

nos  karty SKHP, ktorej autorom je muzikológ Pavol Polák, spolu s odbornou diskusiou praco

níkov múzea, spo iatku hlavne Dr. Dariny Múdrej s centrálnou redakciou RISM i

hudobného oddelenia Národnej knižnice v Prahe o metodike spracovania prame ov vytvorili 

priaznivé predpoklady pre vzájomnú zrozumite nos  a prepojite nos  údajov.

Ve ký objem prame ov i muzikologicky relevantných dát pri ich zázname, ale i

orientácie v rozsiahlej hudobnohistorickej dokumentácii si alej vyžiadali prechod na po íta ové 

spracovanie. Na Slovensku sa uskuto n (v poslednej tretine 20. storo ia v rámci výskumných úloh

rezorte kultúry) vývoj vlastného po íta ového programu závere 70. rokov Archíve 

hudobných rukopisov Matice Slovenskej, múzejnom pracovisku

projekty sa však neujali v praxi. Východisko poskyto eho softvérové riešen

dobre korešponduje so spomínanými kritériami na spracovanie hudobných prame ov u nás, aj 

otázke hudobného incipitu. Pre vytvorenie záznamu notového incipitu edla centrálna redakcia 

RISM do svojho softvéru kódovací systém , ktorý za 

pomoci alfanumerického zápisu nôt zobrazuje hudobný incipit. Zaznamenáva sa vo vyh adávacom 

na základe zadania výšky tónov umož uje ada  patri nú skladbu v databáze.

rámci RISM bol prijatý spôsob lenenia prame ov v sériách A (hudobné pami
súvisiace s ur itou pramennou bázou h adiska hudobnohistorickej systematiky (hudobné knižnice, hudobné 
zbierky). Základné série sa alej lenia na podskupiny (pridaním rímskej íslice). Pod sériou A/I sa vytvára databáza 
individuálnych autorizovaných hudobných tla í vydaných pred rokom 1800 séria A/II hudobné rukopisy 
ažiskovo rozmedzí rokov – 1850 (v ostatnom období sa stanovenie hornej asovej hranice posunulo až do 

sú asnosti).
MUNTÁG Projekt strojového spracovania hudobných pamiatok. (Ústavná výskumná úloha realizovaná 

Hudobný archív. Ed. Emanuel Muntág. Martin : Matica slovenská, 1982, 
. 6, s. 9
BÁRDIOVÁ, Marianna – BUGALOVÁ, Edita (eds.): Hudba a po íta  (Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej 

úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR; Dolná Krupá, Dom slovenských 
skladate ov, 18. 19. jún 1988). Banská Bystrica : Dom techniky SVTS, 1988, KALINAYOVÁ

cepcia po íta ového spracovania zbierkových predmetov v Hudobnom múzeu SNM. In: Múzeum, 1991, . 4, s. 10
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Po databázovom programe PIKaDo sa v roku 2012 za al používa  program Kallisto a

spustila centrálna redakcia najnovší databázový program 

spolupráci so švaj iarsk ako program nezávislý na platforme

dostupný on line všetkým záujemcom o spoluprácu na projekte. Muscat umož uje operatívnejšie 

sprístupnenie programu širokej verejnosti v prostredí internetu na základe prístupových práv (meno, 

ípade starších softvérových produktov sa pre ur ený okruh spolupracovníkov v národ

ných skupinách RISM musel program do po íta ov najskôr nainštalova tiahnu . Vývoj 

sú asná podoba softvéru korešponduje ešte viac otvori  problematiku 

evidencie rozsiahlej bázy hudobných prame ov zachovaných vo svete i o 

najvä ší po odborníkov. Centrálna redakcia RISM pritom na alej zostáva

stránky záznamov, teda bude posudzova  ich kvalitu, resp. redigova  záznamy pred ich zverejnením 

databáze RISM na internete. ôležitým kro dynamickejšiemu nap aniu 

evidencie prame ov yužíva medzinárodného výmenného formát štruktúrovaní 

dát v záujme výmeny informácií o prame och medzi databázou RISM a databázami ve kých 

svetových knižníc bez nutnosti konverzie a integrácia doteraz separátne budovaných súpisov 

prame ov v rámci sérií RISM do jednej databázy. záznamy hudobných 

ažiskovú blas  katalogizácie v séri po prvýkrát

záznamy individuálnych autorizovaných hudobných tla í vydaných pred rokom 1800 série A/I 

súborných hudobných tla í 16. – 17. stor. série B/I ných v minulosti formou knižných 

Otvorenie programu pre evidenciu hudobných rukopisov i tla í v rámci jednej databázy 

rozširuje možnosti skúmania vz ahov medzi autografmi hudobných diel a ich alšími záznamami 

šírenými formou tla e a odpisov a umož uje aj zbierky hudobnín, ktoré spravidla obsahujú tento 

zmiešaný materiál, spracováva  vcelku. doterajšej verzie tla í do databázy RISM však vyvstáva 

i potreba po etných korektúr a dop ania starých bibliografických záznamov, najmä o hudobné 

incipity, ktoré sa v pôvodných knižných vydaniach neuvádzali.

je ur ený medzinárodné užívate ské , omu napomáha aj

ková podpora v angli tin , nem in , francúzštin , talian in pripravovaná mutácia do španiel iny 

gal iny o sa vz ahuje aj na smernice k spracovaniu hudobnín, ktoré sú volite né z hlavného 

dnotlivých polí popisu prame ov ako operatívna pomôcka ku katalogizácii. samotnú 

katalogizáciu slúži súbor národne diskutovaných kategórií muzikologického

dividuálnych hudobných diel, súborov skladieb rámci 

MUS=muzikálie, CAT lóg.
Program sa spúš a v prehliada i Chrom
Zoznam vydaných publikácií v rámci jednotlivých sérií RISM p
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vlastnícke údaje (knižnice a inštitúcie, v ktorých sú pramene uložené, staré a nové signatúry, 
príslušnos  k súbor

inštitúcie, ktoré sa podie ali na vzniku prame a (autor hudby, autor textu, autor hudobnej 
úpravy, odpisova , vydavate , interpret, dedikant, majite ; farský kostol, kláštor, š achtický rod 

(diplomatický ného listu, alternatívny titul, hudobný druh alebo 
forma, tónina, opus, obsadenie, jazyk textu), 

4. materiálový popis prame a (autograf, odpis, tla , libreto, traktát a prípade tla e vydava
te ské údaje; datovanie, typ zá – partitúra, party; formát, vodoznak

5. hudobný incipit našich záznamoch zapisovaný každej asti skladby vedúceho vokálneho 
inštrumentálneho hlasu)

6. literatúra a poznámky (odborná literatúra, tematické zoznamy skladieb, poznámk é
me a, resp. é katalogizátorom liturgické využitie diela – iturgické sviatky
premiéry a alšie uvedenia diela, odkazy na digitálne kópie prame a, resp. na externé 
elektronické archívy)

7. administratívne údaje ( íslo záznamu RISM, interné záznamy medzi katalogizátorom a centrál
iou RISM, meno katalogizátora).

Vyp anie jednotlivých kategórií sa uskuto uje na základe smerníc s 

príklad jednotnému popisu prame ov, umož ujúcemu národnú zrozumite nos úd

ý autoritných dátach. ž pred nieko kými desa ro iami 

prostredí RISM etablova vokálno inštrumentálneho ktoré 

na pôde národných súpisových proj borný likácií (tematických katalógov) stávajú 

záväznou – – knižníc, archívov a hudobnodokumenta ných 

centier, publikované aj v samostatnom zväzku RISM Autoritné záznamy, vytvárané pracovníkmi 

u ah ujú štandardizáciu dát a sprístup ujú spolupracovníkom RISM bohatú bázu 

mácií asto ešte inde nepublikovaných. Najmä autoritné záznamy osôb a inštitúcií (sigiel) poskytujú

oporu pri ur ovaní autorstva prame ov najširšom zmysle preh ad o uložení

dop ajú svetové hudobné encyklopédie nové

ného výskumu a dokumentácie. Samozrejme, na tvorbe autoritných záznamov majú svoj podiel aj 

národné pracovné skupiny zadávaním korektných údajov o domácom personálnom a inštitucionál

nom zázemí priebehu katalogizácie prame ov a poskytovaní údajov do centrálnej redakcie. ý

raznou pomocou sú i autoritné záznamy sekundárnej literatúry, miest vyskytujúcich sa v

och, liturgických sviatkov, hudobných druhov a textových incipitov skladieb, 

obrázkov prame ov, rovnako vytvárané v centrálnej redakcii RISM za kooperácie národných 

Systém sigiel (loka ných zna iek, kódov, šifier) umož uje jednozna né ur enie inštitúcií aj ke  po as rokov zmenili 
názvy a systéme ur enia sigie rámci RISM prvý je kód krajiny, za poml kou verzálkami zna ka pre mesto 

za ou nasleduje ozna enie inštitúcie malými písmenami. Pre Hudobné múzeum bola zvolená sigla
RISM-Bibliothekssigel. Gesamtverzeichnis. München : G. Henle Verlag & Kassel : Bärenreiter
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skupín. úspešne sa rozvíjajúci projekt budovania databázy 

Hudobnom oddelení Národnej knižnice v – sídle eskej národnej skupiny 

Poskytuje štandardizovaný popis vodoznakov s informa ným aparátom o príslušných 

papier ach a papiernických majstroch, výskyte vodoznakov v prame och, datovaní a

Porovnávací výskum vodoznakov na základe existujúcich databáz napomáha nielen datovaniu 

prame ov, ale môže vies  až k ur eniu autorstva

Medzinárodné prepojenie a komunikáciu v bnohistorickej dokumentácie a výsk

mu podporuje program Muscat integrovaním kategórie komentárov k jednotlivým záznamom,

slúžiacej dop aniu nových poznatkov a výsledkov pramenného výskumu, resp. informácií k

pisu prame ov on line. Výsledný efekt zadávania údajov do databázy prame ov a sprievodných 

databáz tvorí vyh adávanie informácií pod a rôznych kritérií prostredníctvom príslušných vyh adá

vacích filtrov. 

Výstupom spracovávania prame ov v programe RISM je celosvetová databáza, ktorú zv

uje centrálna redakcia RISM on line ako vo ne dostupnú pre užívate ov na 

pravidelne ju dop a o nové údaje z národných pracovných skupín – ro ne o cca 30.000 nových 

katalogiza ných záznamov. Hoci preferovanou skupinou prame ov spracovávaných pre RISM sú 

– sú asnosti je možné a vítané spracováva  pramene 

všetkých období až po sú asnos . Celkovo dnes databáza zah a pramene z asového úseku od

až po 2017. alším z dôležitých výstupov je však aj možnos  získania dát 

centrálnej redakcie RISM naformátovaných do knižnej podoby vrátane hudobných incipitov

indexov. Takto spracované dáta slúžia ako podklad na tla ené vydanie záznamov zo zbierok

nín, napr. pre potreby vydávania tematických katalógov.

Spracovávanie prame ov Hudobné múzeum 

náro nou úlohou, ke že tvorí len as  jeho odbornej innosti, na druhej strane zbierkový fond 

múzea i komplexný charakter oboch projektov pri ahuje na pracovisko domácich i zahrani ných 

bádate ov, interpretov, študentov, ktorí sa svojím výskumom tiež podie ajú na korigovaní a

aní starších údajov, resp. prinášajú nové poznatky. V ostatných rokoch sa prioritne zameriavame 

postupnú konverziu záznamov zbierok ako kompletných provenien ných celkov z lístkovej 

formy do softvéru RISM s cie om získa  databázu s preh adnými údajmi o prame och

danciách a súvislostiach v rámci lokalít Slovenska zastúpených vo fondoch múzea rýchly prístup 

ku katalogiza ným záznamom alšej dokumentácii Nespracované pramene sa katalog

zujú priamo do po íta ového programu. ermanentne sa usilujeme získava  pre túto prácu aj 

externých spolupracovníkov a finan né zabezpe enie aj for iných inštitúcií, grantov, 

Názorné videá, predvádzajúce prácu s
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resp. koordináciou spracovania prame ov s projektmi partnerských hudobných pracovísk. V

ase sa rozvíja spolupráca s Katedrou muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 

Bratislave, ktorá participovala na spracovaní prame ov 16. – Levo e a Kežmarku (pod 

sú asnosti finan ne podporuje spracovávanie Zbierky hudobnín 

uršulínskeho kláštora v Bratislave (18. – 20. stor.) Zborníka polyfónnych skladieb zo 17. storo ia 

bratislavskej proveniencie rámci vedeckého výskumu dejín 

hudobnej kultúry sú innosti so Slovenskou národnou skupinou IAML sa nám tento

rok podarilo získa  jednoro ný grant z Zbierky hudobnín

z Adamoviec Zbierky hudobnín rímskokatolíckeho farského kostola v Dubnici nad Váhom –

za iatok 20. stor.). Sú as ou grantu je aj príprava vydania tematického katalógu Zbierky hudobnín 

rímskokatolíckeho farského kostola v Liptovskom Hrádku, prvýkrát ako adjustovaného výstupu

softvéru RISM v spolupráci s centrálnou redakciou RISM vo Frankfurte nad Mohanom

blikovaní ucelených provenien ných celkov by sme chceli pokra ova  aj v alšom období. V aka 

spomínanej podpore môžeme s našimi sú asnými externý spolupracovníkmi –

atedry muzikológie Adrianou Grešovou, Mgr. Katarínou Pe enkárovou, Dr. Andrejom Šubom, 

Dr. Petrom Martin ekom s externou spolupracovní kou z východného Slovenska, Dr. Katarín

Burgrovou, ktorá spracováva Zbierku hudobnín rímskokatolíckeho kostola v Smolníckej Hute  

dop a  databázu SKHP i RISM o nové údaje. Strategickou otázkou je však i spracovanie alších 

zbierok hudobnín v hudobnodokumenta ných, resp. cirkevných inštitúciác í

nap ania centrálnej evidencie hudobných prame ov. územia Slo

rakteristická vysoká anonymita autorstva skladieb, provenien ná premiešanos  v dôsledku presunov 

zbierok zo zvozových akcií v ulého storo ia dôsledku prirodzenej migrácie –

výskum a doh adávanie prame ov k pôvodným celkom si preto vyžaduje kontinuitu aj v koncep nej

metodickej oblasti hudobnohistorickej dokumentácie. Kumulované informácie umož ujú skúma  

jednotlivé problémy v súvislostiach, ale i naopak prispievajú k

nálnych, resp. lokálnych špecifík. Preto kooperácia s RISM predstavuje základné východisko pri 

skúmaní hudobného života minulosti s konkrétnymi väzbami na osobnosti, inštitúcie a kultúrne

vplyvy, ktoré ho formovali a poskytuje tak nevyhnutný materiál pre alší monografický výskum. 

Zárove  táto symbióza dokumenta ných systémov umož uje predstavi  hudobnohistorické fakty 

celej šírke súvislostí a kauzalít ako dejiny hudobnej kultúry, o sa odrazilo v syntetických hist

riografických dielach bývalej dlhoro nej vedúcej národnej centrály RISM na Slovensk

Múdrej, venovaných hudobnej kultúre klasicizmu.

MÚDRA, Darina: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku II. Klasicizmus. Bratislava : Vydavate stvo Slovenského 
hudobného fondu, 1993, 316 s.; MÚDRA, Darina: Hudobný klasicizmus na Slovensku v dobových dokumentoch. 
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á

AGENDA OLOMUCENSIS –

Agenda Olomucensis

Agenda

–

Agenda Franciscan Library 

Music Museum since 1950’s, when it belonged among the objects of the first 

LEVO A MUSIC COLLECTION

Levo a 

Music Collection LZH

LZH

LZH

works of Matthäus Apelles von Löwenstern – –

as well as other authors’ compositions 

Vladimír á

Tablature Book 

of Samuel Marckfelner II Levo a Music Collection
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á

– –

š á

Together with Václav Kleych 

Evangelical Hymnal (1717, 1722, 1728) and Krman’s foreword to this hymnbook can be 

study. Kleych’s hymnbook Krman’s erudition 

Mária á á

THE PERSONALITY OF JÁN JUHASEVI  SKLIARSKIJ (1741–

Ján Juhasevi  Sklia

396



of Ján Juhasevi  Skliarski

Margaréta á

–

JOURNAL 

– –

Journal of Johann Sigismund Kusser 

Journal

á

PIANO PLAYER SERAPHINE TAUSIG, NEÉ VRABÉLŸ

Seraphine Tausing, neé Vrabélÿ –

élÿ

–

Tausig’s piano method. The aim of the contribution is to su

Vladimír á

ALEXANDER ALBRECHT’S VOCAL

–

who headed the Church Music Society at St. Martin’s Cathedral in Bratislava from 1921 until the 

Society’s demise in the early 1950’s. The study explores the circumstances of the works’ 
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author’s poetics (Albrecht was the first composer in Slovakia to accept the impulses of the New 

Missa in C 

Ave Maria 

Three Poems after R. M. Rilke’s Das Marienleben

Cantate! 

Kyrie Dolorosa  

Alleluia  Swain 

Albrecht’s view Swain

Albrecht’s close friend and teacher Béla Bartók, in whose work the Central

í á

’S –

Municipal Theatre Historical Building of the Slovak National 

Theatre –

–

–

ubomír 

–

–

Developmental Principles of Classical Harmony
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(1960’s) unconventional scientific disciplines –

š

FUROYA (“FUROLLYA”) –
OF FRANZ SCHÖLLNAST AND SON FROM BRATISLAVA 

The Bratislava instrument maker Franz Schö

All these instruments were produced by the Schöllnasts’ workshop, and it is thus very likely

– –

á

Dobroslav Orel – CzechoSlovak Musicologist

Dobroslav Orel – 

CzechoSlovak Musicologist

Jana Vozková (

Honouring the Memory of Dobroslav Orel 

Dobroslav Orel – Priest and Musicologist

Dobroslav Orel’s 

–

exhibits’ 
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á

MUSIC IN THE KOLÍSEKS’ FAMILY

The family of the poor weaver František Kolísek 

–

–

–

Gebrüder Rieger

ZDEN K HATINA
ZÁBRDOVICE 

Zden k Hatina (*1941) – Church of the Assumption of Virgin Mary

Zábrdovice (since 1962), organ 

Zábrdovice choir and orchestra he has 

(A. Dvo ák, J. B. Foerster, W. A. Mozart, F. Picka, V. íhovský, 

–

Missa dominicalis

Diocese of Brno 

Organ School –

Š – Štefan – Bogus aw 
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instruments’ 

Renáta š á

MÁRIA MOYZESOVÁ, PERFORMER OF ROMANTIC SONGS AND ARIAS

is borne by Mária Moyzesová, né Witteková, wife of Mikuláš Moyzes 

–

– –

from Košice, Prešov and 

vá’s concert activity together with her husband in the 1920’s. Moyzes 

Miklósné urnö (Mrs. Moyzesová) Mária Moyzesová

published in Budapest. Mária Moyzesová was not only Mikuláš 

Moyzes’ 

ORGETTABLE RUDOLF PETRÁK (1917–

The lyric tenor Rudolf Petrák lived in Su any 

spent in Vrútky, where he found a Porubský. Fr

Vrútky period comes also his nickname Peterfi. In Vrútky he met František Zvarík, with whom he 

Grammar School in Martin

he soloist’s 

Petrák was exceptional

United States Congress
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Š

NORÁT COTTELI ...

An “unknown Slovak”, a Banská Bystrica native, composer with an Italian name Honorát Cotteli 

has inspired me (Imrich Šimig, curator of the State Scientific Library –

in Banská Bystrica) to a composer’s life story and works. Although he was 

always happy to come to Banská Bystrica and to Slovakia again, in the last two years of his life he 

–

–

JÁN LABANT, HEIR THE ŽILINA GUITAR SCHOOL

– –

play in Slovakia is Dušan Lehotský. Ján Labant and successor in Žilina. The 

Žilina.

udmila á

TRÁVNÍ EK QUARTET –

In the 1980’s t Trávní ek Banská Bystrica was one of the most prestigious artistic 

á

BÉLA KÉLER – FROM THE ŠARIŠ REGION

Šariš region, and 
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conductor Béla Kéler (1820 Bardejov – Béla 

Kéler, b Albert Paul von Kéler

g his studies in Levo a, 

en and Prešov. As a

Theater an der Wien

uchelli’s Wiesbaden’s 

France and England. During Kéler’s life 

Béla Kéler’s 

Cultural Summer of Béla Kéler

á – á

H FRANTIŠEK TUGENDLIEB

František Tugendlieb (20 July 1929–

í á

BRATISLAVA LYRE

Bratislava Lyre

the contribution “targets” the metamorphoses of the festival in the names of the 

the “lights and shadows” which were falling upon the festival in the country behind 
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Mária á

SNM-MM

Guide I to the Collections of the Music Museum of the Slovak National 

Museum, Music Collections of Archive Type 1965–2000

á

Muscat –

–

ISBN 978-80-8060-418-9

9 788080 604189
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