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Slovenské národné múzeumHudobné múzeum si v roku 2016 pripomenulo 25. výroþie samostatnosti ako
špecializovanej odbornej jednotky vo zväzku múzeí SNM. Hudobnomúzejná þinnosĢ na Slovensku však
písala svoju históriu oveĐa 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 ŠimkoJuhás (1897 –   ktorý
YSlovenskom múzeu pôsobil v rokoch 1955 –9tom þase sa usiloval (i keć bezvýsledne) ozaloženie
samostatného Slovenského hudobného múzea so sídlom v Kaštieli Dolná Krupá. Hudobné zbierky archívnej
povahy sa sústrećovali v Hudobnovednom seminári už od þias jeho zakladateĐa Dobroslava Orla a paralelQH
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
zaþlenili 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 KaštieĐa Dolná
Krupá. Ku koncu roka 25roþnej samostatnej existencie SNMHudobné múzeum spravovalo viac než 134
tisíc jednotiek zbierkového fondu.
Múzeum popri svojich základných þinnostiach usporadúva od roku 2011 odborné muzikologické
konferencie orientované na hudobnú regionalistiku, aby sa v þo najväþšej možnej miere darilo zapĎĖaĢ biele
miesta na mape hudobných dejín Slovenska. Úvod šiestej konferencie a tretej z tematického radu Malé
osobnosti veĐkých dejín –veĐké osobnosti malých dejín patril prezentácii grafického listu Zátišie s hudbou
ktorý autorakademický maliar $UQROG)HNHvytvoril k jubileu múzeaTiež smeSUH]HQWRYDOLNQLKXVSRPLH
QRN Mikuláša 6FKQHLGUDTrnavského Úsmevy a slzy, na ktorej treĢom doplnenom vydaní sa podieĐalo
LHudobné múzeum. 9ediþnej þinnosti pokraþujeme aj predkladaným zborníkom. Otvára sa v Ėom pestrá
paleta príspevkov, nielen v dotyku þasového rozmedzia piatich storoþí, ale aj v regionálnom rozvrstvení
prekraþujúcom našu západnú hranicus poukazom na význam a poslanie osobností vo svojom prostredí. 
Starším dejinám bolL venované prvé bloky dvojdĖového programu (Sylvia Urdová, Peter Mar
tinþek, Vladimír Král, Zlatica Kendrová, Adriana Grešová, Mária Prokipþáková). 
K obohateniu výskumu hudobných dejín Bratislavy prispelo viacero referátov zameraných na perso
nality s mestom spojené. Záujem sa sústredil nielen na osobnosti hudobných skladateĐov (Margaréta Jurko
viþová, Vladimír Godár), tiež na aktivity osobností v oblasti interpretaþnopedagogickej (Jana Lengová), þi
na poli muzikólogie (ďubomír Chalupka), divadelníctva (Jana Laslavíková) alebo vo sfére hudobného
Qástrojárstva (Peter Jantošþiak). 6významnou osobnosĢou bratislavskej kultúry trvalo presahujúcej do roz
voja hudobného života celého Slovenska súvisela aj prezentácia výstavy Dobroslav Orel – ýesko-Slovenský
muzikológ prevzatej z Etnologického ústavu ýAV Praha a doplnenej o predmety dokumentujúce Orlovo
úþinkovanie vBratislave (Edita Bugalová), ktorú múzeum usporiadalo pri príležitosti 95.výroþia založenia
muzikológie ako univerzitného odboru.
7DN DNR 'REURVODY 2UHO VD QD 6ORYHQVNX HWDEORYDO DM $ORLV Kolísek (o Ėom Petr Hlaváþek).
Informácie spoza rieky Moravy rozširujú aj referáty venované organárstvu a organistom (Petr Lyko, Karol
Frydrych), s ktorými tematickysúvisí aj príspevok oproblematike slovenských historických organov (Andrej
Štafura –ŠtefDQ1DJ\–Bogusáaw5DED 
Osobnostiam interpretov sa venovali referenti Renáta Koþišová, Juraj Ruttkay, Imrich Šimig, Michal
Hottmar a ďudmila ûervená. Trvalou súþasĢou hudobnej kultúry od prelomu 19. a 20. storoþia je zábavná aj
populárna hudba a osobnosti i udalosti s Ėou spojené, þo reflektujú príspevky Ireny MedĖanskej, Jany
%XJDORYHMDaĖovej, Lucie Fojtíkovej. Do spektra hudobnej kultúry, najmä na pôde fondovej inštitúcie, patrí
získavanie a zber pamiatok s neodmysliteĐnou dokumentáciou, o þom informujú príspevky MárieKrajþiovej
D0LULDP'DV/HKRWVNHM
Zborník Y elektronickej forme s farebnou obrazovou dokumentáciou dopĎĖa DM ppt prezentácia
D]YXkové ukážky (k príspevku 20). ZároveĖ odkazujeme na stránku múzea ZZZVQPVNNGHFHVWDHudobné
múzeum – Publikácieotvorí online prístup kzborníkom (publikovaným od r. 2011). Zborník vydávame tiež
YSULQWRYHMIRUPHavšak so selektovanou obrazovou dokumentáciou v þiernoELHOHMYHU]LL
Za obsahovú a jazykovú stránku príspevkov, formálne spracovanie bibliografických odkazov a]GURMH
informácií, fotodokumentov i zvukových záznamov zodpovedajú ich autori.
Poćakovanie za finanþný príspevok na vydanie zborníka patrí Fondu na podporu umenia, za spolu
XVSRULDGDQLHkonferencie Slovenskej muzikologickej asociáciiDKatedre muzikológie FilozRILFNHMIDNXOW\8.
Y %UDWLVODYH Slovenskému národnému múzeu za poskytnutie priestorov, pracovníkom Centra informatiky
SNM za technickú pomoc a Y neposlednom rade pracovníkom SNM+udobného múzea za organizaþnú
prípravu a realizáciuSRGXMDWLD

Edita Bugalová 
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 AGENDA OLOMUCENSIS=52.8
VYDAVATEďA GEORGA STUCHSA (1484 – 9=%,(5.2920)21'(
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO MÚZEAHUDOBNÉHO MÚZEA

6\OYLD8UGRYá 
Slovenské národné múzeumHudobné múzeum, %UDWLVODYD

9Rsvojom príspevku by som chcela priblížiĢ tlaþenú notovanú knihu–notovanú inkunábuluY]ELHU
NRYRP IRQGH Slovenského národného múzea+Xdobného múzea Vevidenþným þíslom MUS ,, 
D]DPHULDYDPVDna notovaný repertoár, ktorý táto kniha obsahuje
Kniha bola do zbierkového fondu 610+X0 QDGREXdnutá vURNX 58, získal ju Juraj
ŠimkoJuhás RG Tibora Freša z Bratislavy (pôvodná signatúra odkazuje na rok 1954). Pôvodne
ERODSUHd nadobudnutím do zbierkového fondu610+X0súþasĢou Františkánskej knižnice v%UD
WLVODYH o þom svedþí aj vyblednutá SHþiatka na recto strane 1. fólia dole BIBLIOTHECA O.F.M.
PROVINCIAE SS. SALVATORIS / BRATISLAVA. Ako knihu františkánskej proveniencie juHYLGRYDO
aj Dobroslav Orel, ktorý ju uvádza pod názvom [Agenda secundum chorum Olomucensem.]YVYRMHM
práci z roku 1930Hudební památky františkánské knihovny v BratislavČYþasti,,Soupis hudebních
památekv rámci VHNFLH&Tisky provenience františkánské QDVWUDQHpod þíslom 103.
Kniha nemá titulný list, ani pôvodne ho nemala, anemá ani stranu sNRORIRQRP, ktorúpôvodne
REVDKRYDODVuvedením autora tlaþe, miesta adátumu vzniku tlaþeTlaþený text Yknihe zaþína QD
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. (...) 9mene svätej aQHUR]GLHOQHMTrojice amen. Zaþína
agenda podĐa]Y\NX2ORPRXFDUHVSRORPRXFNHMFLUNYL 
Slovo agenda možno preložiĢ ako „to, þo sa má vykonávaĢ“Kniha prináša informácie kREVDKX
Dforme rôznych obradov cirkvi rímskeho rítu, ktoré vysluhuje kĖaz. Novším termínom pre tento
typ liturgickej knihy je rituál – rituale Kniha obsahuje bohoslužobné texty (modlitby, þítania)
DVSHY\Dtiež rituálne pokyny. Ako napovedá spomínaná 2. YHWD QD recto strane 1. fólia NQLKDMH
urþená pre 2lomouckú diecézu.


Inkunábula, teda prvotlaþ je kniha vytlaþená do roku 1500 vrátane. In: KOTVAN, Imrich: Inkunábuly na Slovensku
Martin : Matica slovenská, 1979, s. 5. 

Ćalej aj ako skUDWND610+X0

PrvostupĖová evidencia zbierkových predmetov Hudobného múzea Slovenského národného múzea 1921 – 1970V

,QSborník Filozofické fakulty University Komenského v BratislavČ, 7, þ. 59, s. 485.

103. / Ss. 284, 15x21 cm., váz. ch. n. podkovová. / [Agenda secundum chorum Olomucensem.] / Bez titulního listu a bez
indexu. Notovány jsou zpČvy pĜi svéceních. Na pĜídeští rok 1563. Tisk. PodĐa D. Orla je umiestnenie roku 1563 na
prídoští, podĐa mĖa na recto strane fólia 1 hore.

 +8*/2 0LFKHO Liturgische Gesangbücher >KHVOR@ ,Q Die Musik in Geschichte und Gegenwart $OOJHPHLQH
Enzyklopädie der Musik begründet von Friedrich Blume. Zweite, neubearbeitete Ausgabe herausgegeben von Ludwig
)LQVFKHU6DFKWHLO.DVVHO–%DVHO–/RQGRQ–1HZ<RUN–3UDJ–0HW]OHU–6WXWWJDUW–:HLPDU%äUHQUHLWHUV
9dokumentácii Hudobného oddelenia Slovenského múzea zroku 1954 Juraj ŠimkoJuhás túto knihu zaevidoval ako
„Rituál zo XVI. storoþía.“ In: Inventárna kniha. Hudobné nástroje a hudobniny od roku 1954. Bratislava. 5XNRSLVV
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9dokumentácii 610+X0 GR URNX ERODNQLKDdatovaná do roku 14869 súvislosti
Vprípravou hesla oQHMVnázvom Agenda Olomucensisdo publikácie Slovenské národné múzeumSUL
príležitosti 120. výroþia múzeadošlo ku korigovaniu roku vydania. 1Dzáklade porovnaniaVNDWD
lógom evidovanýFKinkunábulGesamtkatalog der Wiegendrucke]URNX vyplynulo, že kniha
bola vydaná R12 rokov neskôr, teda vURNX9roku 1486 (7. októbra) vydali .RQUáG6WDKHO
6WDFKHO D Matyáš Preinlein Y%UQH QRWRYDQú knihu snázvom Agenda Olomucensis YUR]VDKX 
fólií, ktorú spomínaný katalóg ]URNXeviduje na strane 215 pod þíslom 470. Bola to najstaršia
kniha vydaná v%UQHDQD0RUDYH9prípade exemplára v610+X0LGHRY\GDQLHWHMWRDJHQG\
ktorá pôvodne mala 154 fólií: agenda vyšla v Norimbergu utlaþiara Georga Stuchsa vURNX
(23. októbra) aspomínaný katalóg zroku 1925 ju na strane 215 eviduje pod þíslom 471.
.atalóg inkunábul zo Slovenska, ktorý v roku 1979 publikoval Imrich Kotvan, Agendu
Olomucensis ]R 610+X0 QHHYLGXMH (YLGXMH však iný exemplár WRKWR  Y\GDQLD RORPRXFNHM
DJHQG\ ] URNX  Sod þíslom 4, ktorý sa nachádza Yknižniþnom fonde Slovenskej národnej
knižnice Y0DUWLQHDURYQDNRDNRDJHQGDY610+X0pochádza zknižnice EUDWLVlavských františ
kánov.Martinský exemplár je uvedený DMYmedzinárodnRPHOHNWURQLFNRPkatalógXinkunábul QD
ZHEHBritish Libraryv Londýnektorý HYLGXMHtlaþe z15. storoþia uložené vsúþasnosti vrôznych
NUDMináchVYHWD7HQWRNatalóg je prepojený so staršímuž spomínanýmNatalógomGesamtkatalog
der Wiegendruckevydaným vURNXako tlaþ, ktorý MHYsúþasnosti prístupný aj na webe, kde VD
na základe najnovších výskumov aktualizXMH9katalógu SUH]HQWRYDQRPQDZHEHBritish Library
DQLYkatalógu Gesamtkatalog der Wiegendruckeexemplár zo 610+X0nie je evidovaný. 
Agenda OlomucensisY]ELHUNRYRP IRQGH 610+X0 bola vydaná poþas pôsobenia StanL
VODYD7KXU]D FD– YRIXQNFLL2ORPRXFNého biskupa, ktorým bol YURNRFK–


URDOVÁ, 6\OYLDAgenda Olomucensis. In: PODUŠELOVÁ, GDEULHOD ]RVW –KRÁLIKOVÁ, EYD–MACHAJDÍ
KOVÁ, EOHQDSlovenské národné múzeum%UDWLVODva : Slovenské národné múzeum, 20V,6%1


Gesamtkatalog der WiegendruckeBand I. Abano-Alexius/HLS]LJ.DUO:+LHUVHPDQQV Databáza tlaþí
15. storoþia MHdostupnáDMQDLQWHUQHWHKWWSZZZJHVDPWNDWDORJGHUZLHJHQGUXFNHGH>PDUHF@

 ,Q Internetová encyklopedie dČjín Brna KWWSHQF\NORSHGLHEUQDF]KRPHPPE"DFF SURILOBXGDORVWL ORDG 
>PDUHF@

KUBÍK, ZDENċK: BrnČnský primát knihtisku – první kniha na MoravČ vytištČna pĜed 525 lety,QDuhaInformace
o knihách a knihovnách z Moravy. Dostupné na internete: KWWSVGXKDP]NF]FODQN\EUQHQVN\SULPDWNQLKWLVNXSUYQL
NQLKDQDPRUDYHY\WLVWHQDSUHGOHW\>PDUHF@

.279$1,PULFKInkunábuly na Slovensku.Martin : Matica slovenská, 1979, s. 44. Martinský exemplár sa do roku
1975 nachádzal na Miestnom pracovisku Matice slovenskejYBratislave. Tamže. Agendu Olomucensis ako inkunábulu
YRIRQGHSlovenskej národnej knižnice v Martinespomína aj Peter Sabov vVYRMRPWH[WHVzácne tlaþe a zbierky þeskej
proveniencie vo fondoch Slovenskej národnej knižnice v Martine ,Q Problematika historických a vzácných knižních
fondĤ ýech, Moravy a Slezska 2007: Sborník z 16. odborné konference Olomouc, 13.-14. Listopadu 2007HG5RVWLVODY
KRUŠINSKÝ.
Brno
–
2ORPRXF

V

Dostupné
QD
LQWHUQHWH
KWWSVZZZYNROF]GDWDVRXERU\LPSRUWNRQISGI[október 2016].

KWWSGDWDFHUORUJLVWFLD>RNWóEHU@

KWWSZZZJHVDPWNDWDORJGHUZLHJHQGUXFNHGH*:(1[KWPO>RNWóber 2016@

KWWSZZZJHVDPWNDWDORJGHUZLHJHQGUXFNHGH>RNWóber 201@
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Krakovský rodák 6WDQLVODY7KXU]RVDRGVYRMKRnástupu do úradu Olomouckého biskupa YHQRYDO
obnove diecézy auž vprvých rokoch svojho pôsobeniaurobil opatrenia ohĐadom disciplíny kléru,
liturgie, kapituly, cirkevných budov arezidencií, správy cirkevného majetku.3Ue Olomouckú diecézu
vyšlo s biskupským schválením Stanislava Thurza, ako aj jeho SUHGFKRGFX -DQD )LOLSFD " –
1509), viacero liturgických kníh. 1D 0RUDYH boli þinné tlaþiarne v %UQH YURNRFK  – 
.RQUáG6WDKHO6WDFKHOMatyáš 3UHLQOHLQ Y2ORPRXFL YURNRFK–Matyáš Preinlein
.RQUáG%DXPJDUWHQ–1502, Liborius Fürstenhain 1504).Vo všeobecnosti však EROR
YLDFHURliturgických kníh pre pražskú aolomouckú diecézu v15. storoþí vytlaþených QLHYdomácich
moravských, ale Ynemeckých tlaþiarenských dielĖach.$MY\GDQLHRORPRXFNHMDJHQG\QHvyšlo
Y%UQH DNR WRPX EROR Y prípade MHM  Y\GDQLD Y URNX  DOH YFXG]LQH WHGD YQHPHFNRP
1RULPEHUJX PodĐa informácie Martina Rothkegelavyšli poþas pôsobenia Stanislava Thurza aNR
Olomouckého biskupa tieto liturgické knihy: Agenda Olomucensis 1RULPEHUJ  *:  
Missale Olomucense 1RULPEHUJ  +DLQ   Psalterium Olomucense %UQR  +DLQ
 Breviarium Olomucense(ŠWUDVEXUJ*: Missale Olomucense(ViedeĖ 1505 
Breviarium Olomucense(ViedeĖ 1517, VD 16 B 8185).
*HRUJ 6WXFKV Stüchs, Stöchs  –   je považovaný spolu s (UKDUGRP 5DWGROWRP
– ]Djedného z najvýznamnejšíchtlaþiarRYliturgickej literatúry v1HPHFNX1DURGLOVD
Y6XO]EDFKX(Oberpfalz), tlaþiareĖ mal v Norimbergu, kde vroku 1520 zomrel. Istý þas pôsobil aj
YSchneebergu (Erzgebirge), kam ušiel pred morom. Tlaþil liturgické knihy, D tiež náboženskú
literatúru a NDOHQdáre. 6R 6WXFKVRYRX špecializáciou na oblasĢ liturgických kníh súviselo to, že
MHKRNOLHQWHODEROD]Uôznych regiónov, kećže mnohí objednávatelia si ich dávali tlaþiĢ vFXG]LQH


 527+.(*(/ 0DUWLQ Der lateinische Briefwechsel des Olmützer Bischofs Stanislaus Thurzó. Eine
ostmitteleuropäische Humanistenkorrespondenz der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts.+DPEXUJ–%HUOLQ–/RQGRQ
/LWVerlag, 2007 (Hamburger Beiträge zur neulateinischen Philologie, hg.YRQ:DOWKHU/XGZLJ%G VDostupné
QD
LQWHUQHWH
KWWSZZZDFDGHPLDHGX'HUBODWHLQLVFKHB%ULHIZHFKVHOBGHVB2OP&%&W]HUB%LVFKRIVB6WDQLVODXVB7KXU]
&%B(LQHBRVWPLWWHOHXURS&$LVFKHB+XPDQLVWHQNRUUHVSRQGHQ]BGHUBHUVWHQB+&$OIWHBGHVBB-DKUK
XQGHUWVB+DPEXUJB%HUOLQB/RQGRQB/LW
9HUODJBB+DPEXUJHUB%HLWU&$JHB]XUBQHXODWHLQLVFKHQB3KLORORJLHBKJBYRQB:DOWKHUB/XGZLJB%GBBBB
6>@

527+.(*(/0DUWLQDer lateinische Briefwechsel des Olmützer Bischofs Stanislaus Thurzó...V

527+.(*(/0DUWLQDer lateinische Briefwechsel des Olmützer Bischofs Stanislaus Thurzó...V05RWKNHJHO
Ypredslove tejto svojej publikácie uvádza, že rezidenciu biskupa Stanislava Thurza vKromČĜíži vyrabovali Švédi
YURNXDže poþas 30roþnej vojny boli mnohé archívy aknižnice na Morave vyrabované alebo zniþené

KÖRNDLE, Franz: Stuchs, Stöchs, Stöchs, Georg>KHVOR@,QDie Musik in Geschichte und Gegenwart$OOJHPHLQH
Enzyklopädie der Musik begründet von Friedrich Blume. Zweite, neubearbeitete Ausgabe herausgegeben von Ludwig
)LVFKHU 3HUVRQHQWHLO  .DVVHO – %DVHO – /RQGRQ – 1HZ <RUN – 3UDJ –0HW]OHU – 6WXWWJDUW – :HLPDU  %äUHQUHLWHU
V

 :$/6+ .DWKHULQH Liturgische Reformbemühungen der Prager Domherren in nachhussitischer Zeit ,Q
(%(5+$5':LQIULHG–0$&+,/(.)UDQ] HG  Kirchliche Reformimpulse des 14./15. Jahrhunderts in Ostmitteleuropa. Köln – :HLPDU – :LHQ  V  Dostupné QD LQWHUQHWH KWWSVERRNVJRRJOHVNERRNV"LG =
%R+6SW& SJ 3$ OSJ 3$ GT JHRUJVWXFKV VRXUFH EO RWV IELVT84 VLJ %W
';''P081]]]8:)7T<YV KO VN VD ; YHG DK8.(ZL[S/*N;3$K8+V%4.+7+V'VV4$(,0M$'
Y RQHSDJH T JHRUJVWXFKV I IDOVH>@
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6WXFKV PDO REMHGQávky na knihy ] cirkevného prostredia z východonemeckých a VHYHURQHPHF
kých diecéz, ]R6DO]EXUJX5HJHQVEXUJXDtiež napr. zPrahy, Olomouca þi z uhorského Ostrihomu
6WXFKVzabezpeþil pre svoju tlaþiarenskúGLHOĖu 18 rôznyFKW\SRYpísmaDjeho tlaþe sa vyznaþovali
výbornou NYDOLWRX Prvá tlaþ sQRWDPL RG Georga Stuchsa pochádza zURNX  MH WR Agenda
Ratisponensis vytlaþená na pergamene.Josef Benzing datuje Stuchsovu poslednú tlaþ do roku



Agenda Olomucensis Y ]ELHUNRYRP IRQGH 610+X0 má rozmery  PP [  PP 3ôvodne
obsahovala 154 fólií, Ysúþasnosti obsahuje 142 fólií. Listy knihy sú zSDSLHUDNniha mákoženúväzbX
VNRYRYými sponami. 9URNXNQLKXreštaurovala Brigita HaászováHradská. Jedným zchýbajú
FLFKOLVWRYMHDMpôvodné1. fólio, na ktorom bol GUHYRUH]Y\REUD]HQLHHUEXTlaþ vNQLKHMHGvojfarebná
(þierna a þervená –þervený pigmentUXPHOND Na recto strane 1. fólia hore vpravo je aj rukopisná
poznámka „1563“ DQDWHMWRVWUDQHhore vĐavo je vyblednuté þíslo, napísané pôvodne þervenou (?)
FHUX]RX„103.“
9knihe sú na niektorých miestach dodatoþné rukopisné poznámky písané železodubLHQ
kovým atramentom vlatinþine aslovakizovanej þeštine (starej slovenþine?), rozsiahlejšie rukopisné
poznáPky sú na prednom azadnom prídoští. ýo sa týka datácie, podĐa hrubého odhadu archivára
Rehole menších bratov františkánovQD6ORYHQVNX0JU)UDQWiška Kadleþíka, by zápisy mohli SR
chádzaĢ z konca 15. storoþia –2. polovice 16. storoþia.
Notované spevy sú na fóliách 37 važ 127 r (podĐa reálnej foliácie)VSROXFDjednohlasných
VSHYRYVtextovomelodickým zápisom6ú zaznamenané metskoJRWLFNRXnotáciou na štvorlinajkovej
notovej osnove þervenej farby, ktorá používa kustos.Patria do oblasti gregoriánskeho chorálu. Sú to
antifón\, responzóriáVveršami, K\PQXV\Dpodobne. Notované spevy sú znaþne zastúpené v þasti knihy
venovanej liturgii VeĐkéhotýždĖa.
Notované spevy YDJHQGHsa stali predmetom komparácie so spevmi vstredovekých euróS
VN\FK prameĖoch gregoriánskeho chorálu, ktoré sú evidované vSURMHNWH HOHNWURQLFNHM databáz\
latinského liturgického spevu CANTUS SXEOLNRYDQHM QD LQWHUQHWH 'DWDEáza eYLGXMH VSHY\ ]vyše
 UXNRSLVRY D tlaþí zo stredoveku zrôznych európskych lokalít. Vsúþasnosti sa nachádza na
stránke Univerzity vo Waterloo v.DQDGH 8QLYHUVLW\RI:DWHUORR KWWSFDQWXVXZDWHUORRFD!


KÖRNDLE, Franz: Stuchs, Stöchs, Stöchs, Georg>KHVOR@,QDie Musik in Geschichte und Gegenwart…, s. 221.
:$/6+.DWKHULQHLiturgische Reformbemühungen der Prager Domherren in nachhussitischer ZeitV

%(1=,1*-RVHIDie 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. þíslo 103, pod ktorým eviduje tlaþ s ná]YRP [Agenda secundum chorum Olomucensem.] 'REURVODY 2UHO
Ysvojej práci z roku 1930 Hudební památky františkánské knihovny v BratislavČ. In: ,Q Sborník Filozofické fakulty
University Komenského v BratislavČ, 7, þ. 59, s. 485.

9dokumentácii SNM+X0 Yinventárnom zozname) je vsúvislosti stýmito rukopisnými poznámkami struþný údaj:
„V texte množstvo poznámok v starej slovenþine (podĐa dr. Chalupeckého spišského náreþia).“ 
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Pôvodne VD ]DPHULDYDOD QD VSHY\ ofícia Y súþasnosti je rozšírená o notovaný zápis spevov
DLQGH[XMH DM UXNRSLV\ V omšovým reperWRáURP Hudobnoliturgické NRQNRUGDQFLH Y databáze
CANTUSsa podarilo nájsĢ kWDNPHUvšetkýmnotovanýmVSHYRPYagende: výnLPNRXMHpoložiek,
]þoho 3 sú SUDYGHSRGREQH prefácie, ktoré databáza neeviduje 2 jednotky sú krátke spevy
(aklamácie?) Djeden spev je trópus (Triumphat Dei Filius  Súpis notovaných spevov Y DJHQGH DM
Vodkazom na ich identifikaþné þíslo vdatabáze CANTUS(CANTUS ID) sa nachádza vpriloženej
tabuĐke.
PohĐad na notovaný materiál v agende, podĐa môjho názoru, poukazuje (aj na základe
identifikaþných þísel CANTUS ID) na znaþný (väþšinový) podiel kompozícií zo základnej,NODVLFNHM
vrstvy spevov gregoriánskeho chorálu v Európe, ktorá sa vykryštalizovala pravdepodobne pred
storoþím. Ćalší výskum obsahu agendy možno v tejto súvislosti orientovaĢ na konkrétne
SRURYQDQLD WH[WRYRmelodického riešenia spevov v agende so spevmi v najstarších európskych
prameĖoch gregoriánskeho chorálu Dtiež na hĐadanie odpovede na otázku oprítomnosti,UHVSSUí
SDGQH R charaktere lokálneho KXGREQRliturgického úzu Olomouckej diecézy Výskum neskorších
rukopisných poznámok Ylatinþine aslovakizovanej þeštine (starej slovenþine?) by PRKROnapomôcĢ
objasniĢ výskyt aaj prípadné použíYDQLHWHMWRNQLK\QD6ORYHQVNX



Agenda Olomucensispredné prídoštie a fólioUHFWR
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$*(1'$2/208&(16,6  
9=%,(5.2920)21'(610HUDOBNÉHO MÚZEA:
NOTOVANÉ SPEVY
Textový incipit notovaného spevu
)RQWHVDTXDUXPVDQFWLILFDWL
9LGHWHPLUDFXOXPPDWHU
9LUJRFRQFHSLWHWYLUJRSHSHULW
+RGLHEHDWDYLUJR0DULDSXHUXP
3HURPQLDVDHFXODVDHFXORUXP–
9HUHGLJQXPHWMXVWXPHVW 3UDHIDWLR 
/XPHQDGUHYHODWLRQHPJHQWLXPHW
$YHJUDWLDSOHQD'HLJHQLWUL[
$GRUQDWKDODPXPWXXP6LRQHW
5HVSRQVXPDFFHSLW6LPHRQDVSLULWX
1XQFGLPLWWLV'RPLQH
4XLVLQHSHFFDWRWHPSOLHVWREODWXV
&XPLQGXFHUHQWSXHUXP-HVXP
([DXGLQRVGRPLQHTXRQLDPEHQLJQD
6DOYXPPHIDFGHXVTXRQLDP
,PPXWHPXUKDELWXLQFLQHUH
-X[WDYHVWLEXOXPHWDOWDUH
,QJUHVVXV3LODWXVFXP-HVXLQ
7XQFDLWLOOLV3LODWXVUHJHP
6LPRQGRUPLVQRQSRWXLVWLXQD
&ROOHJHUXQWSRQWLILFHVHWSKDULVDHL
8QXVDXWHPH[LSVLV&DLSKDV
1HIRUWHYHQLDQW5RPDQL
3HURPQLDVDHFXODVDHFXORUXP–
9HUHGLJQXPHWMXVWXPHVW>3UDHIDWLR@
)XOJHQWLEXVSDOPLVSURVWHUQLPXU
&XPDSSURSLQTXDUHWGRPLQXV
&XPDXGLVVHWSRSXOXVTXLDYHQLW
$QWHVH[GLHVVROOHPQLVSDVFKDH
2FFXUUXQWWXUEDHFXPIORULEXV
*ORULDODXVHWKRQRUWLELVLW
3XHUL+HEUDHRUXPWROOHQWHV
3XHUL+HEUDHRUXPYHVWLPHQWD
6FULSWXPHVWHQLPSHUFXWLDP
2FUX[DYHVSHVXQLFDKRF
,QJUHGLHQWHGRPLQRLQVDQFWDP
&XPDXGLVVHWSRSXOXVTXLD
7XUEDPXOWDTXDHFRQYHQHUDW
3RSXOHPHXVTXLGIHFLWLEL
$JLRVRWKHRVDJLRV,VFK\URV
4XLDHGX[LWHSHUGHVHUWXP
4XLGXOWUDGHEXLIDFHUH

Foliácia 

>Y@Y
>U@U
>U@U
>U@U
>Y@Y–
>U@U
>U@U
>Y@Y
>U@U
>Y@Y
>U@U
>Y@Y
>@U
>Y@Y
>U@U
>Y@Y
>U@U
>Y@Y
>Y@Y
>U@U
>Y@Y
>Y@Y
>U@U
>U@U–
>Y@Y
>U@U
>Y@Y
>Y@Y
>U@U
>U@U
>Y@Y
>Y@Y
>Y@Y
>U@U
>Y@Y
>U@U
>Y@Y
>U@U
>Y@Y
>U@U
>Y@Y
>U@U



'UXK
VSHYX
$
5
9
$


Sviatok (deĖ),
REGRELH
(SLSKDQLD'RPLQL"
3XULILFDWLR0DULDH
3XULILFDWLR0DULDH
3XULILFDWLR0DULDH
3XULILFDWLR0DULDH

Identifikaþné þíslo
&$1786,'


E



$
$
$
$
$
6T
$
$
$9
$
$
5
9
$
$
$9
$9


3XULILFDWLR0DULDH
3XULILFDWLR0DULDH
3XULILFDWLR0DULDH
3XULILFDWLR0DULDH
3XULILFDWLR0DULDH
3XULILFDWLR0DULDH
3XULILFDWLR0DULDH
)HU&LQHUXP
)HU&LQHUXP
)HU&LQHUXP
)HU&LQHUXP
'RPLQ3DOPLV
'RPLQ3DOPLV
'RPLQ3DOPLV
'RPLQ3DOPLV
'RPLQ3DOPLV
'RPLQ3DOPLV
'RPLQ3DOPLV



J
J
J
DK


D



D
"

D
E


$
$
$
$
$
+
$
$
$
+"
5
9"
$
9D+:
9D+:
9D+:
9D+:

'RPLQ3DOPLV
'RPLQ3DOPLV
'RPLQ3DOPLV
'RPLQ3DOPLV
'RPLQ3DOPLV
'RPLQ3DOPLV
'RPLQ3DOPLV
'RPLQ3DOPLV
'RPLQ3DOPLV
'RPLQ3DOPLV"
'RPLQ3DOPLV
'RPLQ3DOPLV
'RPLQ3DOPLV
+HEGRPDGDVDQFWD
+HEGRPDGDVDQFWD
+HEGRPDGDVDQFWD
+HEGRPDGDVDQFWD










K"

D






 Incipity notovaných spevov v tabuĐke sú uvedené podĐa latinþiny spevov projektu CANTUS
KWWSFDQWXVXZDWHUORRFDDUWLFOH>DXJXVW@

 6NUDWN\ $ –antifóna, R –responzórium, V –verš (responzórium), H –K\PQXV+9 –verš (hymnus), AV –verš
(antifóna), Sq –VHNYHQFLD7S–trópus, VaHW –9DULDYrámci VeĐkého týždĖa. 

KWWSFDQWXVGDWDEDVHRUJQRGH"VRXUFH  IROLR Y>RNWóber 2016@

9hranatej zátvorke je reálne þíslovanie fólií, teda þíslovanie ceruzou na recto stranách dole, za hranatou zátvorkou je
þíslovanie fólií perom na recto stranách hore.

 9databáze CANTUS je fráza Nunc dimittis domine servum tuum in pace súþasĢou antifóny Responsum accepit
Simeon a spiritu &$1786,'J 9skúmanej Agende po fráze Nunc dimittis domine servum tuum in pace QDVOH
duje fráza Quia meruit conspicere deum qui est rex regum per cuncta secula per euum porov. závereþnú frázu antifóny
s þíslom CANTUS ID g00069.1). 
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(FFHOLJQXPFUXFLVLQTXR
'XPIDEULFDWRUPXQGL
2DGPLUDELOHSUHWLXPFXMXV
&UX[ILGHOLVLQWHURPQHV
5HFHVVLWSDVWRUQRVWHUIRQV
$QWHFXMXVFRQVSHFWXPPRUV
(FFHTXRPRGRPRULWXUMXVWXVHW
,QSDFHIDFWXVHVWORFXV
6HSXOWRGRPLQRVLJQDWXPHVWPRQXPHQWXP
1HIRUWHYHQLDQWGLVFLSXOLHMXV
,QYHQWRUUXWLOLGX[ERQH
([VXOWHWMDPDQJHOLFDWXUEDFDHORUXP
5H[VDQFWRUXPDQJHORUXPWRWXP–
0LWWHVDQFWXPQXQFDPERUXP
3HURPQLDVDHFXODVDHFXORUXP–
9HUHGLJQXPHWMXVWXPHVW>3UDHIDWLR@
/DXGHPGLFLWHGHRQRVWURRPQHV
&XPUH[JORULDH&KULVWXVLQIHUQXP
7ULXPSKDW'HL)LOLXV
&KULVWXVGRPLQXVUHVXUUH[LW
'HRJUDWLDVDOOHOXLD
9LGLDTXDPHJUHGLHQWHPGHWHPSOR
&RQILWHPLQLGRPLQRTXRQLDPERQXV
$QWHTXDPQDVFHUHUQRYLVWLPH
&RPPLVVDPHDGRPLQHSDYHVFR
4XL/D]DUXPUHVXVFLWDVWL
4XLYHQWXUXVHVWMXGLFDUH
6XEYHQLWHVDQFWLGHL
6XVFLSLDWWH&KULVWXVTXL
/LEHUDPHGRPLQHGHPRUWH
'LHVLOODGLHVLUDH

>Y@Y
>U@U
>U@U
Y>Y@
>U@U
>U@U
>Y@Y
>U@U
>U@U
>Y@Y
>Y@Y
>U@U
>Y@–
U@Y
>U@U–
Y@Y
>Y@Y
>Y@Y
>Y@Y
>Y@Y
>Y@Y
>Y@Y
>U@U 
>U@U
>Y@Y
>U@U
>Y@Y
>U@U
>Y@Y
>U@U
>U@U

$
$
$
+
5
9
5
9
5
9
+
9D+:
+–
+9


+HEGRPDGDVDQFWD
+HEGRPDGDVDQFWD
+HEGRPDGDVDQFWD
+HEGRPDGDVDQFWD
+HEGRPDGDVDQFWD
+HEGRPDGDVDQFWD
+HEGRPDGDVDQFWD
+HEGRPDGDVDQFWD
+HEGRPDGDVDQFWD
+HEGRPDGDVDQFWD
+HEGRPDGDVDQFWD
+HEGRPDGDVDQFWD
+HEGRPDGDVDQFWD


D
"
"

D

D

D


D

+HEGRPDGDVDQFWD



$
$
7S


$–
$9 
5
9
5
9
5
9
5
9

+HEGRPDGDVDQFWD
'RP5HVXUUHFWLRQLV"
'RP5HVXUUHFWLRQLV"
'RP5HVXUUHFWLRQLV"
'RP5HVXUUHFWLRQLV"
'RP5HVXUUHFWLRQLV








3UR'HIXQFWLV"
3UR'HIXQFWLV"
3UR'HIXQFWLV
3UR'HIXQFWLV
3UR'HIXQFWLV
3UR'HIXQFWLV
3UR'HIXQFWLV
3UR'HIXQFWLV


D

E

D

J
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INTAVOLÁCIA V TABULATÚRNYCH ZBORNÍKOCH
LEVOýSKEJ ZBIERKY HUDOBNÍN
5('8.&,$ALEBO PLNOHODNOTNÝ ZÁPIS KOMPOZÍCIE? 

Peter Ján 0DUWLQþHN
Konzervatórium v Bratislave, Vysoká šNRODPúzických Xmení

$EVWUDNW
Nová nemecká organová tabulatúrna notácia použitá vLevoþskej zbierke hudobnín pri zápise
vokálnych skladieb prináša poþas rekonštrukciH kompozícií ztejto zbierky niekoĐko nejasností.
-HGQRX ]QLFK MH DM otázka presnosti aautentickosti hudobného zápisu. Ziných primárnych
prameĖov vieme, že táto notácia bola þasto používaná na zaznamenanie redukcie do kostrových
tónov, ktoré slúžili organistovi pri sprevádzaní hudobného telesa. Intavolované tabulatúrne zborníky
Levoþskej zbierky hudobnín však prinášajú na prvý pohĐad kompletný zápis väþšiny zapísaných
kompozícií. Náš príspevok sa zaoberá komparáciou tabulatúrneho zápisu zborníkov z Levoþskej
zbierky hudobnín s hlasovými zošitmi zrôznych primárnych prameĖov. Pri porovnaní sme použili
vybrané, výhradne rukopisne zachované diela Matthäusa Apellesa von Löwensterna – 

ÚYRG
Už dlhšie fascinuje rôznych bádateĐov otázka, þi sa v tabulatúrnych zápisoch YLevoþskej zbierke
hudobnín(ćalej v texte uvedená v skratke ako LZH skrývajú kompletné kompozície, alebo ide iba
Risté IRUP\ UHGXNFLí Tie mohli byĢ hypoteticky vytvorené organistom pre lepšiu orientáciu
Ypartitúre, respektíve pre priame sprevádzanie vokálneho telesa. Mnohé iné primárne pramene
podobného typu naznaþujú práve druhú možnosĢ,avšak manuskriptyzachované YLZHsú nieþím
výnimoþné. 1a prvý pohĐad pôsobia DNR relatívne kompletne zachované skladby Základnou
otázkou ale je aj to, þo vlastne považujeme za kompletnú kompozíciu. Pri autorizovaných
hudobných tlaþiach by to mohlo byĢ zjednodušene jasné. Ako však pristupovaĢ ku skladbám, 
ktoré nachádzame zachované definitívne iba vUXNRSLVQHM SRGREH" Dostávame sa tak SUDYGHSR
GREQHNneriešiteĐnému problému, hlavne pokiaĐ nemáme dostupné autografyDOHERuspokojivý poþet
rôznych zachovaných primárnych prameĖov ] toho istého diela. Naša štúdia sa snaží štatisticky
zhodnotiĢ reálnu odchýlku medzi tabulatúrnym zápisom a dostupnými rukopisnými hlasovými
zošitmi. 0HWRGRORJLFN\VDRSLHUDPHRštúdium prameĖov, jednoduchú štatistiku anáslednú kompD
ráciu získaných dát. 9nasledujúcom texteVDYHQXMHPHvýhradne rukopisne zachovaným kompozí



 Zaujímavú komparáciu môžeme vidieĢ sZURcáavskými rukopisnými prameĖmi, ktoré sú známe aj pod názvom
Samlung Bohn Napríklad pUL UXNRSLVQRP zápise VLJQ Slg. Bohn ms. mus.  vidíme priamo vtabulatúrnej partitúre
UHGXNFLH GR štyroch kostrových hlasov. Tie sa do veĐkej miery svojim priebehom zhodujú so svojimi vokálnymi
HNYLYDOHQWPL3RGREQHVL]DSLVRYDWHOLDYtejto zbierke poþínali aj pri inom type prameĖa –hlasových listoch (QDSUVLJQ
Slg. Bohn ms. mus.). Ich súþasĢouje takmer vždy vlastná redukFLDRUJDQLVWXGR štvorhlasnej tabulatúrnHM
partitúr\



14

ciám 0atthäusa Apellesa von Löwensterna  –   Vybrané boli skladby, respektíve
konkrétne hlasy pri ktorých nachádzame viacnásobný výskyt v rôznych primárnych prameĖoch.
8M. Apellesa von LöwensternaLGHRLevoþskú zbierku hudobnínBardejovskú zbierku hudobnín
ćalej v texte uvedená v skratke akoBZH Dwrocáavské rukopisné pramene známe aj pod názvom
Sammlung Bohn


Napriek tomu, že 1LNRODXVRP (OLDVRP $PPHUEDFKRP FD  –   spopularizovaná

nová nemecká organová tabulatúrna notácia bola pôvodne vymyslená a používaná pre zápis
inštrumentálnej hudby, neskôr plní aj iný úþel ako notácia pre zápis vokálnych viachlasných, þi
SRO\FKRrických skladieb, tzv. intavolácie REU   ObĐúbenosĢ u odpisovaþov si získala
pravdepodobne kvôli svojej prehĐadnosti, a najmä úspornosti. Intavolátor dokázal zapísaĢ zhruba
 taktovú osemhlasnú SRO\FKRrickú kompozíciu na štyri fóliá, þo predstavuje znaþnú úsporu
PLHVWD 3UH SRURYQDQLH MHGHQ KODV SRWUHERYDO QD ]D]QDPHQDQLH VYRMKR SDUWX ]KUXED dve fóliá DM
keć väþšinou Rnieþo menšieho formátu. 





2EU1($PPHUEDFK Orgel oder Instrument Tabulatur, /HLS]LJ LPSU IY




9LDFRtýchtohudobných zbierkach pozri v nasledujúcich publikáciách: HULKOVÁ, Marta: Levoþská zbierka hudobnín
>'LVV@ %UDWLVODYD  )L)8.   ]Y MURÁNYI, Róbert Á.: Thematisches Verzeichnis der Musiksammlung von
Bartfeld %RQQ  Gudrun Schröder Verlag, 1991. ISBN 978 %2+1 (PLO Die musikalischen
Handschriften des XVI. ʊ XVII. Jahrhunderts in der Stadtbibliothek zu Breslau. %UHVODX  &RPPLVVLRQV9HUODJ YRQ
-XOLXV+DLQDXHU 

 $00(5%$&+ (OLDV 1LNRODXV Orgel oder Instrument Tabulatur /HLS]LJ  3R]UL DM )5(8'(1%(5*(5
%HUWKROG: Studien zu Elias Nikolaus Ammerbachs Orgeltabulaturen von 1571 und 1583.>'LVV@.LHO
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Problémy vznikajúce pri rekonštrukcii rukopisne zachovaných skladieb zo 17. storoþia 
Dnes pre nás nová nemecká organová tabulatúrna notácia prináša pri rekonštrukcii skladieb viacero
problémov. Ak opomenieme obþasne nejasné alebo sporné autorstvo diel súvisiace takmer s každým
rukopisným odpisom, vynárajú sa nám hlavne otázky ohĐadom samotnej hudobnej kompozície,
DWHGDMHMprípadného novodobého ]QHQLDV kompozíciáchzachovaných aj formou hudobnej tlaþe
dokážeme nájsĢ väþšinou jasnú odpoveć. Problematickejšie jeWRSULvýhradne rukopisne vyskytX
júcich sa GLHODFKKaždá vokálna kompozícia je primárne zložená zdvoch dôležitých zložiek, hudby
DWH[WX Obe spoloþne vytvárajú kompletné dielo. $N MHGQD ] QLFK úplne chýba, máme z GLHOD
fragment nevhodný pre interpretáciu. Existujú DOHurþité okolnosti, za ktorých sa môžeme pokúsiĢ
Rrekonštrukciu. 
Textová zložkamôže maĢ Ytabulatúrnych partitúrach zachovaných formou novej nemeckej
organovej tabulatúrnej notácie GYH SRGRE\ 9SUYRm prípade MH Yúvode kompozície zapísaný OHQ
samotný textový incipit, t.j. úvodná charakteristická fráza pozostávajúca z þasti prvého ULDGNX
VWURI\9GUXKHM SRGREH text pokraþuje a je podpísaný najmä pod najnižší hlas poþas úsekuDOHER
celej kompozície. Prvá možnosĢ vyluþuje akúkoĐvek hodnovernú rekonštrukciu kvôli neznalosti
kompletného textu. Napriek tomu, že by mohlo byĢ jasné o aký text ide, napríklad uvedením pri
incipite skratkou knihy a kapitoly z Biblie, autori þasto používali dobové parafrázy, príSDGQHWH[W\
ktoré þiastoþne pozmenili. V neprospech hrá aj variabilita GRERYHM Qemþiny a þasté používanie
GYRMWYDURY QDSU+HUUHQ–Hern). Podrobnejšia verzia textu zapísaného pod celou skladbou prináša
dokonalejší pohĐad. Problémy s podkladaním textuprichádzajúv polyfonicky spracovaných úsekoch,
kde je text zapísaný len všeobecne. Ideálnym pomocníkom sú v tomto prípade hlasové zošity9R
veĐa prípadoch sa vôbec nezachovali, prípadne ich máme dostupné len v obmedzenom poþte.
Hudobný zápis prináša tiež niekoĐko otázok. Je síce prehĐadný a jasný, avšak kvôli obþasne
použitým rýchlym redukciám do štyroch hlasov Yiných primárnych prameĖoch VLNODGLHPHotázku,
þi na prvý pohĐad ucelené intavolácie polychRrických skladieb v tabulatúrnych zborníkoch LZHsú
kompletným zápisom, alebo tiež istou formou redukcie. Podozrivé je aj a capella VSUDFRYDQLH veĐ
kého množstva kompozícií, aj keć dobová prax ad libitum by mohla byĢ riešením SUH túto þasĢ
problému.

Odchýlky vKXGREQRPSULHEHKXYtabulatúrnych zborníkochLZH
9LZH nachádzame šesĢ tabulatúrnych zborníkov obsahujúcich intavolácie. Sú to tabulatúrne
zborníky sign. D $ E $  $  $  $  $
Okrem blokovej a zúženej intavolácienachádzame YQLFKobþasne aj redukcie do kostrových hlasov



 +ULKOVÁ, Marta: Stredoeurópske súvislosti šiestich rukopisných organových tabulatúrnych zborníkov z þias
reformácie pochádzajúcich zúzemia Spiša. In: Musicologica Istropolitana X – XI67,08/%UDWLVODYDV
,6%1
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Cantus D Bassus  Ako príklad môžeme uviesĢ QDSU RVHPKODVQú, GYRM]ERURYú VNODGEX Gaudete
omnes laetaminiRG)DELDQD5LSDQDzapísanúYVLJQQDIYU REU Vo wrocáavských
primárnych prameĖoch dokonca nachádzame okrem iného touto notáciou zapísane vlastné
štvorhlasné redukcie evidentne slúžiace na sprievod vokálneho, prípadne vokálnoinštrumentálneho
WHOHVD 1DSUíklad v signatúrach Slg. Bohn ms. mus.    D L sú pribalené ku hlasovým
listom/partom ako jasná zredukovaná partitúra vytvorená pre sprievod a lepšiu orientáciu
YVNODGEH 3RO\FKRrická, RVHPKODVQá kompozíciD Zion Spricht ]DFKRYDQá Y VLJQ Slg. Bohn ms.
mus.je jasným príkladom YODVWQHMKODVQHMUHGXNFLH REU 




2EU6./HVLJQ PV IY



2EU'%6OJ%RKQPVPXV PV IY


Náš postup zistenia odchýlok zahĚĖa jednoduché štatistické vyhodnotenie rozdielov medzi
jednotlivými primárnymi prameĖmi. Skúmaný je vždy jeden hlas s viacnásobným výskytom.
2dchýlky hudobnej zložky vznikajúce pri porovnávaní rôznych hudobných primárnych prameĖov
tej istej kompozície spadajú do dvoch kategórií: 





 /ÖWENSTERN Matthäus Apelles von: Zion Spricht Der Herr hat mich verlassen. Ed. Peter Ján Martinþek,
Musicalia Istropolitana %UDWLVODYDV;9,,,,6%1
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D  drobné odchýlky 
E  odchýlky závažným spôsobom ovplyvĖujúce hudobný priebeh
NajviditeĐnejší rozdiel medzi primárnymi prameĖmi v prvej kategórii predstavujú dve obmeny.
Prvou sú oktávové transpozície urþitých úsekov. Tie PRKOLSUDYGHSRGREQHY]QLNnúĢprispôsobením
VD UR]VDKX urþitého hlasu. V niektorých hlasových zošitoch LZH je možné nájsĢ basové party
HYLGHQWQHtransponované v urþitých úsekoch o oktávu vyššieWDNaby korešpondovali s tenorovým
rozsahom. Druhou obmenou sú rytmické variácie ozdobujúce melódiu, prípadne vytvárajúce
prieĢahy v závereþných harmonických kadenciácK Ćalšou drobnou odchýlkou sú kRUXSWHO\
KXGREQHMzložkyvznikajúce nepozornosĢou zapisovateĐa. Tie sa dajú pri výskyte rôznych primáU
Q\FKprameĖov identifikovaĢ a eliminovaĢ pomerne jednoducho. Ide o chýbajúce tóny, nesprávne
rytmické hodnoty v rámci taktu, prípadne zlý tón nepasujúci harmonicky do autorom zvoleného
DNRUGXD L Za drobnú odchýlku považujeme aj iný tón, respektíve použitie iného stupĖa v rámci
autorom zvoleného akordu. Prax je þasto taká, že výmena prebehne v dvoch príbuzných hlasoch.
Následným porovnaním je možné konštatovaĢ, že zapisovateĐ len vymenil tóny v týchto dvoch
hlasoch. Otázkou ostáva preþo. Ak sa hlasy krížili, þo sa obþas stáva, pravdepodobne LFK kvôli
lepšej þitateĐnostiXSUDYLOWDNDE\Wento fenoménQHQDVWDO


Za okolnosti závažne ovplyvĖujúce priebeh skladby považujeme absolútne iný obsah, iný

melodický priebeh, prípadne chýbajúci hudobný SULHEHK Dôležitou Rtázkou ale MH, þi chceme
hĐadaĢ Y Wabulatúrnych zápisoch doslovné kópie autografu, ktorý pravdepodobne už neexistuje
DOHERpripustíme istú voĐnosĢlogicky vyplývajúcu z GRERYHMSUD[Had libitum

VýslHdok skúmania kompozícií0atthäusa$SHOOHVDYRQ/öwensterna
Pri výhradne rukopisne zachovaných kompozíciách M. ASHOOHVDYRQ/öZHQVWHUQDnemáme kGLVSR
zícii autografy1HYLHPHSUHWRúplne presneDNRVNODGE\Y\]HUDOLYpôvodnomGRERYRPVWDYH$N
E\ VPH SR]QDOL LED kompozície zdomácLFK SUDPHĖov LZH BZH  ERO E\ náš obraz oMHKR GLHOH
znaþne skreslený. 3reskúmanieMHKRVNODGLHEYRwrocáavských rukopisných prameĖochYLHGORhneć
pri prvom pohĐade NXzávažnej informácii Rprítomnompoþetnom inštrumentálnom aparáte, ktorý
Yprípade LZH absolútne absentuje. 
9ýber diel pre štatistické zhodnotenie anáslednú analýzu bol jednoduchý. Snažili sme sa
nájsĢ vokálny hlas sþo najpoþetnejším výskytom vrôznych primárnych prameĖochPorovnávaný,
základný prameĖ je vždy tabulatúrna partitúra voþi ktorej vyznaþujeme odchýlky, respektíve iný
obsah vo vokálnych hlasoch.Konkrétny rozdiel medzi tabulatúrnou partitúrou a hlasovým zošitom
MHnižšie popísaný nasledovným spôsobom: W\Sodchýlkypoþet rozdielnych nôt, þíslo taktuYNWRURP
je pozorovaná odchýlka. 
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1DMvyššívýskyt rovnakých hlasov Yrôznych primárnych prameĖoch bol v 3 skladbách: Ich

will den Herren loben allezeit, Komm heiliger geist Herre Gott D Singet dem Herren ein neues Lied
9ýber rôznych tabulatúrnych zborníkov síce QLHMHideálnynájsĢ však viacero rôznych primárnych
prameĖov Njednému vokálnemu KODVXQHSUHGVWDYXMHv prípade rukopisne zachovaných skladieb zo
17. storoþia jednoduchú úlohu.

Názov kompozície: Ich will den Herren loben allezeit
6kúmaný hlas: Altus


Felkový poþet taktov: 154



Felkový poþet nôt: 331

6kúmané primárne pramene: 
LZHVLJQ$68.IY–U
BZHPs. mus. Bártfa 2, koll. 2c, No. 301, 31.IU–Y
LZHVLJQ$68. Altus IU–U
Slg. BohnPVPXV26.Altus I

+%QPs. mus. Bártfa 2, koll. 2c 

'%PVPXV

oktávová transpozícia: 3 –W

Rktávová transpozícia: 3 –W

koruptela: správny tón: 1 –W–W

NRUXSWHODzlý tón: 1 –W

NRUXSWHOD: iná rytmická hodnota: 1 –W

NRUXSWHODsprávny tón: 1 –W–W

–W

NRUXSWHODLná rytmická hodnota: 1–W

rozdiel celkom: 7 nôt

–W



Fhýbajúci priebeh: 1 –W

6./HVLJQ$

UR]GLHOFHONRPnôt

Rktávová transpozícia: 3 –W



NRUXSWHODsprávny tón: 1 –W–W



NRUXSWHODLná rytmická hodnota: 1 –W



–W–W



UR]GLHOFHONRPnôt
Altzo šesĢhlasnej kompozície Ich will den Herren loben allezeit VD]DFKRYDORNUHPtabulatúrneho
zápisu vVLJQ  DM Y 3 ćalších hlasových zošitoch. Po jednom vLZH BZH Dwrocáavských
rukopisných prameĖoch Zo všetkých dostupných primárnych prameĖov je možné usúdiĢ, že ide
RVNODGEXbez úþasti inštrumentálnej zložky&HONRYRWDNWRYvybraného hlasu REVDKXMHYWDEX
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latúrnom znení 331 tónov Zaujímavé porovnanie vnútorného hlasu SRVN\WXMH bližšie, dôležité
údaje, þi táto skladba MHDOHERQLHMHUHGXNFLRX
Graf 1 je v prípade VNODGE\Ich will den Herren loben allezeit veĐmi jednoduchý2EVDKXMH



všetky tri hlasové zošity v jednom. Dôvodom je takmer identický poþet rozdielnych tónov oproti
tabulatúrnemu zápisu ,GH Nonkrétne R   D rozdielnych tónov, þo percentuálne predstavuje
rozdiel menej ako 3 percentá. V dvoch prípadoch YWDdokonca hlasové zošity opravujú
chybnýzápis intavolátora. Všetky primárne pramene sa tak takmer zhodujú, þo predstavuje zásadné
zistenie, že kompozícia je VveĐkou pravdepodobnosĢou kompletná a neredukovaná.


350
300
250
200

Ms. mus. Bártfa 2, koll. 2c

150

Sign. 13996

100

Slg. Bohn ms. mus. 29

50
0
rovnaké tóny

drobné odchýlky


*UDIM. 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


Felkový poþet taktov: 227



Felkový poþet nôt: 398

6kúmané primárne pramene:
LZHVLJQ$IY–U
LZHVLJQD$22. Ten: 2 ChoriIY–U
BZHPs. mus. Bártfa 2, koll. 2d, No. 302, 32.IU–U
Slg. BohnPVPXVTenor Secundi ChoriIU–Y  
Slg. BohnPVPXVTenor 2 ChoriIU–Y  
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6./HVLJQD$



Rktávová transpozícia: 2 –W–W

+%QPVPXVBártfa 2, koll. 2d 

NRUXSWHODzlý tón: 1 –W–W

oktávová transpozícia: 2 –W–W

NRUXSWHODsprávny tón: 1 –W

rytmická variácia: 2 –W

iný tón v rámci harmónie: 1 –W

koruptela: zlý tón: 1 –W–W

UR]GLHOFHONRPnôt

koruptela: správny tón: 1 –W

'%PVPXV  

iný tón v rámci harmónie: 1–W

oktávová transpozícia: 1 – W   – W 

rozdiel celkom: 9 nôt

–W



rytmická variácia: 2 –W–W

'%PVPXV  

–W–W

Rktávová transpozícia: 1 –W–W

koruptela: zlý tón: 1 –W

Uytmická variácia: 2 –W–W

koruptela: správny tón: 1 –W

–W–W–W

koruptela: iná rytmická hodnota: 1 – W 

NRUXSWHODsprávny tón: 1 –W

–W

Lný tón v rámci harmónie: 1 –W–W

iný tón v rámci harmónie: 1 –W–W

–W–W–W

–W–W

Fhýbajúci priebeh: 9 –W–W

chýbajúci priebeh: 8 t. 146

–W–W

rozdiel celkom: 37 nôt

UR]GLHOFHONRPnôt




6NODGEXKomm heiliger geist Herre Gottnachádzame okrem tabulatúrnej partitúry LZHVLJQ
aj v štyroch ćalších hlasových zošitoch. Po jednom exemplári v LZHDBZH a dva hlasové listy aj
YRwrocáavských rukopisných prameĖochVLJQSlg. Bohn ms. musZaujímavým poznatkom je,
že verzia zachovaná vo wrocáavských primárnych prameĖoch disponuje poþetným inštrumentálnym
sprievodom. Tento fakt výrazným spôsobom ovplyvnil DMvýsledky vzájomného porovnania


*UDI  Vvýsledkami porovnania obsahuje hlasové zošity z Levoþe D %DUGHMRYD 5RYQDNR

DNR X a capella VNODGE\ Ich will den Herren loben allezeit MH UR]GLHO Yprimárnych prameĖoch
QLHNGH QD výslednej úrovni 2 až  Hlasové zošity striedavo doplĖujú a vytvárajú vlastné
NRUXSWHO\'RSDG]PLHQQDvýsleGnú podobu VNODGE\je minimálny.
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450
400
350
300
Sign. 14002a

250

Ms. mus. Bártfa 2, koll. 2d
200

Slg. Bohn ms. mus. 287 (1)
Slg. Bohn ms. mus. 287 (2)

150
100
50
0
rovnaké tóny

drobné odchýlky

iný melodický priebeh



*UDIM. Apelles von Löwenstern –Komm heiliger geist Herre Gott
Výsledok porovnania tabulatúrnej partitúry s rôznymi hlasovými zošitmi.


Problematickejšie je to pri porovnaní tabulatúrnej partitúry s wrocáavskýmirukopisnými prameĖmi
Dva zachované vokálne hlasy majú HYLGHQWQHrozdelenú istú þasĢ hudobného priebehu a dopĎĖajú
VD navzájom. Písala ich ale iná ruka a nenachádzame v nich žiadne prípadné predpisy pre znenie
sólo hlasov. ýo je zaujímavé, ak by sme ich spojili dostávame pri porovnaní stabulatúrnou
partitúrou takmer identickú kompozíciu. V drobných odchýlkach prevažujú rytmické variácie, ktoré
ozdobujú melodický priebeh. Pri jednotlivých porovnaniach sa dostávame ku rozdielu 9, respektíve
SHUFHQW


Názov kompozície: Singet dem Herren ein neues Lied
Skúmaný hlas: Discantus II


Celkový poþet taktov: 260



Celkový poþet nôt: 560

Skúmané primárne pramene: 
LZHVLJQ$IY–U
BZHPs. mus. Bártfa 2, koll. 2c, No. 283, 13.II Disc: I ChoriIU–Y.
LZHVLJQ$149.Discantus 2IY–U.
Slg. BohnPVPXVKAltus super: ChoriVoce Cornetto et TrombettoIU–Y.
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+%QPs. mus. BártfaNROOF

'%PVPXVK

Rktávová transpozícia: 3 –W

Rktávová transpozícia: 3 –W–W



–W–W

Uytmická variácia: 1 –W–W 



NRUXSWHODzlý tón: 1 –W

Lný tónv rámci harmónie: 1 –W

Lný tón v rámci harmónie: 1 –W

Dbsolútne iný obsah: 3 –W

Lný melodický priebeh(iný stupeĖ akordu)

Lný melodický priebeh (iný stupeĖ akordu): 

–W

–W–W

UR]GLHOFHONRPnôt

–W–W



Fhýbajúci priebeh: 126 –W

6./HVLJQ$

–W

Rktávová transpozícia: 3 –W–W

UR]GLHOFHONRPnôt

–W



Uytmická variácia: 1 –W–W



NRUXSWHODzlý tón: 1 –W–W





Lný tón v rámci harmónie: 1 –W–W



Lný melodický priebeh (iný stupeĖ akordu): 



–W–W



–W–W



UR]GLHOFHONRPnôt




Druhý Discantus z kompozície Singet dem Herren ein neues Lied VD ]DFKRYDO RNUHP Oevoþského
tabulatúrneho zborníka VLJQ 13994 aj v troch ćalších hlasových zošitoch, po jednom v každom
vyššie niekoĐkokrát VSRPHQXWRPSUDPHQL


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

Yhlasových zošitoch z domáceho prostredia. V prípade hlasového zošitX ]BZH ide o 4 percentá,
Yprípade levoþského hlasového zošitXR]KUXEDSHUFHQWIný melodický priebeh je zapríþinený
výmenou þasti hudobného SULHEHKXs prvým diskantom


V prípade wrRFáDvského hlasového listu je to zložitejšie. Výrazná odchýlkaaž 38 percent

vzniká z veĐkej þasti tak ako v prípade skladby Komm heiliger geist Herre Gott – prenesením
hudobného materiálu do iných hlasov. 7DNW\  – 184 nahradzuje takmer doslovne hlasový list
oznaþený ako Cantus inf. Chori / Cornetto, Violino, Trombeto et VoceYGDQRPPRPHQWHVinštrX
mentálnym predpisom Violino sola. Následne t. 202 – 203 môžeme nájsĢ v inom hlasovom liste
oznaþenom ako Cantus sup. Chori / Voce, Cornetto et Trombeto9\]Hrá to tak, že aj iný melodický
priebeh patrí tomuto hlasu, konkrétne z taktov 184 –   –  V SUHGSLVRP Clarin mit
Drometen  W  –  V SUHGSLVRP Clarin RG W  Sola Voce  D GRNRQFD DM W  – 
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Pôvodne vynechaný priebeh tak naznaþuje participáciu inštrumentálnej a sólovej vokálnej zložky,
ktorá nie je v tabulatúrnej partitúre vyznaþenápríslušným predpisom
600
500
400
Ms. mus. Bártfa 2, koll. 2c

300

Sign. 14001
200

Slg. Bohn ms. mus. 168h

100
0
rovnaké tóny

drobné odchýlky

iný melodický
priebeh

chýbajúci priebeh



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


=áver
Aký záver môžeme vyvodiĢ zo získaných dát?V prípade þisto vokálnej skladby Ich will den Herren
loben allezeit zapísanej v tabulatúrnom zborníku sign. 13992 je záver jasný. Kompozícia YWDEX
latúrnom zborníkuMHURYQDNáYHU]LDaká je zapísaná aj v iných prameĖoch. V prípade diela Komm
heiliger geist Herre Gott zapísanéhoYtabulatúrnom zborníkuVLJQ. 13991 nachádzame dve verzie.
Tá tabulatúrna je úzko previazaná s hlasovými zošitmi LZHDBZHWrocáavské rukopisné pramene
naznaþujú WURFKXpozmenenúYHU]LX'RNRQFDYpriloženej tabulatúrnej redukcii nachádzame zapí
VDQýešte YDULDQWVIUDJPHQWRPSinfoniev úvodeSinget dem Herren ein neues Lied Ytabulatúrnom
zborníku VLJQ  MH v porovnaní DVL QDMYLDF SR]meneným GLHORP Už domáce hlasové zošity
vypovedajú o zámene urþitých úsekov V iným hlasom. Wrocáavské rukopisné pramene WDN OHQ
potvrdzujúnaznaþené a prinášajú zásadne farebneDinštrumentálne obohatenú kompozíciu.


ýo je však nadmieru dôležitéani jednému tabulatúrnemu zápisu nechýba závažný hudobný

priebeh. Je len prenesený do iného, v našom prípade vokálneho hlasu. Pred nami tak máme autonómnX
a capella YHU]LXskladby, ktorá mohla byĢ WHRUHWLFN\ reálne predvádzaná v takejto podobe 7RGR
LVWHM PLHU\ naznaþujú pri urþitých skladbách aj bardejovské a levoþské hlasové zošity Závereþná
Rtázka WDN]QLHDNREXGHPHvnímaĢ tieto skladby, þi ako menej dokonalénáprotivk\DOHbo ako iné
plnohodnotné verzie toho istého diela. Každopádne od tabulatúrnych redukcií ]námych ] iných
primárnych prameĖovsúUR]KRGQHveĐmi vzdialené
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25*$1,67$=$6.5$7.28$62&

Vladimír .r á l
Katedra muzikológie, FiF UK Bratislava

Úvod
17. storoþie predstavuje obdobie kedy na území dnešného Slovenska(Horné Uhorsko Y]QLNOLvhodné
podmienky pre ekonomický akultúrny rozvoj miest amesteþiekZapríþinila to vojna s2VPDQVNRX
ríšou, ktorej armáda vroku 1526 v bitke pri Moháþi porazila uhorské vojsko ďudovíta II. JagelovskéhoNásledne bol vyplienený Budín, PešĢ aokolité kraje, ktoré sa dostali pod správu osmanského
sultána, þo viedlo kUR]SDGX 8KRUVND +lavným mestom okliešteného 8KRUVND VD VWDOD %UDWLVODYD
 Dsídlo ostrihomskej arcidiecézy aNDSLWXO\VDSUHVXQXORGR7UQDY\  9RMQDV2VPDQ
skou ríšou PDOD YSO\Y DM QD Y\EXGRYDQLH novej, bezpeþnej obchodnej trasy cez územie Horného
8KRUVND„Magna via“(VeĐká cesta)ktorá zaþínala vo Viedni, prechádzala cez západné územie
dnešného Slovenska, pokraþovala na sever cez Martin, región Spiša až na východné Slovensko
DodtiaĐ smerom na juh do Sedmohradskakde konþila v Sibiu
Nemalú úlohu SUL UR]YRML kultúrneho života PLHVW Y 17. storoþí ]RKUDOD DM W]Y GUXKá YOQD
osídĐovania zapríþinHQá protireformáciou, ktorá prebLHKDOD Y  D  storoþí Y západnej þasti
KDEVEXUVNHM PRQDUFKLH Prichádzajúce nemecké obyvateĐstvo smerovalo hlavne do regiónu Spiša,
Šariša a stredoslovenských banských miest kdežilopoþetnénemecké obyvateĐstvoužRGSUYHMYOQ\
osídĐovania. Na území Slovenska v tom þase prebiehali protihabsburské povstania D GR NRQFD
storoþia tu prevládali relatívne liberálnejšie náboženské pomery ako v okolitých krajinách.
([XODQWL ] ýiech, Moravy a 6OLH]VND tu neboli vystavení prenasledovaniu. 9ćaka nemeckému
obyvateĐstvuna Spiši, ktoré tu žilo a udržiavalo kontakW\VPDWHUVNRXNUDMLQRXveĐamladých mužov
odchádzalo študovaĢ napríklad GR :LWWHQEHUJX NGH pôsobil Martin Luther a 3KLOLSS 0HODQFKWRQ
3ULVSHORWRNrýchlemu šíreniu reformaþných myšlienokna Spiši



Magna via sa zaþala budovaĢ v16. storoþí na príkaz Ferdinanda I.
Prvá vlna osídĐovania bola iniciatívou uhorského kráĐa Belu IV. (13. storoþie) apriniesla na územie dnešného SloveQ
ska najväþší poþet nemeckých kolonistov. Jej cieĐom bolo pozdvihnúĢ hospodárstvo Uhorska po niþivom vpáde
Mongolov. Sprievodným znakom prvej vlny nemeckého osídĐovania vyplienených území bolo zakladanie miest.
Výsledkom bolo napríklad založenie mesta Kežmarok (1251). OLEJNÍK, Milan Administratívnoprávne a KRVSR
dárskeaspekty prínosu nemeckej menšiny kformovaniu multietnickej spoloþnosti na Slovensku,Qýlovek a spoloþnosĢ, 2000, zv. 3, þ. 3.

3RYVWDQLHŠtefana BoFVND\D–*DEULHOD%HWKOHQD–Juraja I. Rákóziho–,PULFKD
TĘkĘliho 1678 –1688, Františka II. Rákociho–

 9 Confessio Pentapolitana   ]RVWDYHQHM Leonardom Stöckelom sa mestá Bardejov, Košice, Levoþa, Prešov
DSabinov prikláĖajú kLutherovej reformácii.
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917. storoþí bola na území Spiša ] hospodárskeho, spoloþenského akultúrneho hĐadiska
najdôležitejším slobodným kráĐovským mestomLevoþaNa levoþských trhoch sa stretávaliREFKRG
níci zcelého UhorskaDPHVWRPDORSUHSRMHQLHVViedĖou, Bratislavou, Sedmohradskom, Ruskom,
Sliezskom, Moravou, poĐskými, þeskými a hornonemeckými mestami.
Bohatý hudobný život D jeho vysokú úroveĖ na Spiši DYLevoþi dokumentujú ]DFKR
vané primárne asekundárne pramene Najvýznamnejšie pamiatky ztohto obdobia sa nachádzajú
YLevoþskej zbierke hudobnín /=+ ktorá je uložená vknižnici NRVWROD(YDQMHOLFNHMFLUNYLDY
YLevoþi. Repertoár ] GUXKHM SRORYLFH  D 17. storoþia nachádzajúci sa v ]ELHUNH WYRULD tlaþené
Drukopisné hudobné pamiatky. Väþšina tlaþí zo 17. storoþia nachádzajúcLFK VD v LZH pochádza
]nemeckých tlaþiarní ana tento región je orientovaná aj vnich zachovaná tvorba. Podobne sú na
WRPDj rukopisné pamiatky, vktorých nachádzame prevažnetvorbu nemeckých protestantských sklD
dateĐov 6DPXHOD6FKHLGWD  – +LHURQ\PD3UDHWRULD – , Heinricha Schütza
 –   $QGUHDVD +DPPHUVFKPLGWD  –   MatthäusD $SHOOHVD von LöwensternD
 –   atć. V UHSHUtoári hudobných pamiatok nájdeme aj tvorbu talianskych skladateĐov,
KODYQH všeobecne obĐúbeného Orlanda GL /DVVD  –   þi Giovanni Gabrieliho  –
  = domácich hudobníkov sa tu zachovala napríklad WYRUED Jána Šimbrackého " –  
*HRUJD :LUVLQJHUD 7KRPDVD *RVOHUD 6DPXHOD 0DUFNIHOQHUD  –  , þi skladateĐa
oznaþeného iba skratkou A.S.O.C
Práve skladba Veni Sancte Spiritus od skladateĐa skrývajúceho sa pod skratkou $62&
zapísaná v Tabulatúrnom zborníku Samuela Marckfelnera II 7=60 ,,, Sign. 13994), ktorý je
súþasĢoXLZH, je predmetom predkladanej štúdie

$62& $QGUHDV6WLUELW]"
9súþasnosti MH Y KXGEQRhistorických kruhoch uprednostĖovaná hypotéza, že pod skratkou A.S.O.C.
ktorú nachádzame pri dvoch skladbách v7=60,,Veni Sancte Spiritus a 12DOfficium a 16VD
skrýva kremnický rodák Andreas Stirbitz, ktorý pôsobil Y 17. storoþí DNR RUJDQLVWD Y Košiciach.



 'RNXPHQW Rudelení PHVWských privilégií Levoþi VD QH]DFKRYDO DOH Rd roku 1317 sa mesto spomína ako slobodné
NUáĐovské. Pozri: LENGOVÁ, Miriam: =dejín obchodu na Spiši (15. –17. storoþie),Qýlovek a spoloþnosĢ
]Y15, þ. 2. Dostupné QD LQWHUQHWH KWWSZZZFORYHNDVSRORFQRVWVNVNURFQLNURNVWXGLHDFODQN\]GHMLQ
REFKRGXQDVSLVLVWRURFLH

Pozri: Tamže

 Spracovaniu Levoþskej zbierky hudobnín a vytvoreniu tematického katalógu sa venovala Marta Hulková.
HULKOVÁ, MDUWDLevoþská zbierka hudobnín 1. a 2. zv.,[kandidátska práca] Filozofická fakulta Univerzity KomeQ
ského, Bratislava 1985

 Richard Rybariþ v súbornom vydaní diela Jána Šimbrackého ustálil slovakizovanú podobu mena apriezviska Ján
Šimbracký. Aktuálne Janka PetĘczová vydáva tvorbu tohto skladateĐa pod menom Johann Schimrack/Ján Šimrák.

HULKOVÁ, Marta&HQWUDO(XURSHDQ&RQQHFWLRQVRI6L[0DQXVFULSW2UJDQ7DEODWXUH%RRNVRIWKH5HIRUPDWLRQ(UD
from the Region of Zips (Szepes, Spiš), ,QStudia Musicologica(GTibor TalliánAkadémiai Kiadó, roþ. 56, þ. 1,
V
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Jedným z našich FieĐoY je ozrejmiĢ genézu hypotézy, ktorá dáva do súvislosti A.6WLUELW]D VR
VNUDWNRX $62&. Dôvodom je, že v novších prácach dotýkajúich sa tejto témy sa stretávame
Vrôznymi neoverenými alebo bližšie nešpecifikovanými informáciami anedostatoþne podloženými
WYUGHQLDPL 3UHWR VD Wiež pokúsime R XSHYQHQLH QDVWROHQHM základnej hypotéz\ jej rozšírením
Dpodrobnejším spracovanímQa základe najnovších poznatkov.
.WR MH WHGD autorom hypotézy, že VNUDWND $62& MH VNUDWNRX $ 6WLUELW]D D na základe
akých informácií vznikla" 3ri bližšom pohĐade na túto problematiku prekvapivo zistíme, že táto
informácia VD Y SRGVWDWH Yhudobnovedných kruhoch traduje bez udania relevantných vysvetOení
DGRNXPHQWRY YLDF DNR dve desaĢroþia Pri hypotéze týkajúcej sa skratky $62& DOH chýbajú
odkazy na literatúru, kećže zćalších zistení je jasné, že táto hypotéza vznikla oveĐa skôr.
$Nzaþneme hĐadaĢWDNzistíme, že otázka, kto sa skrýva pod skratkou A.S.O.C.UH]RQXMHYR
výskume dejín slovenskej hudby od  URNRY 20. storoþia NHG\ zásluhou muzikológov Antonína
HoĜejša, Jána Fišera a Ladislava Burlasa vychádza v roku 1954 publikácia Hudba na Slovensku
v XVII. storoþí. HoĜejš Y QHM prvýkrát popisuje levoþské tabulatúrne zborníky. 9 ćDlšom PLPR
riadne závažnRP výstupH Y prvých V\QWHWLFNých kolektívnych Dejinách slovenskej hudby ] URNX
píše Viera ŠediváYNDSLWROHYHQRYDQHMSRO\IRQLFNHMKXGEH, že v7=60,,sa objavuje nový
(pravdepodobne domáci)skladateĐorganista pod znaþkou A.S.O.C. pri skladbe Veni Sancte Spiritus
Rktorom sa zatiaĐ nepodarilo niþ vypátraĢ.9tej istej publikácii spomínaViera ŠediváDMNUHP
nickú rodinu StirbitzovFRY]ktorej pochádzal ajRUJDQLVWD$Stirbitz, ktorý pôsobil vKošiciach.
0HQR $ 6WLUELW]D všaknedáva do súvislosti so skratkou A.S.O.C., þo znamená, že táto hypotéza
vznikla neskôr



 Napriek tomu, že existujú aj iné hypotézy, ako uvidíme ćalej, táto sa javí najbližšou skutoþnosti, preto sme sa
rozhodli preskúmaĢ ju hlbšie. 

 Napríklad Janka PetĘczová píše vo svojej publikácii Polychorická hudba I, v európskej renesancii a baroku,
vdejinách hudobnej kultúry na Slovensku.(GFrantišek Matúš,Prešov,V,že práve táto hypotéza sa zdá
byĢ najpravdepodobnejšia. Ćalej tvrdí, že S. Marckfelner mohol poznaĢ A. Stirbitza, a že ten pôsobil ako organista
YKošiciach okolo roku 1646. PetĘczová ale neuvádzaRGNLDĐ tieto údaje získala9ćalšej štúdii snázvom Polychória –
významný fenomén vdejinách Spiša. In: Slovenská hudba, roþ. 24, 1998, þ. 3, s. 251,ktorá vyšla vWRPLVWRPURNX
dáva J. PetĘczová A. Stirbitza do súvislosti so skladbou Officium a 16 DSULGUXKHMVNODGEHVeni Sance Spiritus a 12
uvádza, že sa jedná o poloanonymný hymnus. OpäĢ bez uvedenia zdrojov, ikeć Ladislav Kaþic prezentuje túto hypoté
zu ako fakt už v Dejinách slovenskej hudby  Ykapitole venovanej hudobnému baroku. Pri skladbe Officiumpíše
Kaþic chybný údaj a 12, správne má byĢ a 16. Kaþic vzozname literatúrysíceuvádza knihu Bárdosa KornélaMagyarország zenetörténete II. 1514 – 1686. AkadémLD.iadó, BudapeVWV, ktorý píše oA. Stirbitzovi zaujímavé
Dpodstatné informácie podporujúFH danú hypotézu, tie ale Kaþic nespomína. Pozri: KAýIC, Ladislav %DURN ,Q
Dejiny slovenskej hudby od najstarších þias po súþasnosĢ(GOskár(OVFKHN, Ústav hudobnej vedy 6$9$6&2$UW 
6FLHQFH%UDWLVODYDV

 %85/$6 /DGLVODY – FIŠER, Ján – HOěEJŠ, Antonín. Hudba na Slovensku v XVII. stor. 6$9 %UDWLVODYD 
V

'HMLQ\VORYHQVNHMKXGE\Ed.: Ladislav Burlas, Ladislav Mokrý, ZdČnek Nováþek,ÚHV SAV, Bratislava 1957, V

Tamže s. 107
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,nformácie oURGLQHStirbitzovcov þerpá Šedivá zoštúdiHd’Isoz Kálmána]URNXktorý
patrí k jedným z prvých, þo spomínajú $ 6WLUELW]D DNR organist volt András Kassán $QGUHM
organista v Košiciach Samotný d’Isoz vychádza buć ]primárnych archívnych prameĖov mesta
Kremnica, ktoré spracoval archivár Pavol Križkoprípadne zniektorých prác, ktoré Križkona túto
tému publikoval.
Tu sa dostávame kdobovýmprameĖom, zktorých pochádzajú všetky informácie o$6WLUELW]R
YLDURGLQH6WLUELW]RYFRY, ktoré sa opakovane objavujú vpublikovanýchhudobnohistorických prácach
dotýkajúcLFK sa tejto témy = archívnych prameĖov a prác Križku þerpá aj Konštantín Hudec
Ypublikácii Hudba v Banskej Bystrici do 19. storoþia ] URNX  Y ktorej spomína Petra
Stirbitza, ktorý bol organistom v%DQVNHM%\VWULFLDjeho brata Andreja, ktorý bol organisWRPY.R
šiciach. Žiadne nové informácie neprináša aniErnest Zavarský vo svojej štúdii Príspevok k dejinám
hudby v Kremnici od najstarších þias do roku 1650 pôvodne publikovanej vURNRFK–
Ynemþine.9nej vychádza zarchívnych prameĖov mesta Kremnica a Križkových publikácií.
$ Stirbitza spomína iba ako organistu v Košiciach, ale žiadnu hypotézu, ktorá by ho spájala so
VNUDWNRX$62&QHY\VORYXMH
Prvýkrát sa s RGND]RP QD pôvodnú hypotézu, ktorá dáva do spojitosti A. Stirbitza so
VNUDWNRX$62&]D]QDPHQDQRXYTZSM II, pri skladbách Veni Sancte Spiritus a 12DOfficium
a 16, stretávame vdiplomovej práci Ivety KalinayovejTá pri uvádzaní autorstva hypotézy cituje
študentskú prácu Ivy NábČlkovej.To, že autorstvo tejto hypotézy môžeme takmer sistotou pripísaĢ
NábČlkovej podporuje aj fakt, že žiadna takáto hypotéza sa neobjavuje ani Y publikácii 5LFKDUGD
Rybariþa,Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku I. Stredovek, renesancia, barok ] URNX 


d’ISOZ KÁLMÁN:Körmöcbánya XV. XVI. századi zenészeirĘl%XGDSHVW
Tamže, druhá þasĢ, s. 22

 Kremnický archivár Pavel Križko bol zakladateĐská osobnosĢ slovenskej archivistiky. Centrom jeho vedeckých
záujmov boli dejiny Kremnice, banských miest a regiónov, osobitnú pozornosĢ venoval dejinám baníctva, mincRY
níctva, sociálnej problematike, mestskej správe, justícii, školským a cirkevným dejinám. 3R]UL Yýber prác: KRIŽKO,
3DYHOGeschichte der römisch-katholischen Kirchengemeinde in Kremnitz. Erste Periode%XGDSHVWKremnické
školstvo, uverejĖované vDom a škola YURNRFK  –  DYþasopise Slovenské pohĐady YURNRFK  – 
KRIŽKO, Pavel:Z dejín banských miest na Slovensku. VydavateĐstvo Slovenskej akadémie vied%UDWLVODYD
V(PodĐa ZAVARSKÝ, ErnestPríspevok kdejinám hudby vKremnici od najstarších þias do roku 1650 –þasĢ I., In:
Hudobný archív 2, Matica slovenská, Martin 1977, s. 12 

HUDEC, KonštantínHudba v Banskej Bystrici do 19. storoþia. Spolok Tranoscius, Liptovský Svätý Mikuláš

ZAVARSKÝ, ErnestPríspevok kdejinám hudby vKremnici od najstarších þias do roku 1650 –þasĢ I., In: Hudobný
archív 2, Matica slovenská, Martin 1977, s. 9

ZAVARSKÝ, ErnestBeiträge zur Musikgeschichte der Stadt Kremnitz (Kremnica, 6ORZDNHL ,QMusic des Ostens
Bärenreiter, KassHO– VVV 

ZAVARSKÝ, Ernest:Príspevok kdejinám hudby vKremnici od najstarších þias do roku 1650 –þasĢ I., In: Hudobný
archív 2, 0DWLFDVORYenská, 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

 NÁBċLKOVÁ, Iva $62& – skladby neznámeho skladateĐa zTabulatúrneho zborníka Samuela Marckfelnera.
SúĢaž o najlepšiu študentskú vedeckú prácu(ŠVOK), Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
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NábČlkovápri tvorbe hypotézy spájajúcej Andreasa Stirbitza so skratkou A.S.O.C. vychádzaOD]práce
Ernesta Zavarského.2NUHPWHMWRhypotézyformuluje v práci ešte ćalšie dve. Jedna predpokladá,
že za skratkou A.S.O.C. by sa mohol skrývaĢ niekto z rodiny Šimbrackých D ćalšia vychádza
]informácieRGRicharda Rybariþa, že vsedmohradskom Brašove pôsobil rod organistov Siegerovcov
]ktorých jeden sa volal Andreas Sieger.

Hypotézy o $QGUHDVRYL6WLUELW]RYL(Stürbitz, 6WLHUELW]Štirbitz)DURGLQH6WLUELW]RYFRY
'RWHUD] EROD hypotézD spájajúca A. 6WLUELW]D VR VNUDWNRX $62& ]D]QDPHQDQRX Y 7=60 ,,
Vpracovaná len þiastoþne. NábČlkovánepracuje so všetkými dostupnými prameĖPLDSULformovaní
svojej hypotéz\vychádza zpribližných rokov zápisu skladiebVRVNUDWNRX$62&Y7=60,,1D
základe tRKRsa snaží urþiĢ osoby žijúce vtej dobe, ktoré by mohli spĎĖaĢ kritérium tejto VNUDWN\
Dtak identifikovaĢ ich autora. Na životopisné údaje týkajúce sa rodiny StirbLW]RYFRYDzapisovateĐa
7=60,,60DUFNIHOQHUDsa pri rozpracovaní tejto hypotézy sústrećuMHPHQHM
2$QGUHDVRYL6WLUELW]RYLchýbajú presnejšie životopisné údajeDOHRjeho rodine, ktorá žila
Y.UHPQLFL sa zachovali dobové dokumenty, ktoré nám pomôžu pri rozpracovaní QDVWROHQHM
hypotézy 2WHF $QGUHDVD VDYRODO0DUWLQ6WLUELW]Dbol váženým obþaQRP PHVWD.UHPQLFDNGH
pôsobil ako organár. Zroku 1613 mámearchívnyzáznam,na ktorý upozorĖuje d’Isoz .álmánže
VD ponúkol mestu postaviĢ organ pre zámocký kostol. Motiváciou boli jeho dlžoby, D WDN VD
UHFLSroþne usiloval oLFKRGSXVWHQLH. M. Stirbitz podĐa dohody organ vzámockom kostole vURNX
1614 dokonþil, za þo mu mesto okrem odmeny SRVN\WOR DM RGSXVWHQLH GDQí 9URNX  ERO
zvolený do mestskej rady aYroku 1617 na základe jeho príhovoru, spolu sRUJDnistom Egídiusom
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Krivonosom, prijali za obþana mesta istého Jura MarNZDUWD =URNX  sa zachoval archívny
GRNXPHQW Rtom, že si M. Stirbitza vyžiadali aby šiel opraviĢ organ do Nitry, pretože iba on to
vie. To, že jeho služby vyhĐadávali je dôkazRPže bol šikovným organárom.Martin Stirbitz, þlen
PHVWVNHM UDG\ Dvážený organár mal podĐa dobových údajov troch synov (Petra, Jána a $QGUHMD 
3HWHUStirbitz pôsobil v rokoch 1630 –DNRRUJDQLVWDY%DQVNHM%\VWULFLPrvý záznam o3HWURYL
6WLUELW]RYLnachádzame vúþtovných knihách zroku 1630, posledný zURNX9roku 1648 už
pôsobí na mieste organistu v%DQVNHM %\VWULFL 0DWKLDV 'LQJD Peter bol aj skladateĐsk\ þinný.
9URNX  venoval rodnému mestu 10 SDUWRYvlastných skladieb DDXJXVWD toho istého roku
PHVWXYHQRYDOćalšie skladby
Ján Stirbitz "– ćalšísyn organára M. StirbitzaVDSRGREQHDNRMHKRRWHFYHQRYDO
organárskemu remeslu aod roku 1637 bol až do svojej smrti kremnickým organistom.9URNX
bol zvolený do PHVWVNHMUDG\DYmeste sa pravdepodobne tešil veĐkej obĐube, kećže ho menovali
DMsprávcom ŠWXEQLDQVNRhájskeho panstva.Podobne ako brat Peter bol aj Ján skladateĐsk\þinný
Drodnému mestu venoval dve skladby. -HGQXSUHPDWXWLQXPYURNXDYURNXVNODGEXQD
Nový rok. =URNX  VD ]DFKRYDO OLVW PHVWVNHM UDGH Y NWRURP žiada peniaze na objednanie
dialógov Andreasa Hammerschidta, ktoré vyšli v roku 1645, þo svedþí o jeho rozhĐadenosti.
9URNXSRMHKRVPUWLVDVWDORUJDQLVWRPY.UHPQLFLjeho syn Ján Kristián Stirbitzktorý tu
kvôli napätým pomeromERORUJDQLVWRPiba do júla.

3RNXVRrekonštrukciu života$QGUHDVD6WLUELW]D
3UL SRNXVH Rrekonštrukciu života $ 6WLUELW]D D SULhĐadaní súvislostí spájajúcich ho so skratkou
$62&je možnéoprieĢVDLEDRniekoĐkodôveryhodnýchIDNWRYNa základe dobových dokumentov
Yieme, že A. Stirbitz ERO RUJDQLVWD Y Košiciach, že VD QDURGLO zaþiatkom 17. storoþia Y .UHPQLFL
YURGLQH organárD D þlenD PHVWVNHM UDG\ 0 6WLUELW]D 0DO GYRFK úspešných EUDWRY 3HWUD D Jána,
ktorí boliSRGREQHDNRRQRUJDQLVWL'ôležitý údaj, ktorýmôže upevniĢhypotézX, že A.6WLUELW]VD
skrýva pod skratkou A.S.O.C. nachádzame v publikácii Kornéla Bárdosa 1a základe informácií
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]Archívu mesta Košice uvádza roky pôsobenia $ 6WLUELW]D DNR RUJDQLVWX Y Košiciach  až
7úto informáciu sa zatiaĐ nepodarilo overiĢ. Spomínaná signatúra, na ktorú odkazuje Bárdos,
obsahuje mená þlenov senátu aPHVWVNHMUDG\0HQR$Stirbitza sa tu nachádza niekoĐkokrátDOH
nenachádzame tu spomínané roky jeho pôsobenia. 2EMDYXMH VD Y rokoch 1644 až 1649 NHG\ MH
zapísaný ako þlen mestskej rady9Naždom príSDGH]týchtoúdajov možno celkom jasne predpR
kladaĢ, že vmeste pôsobil už skôr ainformácia Kornéla Bárdosa môže byĢ pravdivá ýo je zDX
jímavé, Bárdosneuvádza, že A. Stirbitz bol aj þlenom mestskej radyýlenstvo vsenáte prepokladá,
že musel byĢ váženým obþanom mesta Košice.ÚGDMRþase pôsobenia A. Stirbitza na poste organistu
v KošiciachVktorým nedisponovala autorka hypotézy Iva NábČlková aneskôr ani Ladislav Kaþic
D-DQND PetĘczová SUHGVWDYXMH oporný bod, QDktorý možno pri upresĖovaní hypotézy nadviazaĢ
Práve roky pôsobenia$6WLUELW]DYKošiciach na poste organistu naznaþujú, žesa mohol narodiĢ
RNRORURNXDEROSUDYGHSRGREQHVWUHGQým synom M. Stirbitza. VychádzameWX]SUHGSRNODGX
že jeho synovia sa zamestnali postupne podĐa veku,kećže všetci boli organisti. Peter6WLUELW]DNR
najstaršíod roku 1630 pôsobil v%DQVNHM%\VWULFL$QGUHM$QGUHDV6WLUELW]ako prostredný synRG
URNX  DNR RUJDnista v Košiciach a najmladší Ján Stirbitz po smrti kremnického organistu
(.ULYRQRVD  nastúpil vURNXQDMHKRPLHVWRĆalej predpokladáme, že$QGUHDVDMHKR
EUDWLD zísNDOL Y]GHODQLH RG VYRMKR RWFD 0 6WLUELW]D PodĐa zachovaných dRERYých údajRY
týkajúcich sa rodiny StirbiW]RYFRY YLHPH, že išlo o váženú rodinu a šikovných organisWRY
skladateĐov a organárov. To pRWYUG]XMH aj fakt, že samotné mestá, v ktorých jednotliví EUDWLD
pôsobili SDWULOL Y 17. storoþí k popredným slobodným kráĐovským mestám 3RVW RUJDQLVWX Y WHM
GREH obsadzovali mestá kvalitnými hudobníkmi, þoho príkladom sú známe mená ako Ján
Šimbracký, Samuel Marckfelner þi Samuel Capricornus  –   ] ktorých každý bol aj
VNODGDWHĐsky aktívny
Roky pôsobenia A. 6WLUELW]D YKošiciach  –   pridávajú na váhe aj hypotéze že
práve onsa skrýva za skratkou A.S.O.C.1aznaþujú, že60DUFNIHOQHU – , zapisovateĐ
spomínaných skladieb, VDVním mohol RVREQHstretnúĢ, kećže sa narodil v Košiciach7Rotvára
ćalšiu hypotézu, že A. Stirbitz mladému S. Marckfelnerovi PRKRO dávaĢ OHNFLH Y KUH QD RUJDQH
vzhĐadom na skutoþnosĢ, že Y þase nástupu A. Stirbitza na miesto košického organistu mal
60DUFNIHOQHUURNRY60DUFNIHOQHUYURNXpôsobil ako organista v 6Sišských9ODFKRFK
DRGURNXnastúpil na lukratívnu pozíciu organistu vLevoþi. Kedže vtomto veku už musel byĢ
šikovným organistom, je veĐmi pravdepodobné, že ako organista pôsobil už aj predtým
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Ysedmohradskom Brašove, kde SREXGRO RNROR URNX  PravdivosĢ hypotézy, že za skratou
A.S.O.C. sa skrýva domáci skladateĐ, konkrétne Andreas 6WLUELW] naznaþuje aj fakt, že zápisy
VNODGELHE V WRXWR VNUDWNRX Veni Sancte Spiritus a 12 D Officium a 16, ktoré S. Marckfelner
Y\KRWRYLO v Tabulatúrnom zborníku Samuela Marckfelnera II, sú zapísané na fóliách, NGH sú
zapísané ajskladby ćalšiHho domáceho organistu a skladateĐa Jána Šimbrackého.

Záver
Ak je táto hypotéza pravdiváWDNLGHRjediné identifikované skladby, ktoré sa]DFKRYDOL]WYRUE\
EUDWRY6WLUELW]RYWFRY, kećže ćalšie pramene sú stratené alebo zniþené-HWRškoda, pretožeGRERYé
záznamy poukazujú na to, že to boli plodní ašikovní VNODGDWHOLDRUJDQLVWLDvážení obþania miest,
Yktorých pôsobiliTáto zaujímavá rodina jednoznaþne mala svoje miesto vhudobnokultúrnom živote
na území dnešného Slovenska v 17. storoþí D ćalší výskum môže priniesĢ zaujímavé výsledky
Inšpiráciou môžu byĢ DM Lnformácie vyskytujúce sa Y VSRMLWRVWL V PHQRP 6WLUELW], ktoré môžu
hypoteticky predstavovaĢ smerovanie rodinných väzieb. Napríklad Kornél Bárdos spomína vo
Vvojej publikácii istého Györgya -XUDMD Stirbitza, ktorý pôsobil okolo roku 1654 vSvätom -XUH
Ćalej Y ]R]QDPH PDMVWURY PLQFLDURY, ktorý vyšiel v roku  nachádzaPH PHQR )ULHGULFK
6WLHUELW] V XYHGHQíP PLHVWD D URNX pôsobenia Pajster mincovne v poĐskom meste ĩary v URNX
  Ćalšie stopy vedú na sever územiDýLHFKkde nachádzame dedinku Štrbice (lat. Stirbitz,
nem. Stürbitz), o ktorej je prvá zachovDná zmienka z URNX  1ećaleko Štrbice v þeskom
meste KadaĖ]DVHYURNRFK–1591 pôsobil a žil Peter Stierba von Stierbitz, ktorý bol meVW
ským NRQ]XORP DprekladateĐom administratívnych dokumentov a literatúry do nemþiny. ýL sú
tieto informácie relevantné aþi naozaj dokážu prispieĢ kosvetleniu pôsobeniahudobníckejURGLQ\
6WLUELW]RYFRYukážeLEDćalší dôkladný výskum.


%,%/,2*5$),$
BÁRDOS, Kornél: Magyarország zenetörténete II. 1514 – 1686. Akadémia Kiadó, Budapest, 1990,
V,6%1
%85/$6/DGLVODY–FIŠER, Ján –HOěEJŠ, Antonín. Hudba na Slovensku v XVII. storoþí6$9
%UDWLVODYD


František Matúš predpokladá na základe notového zápisu, že vBrašove študoval. Pozri: Tabulatúrny zborník Samuela
Marckfelnera (výber). Ed. František Matúš, (=Stará hudba na Slovensku 4), Opus, Bratislava 1981 a MATÚŠ,
František. Samuel Marckfelner. In: Z minulosti Spiša, (GFrantišk Žifþák, Polypress, Levoþa 2002, s. 137

BÁRDOS, KornéOMagyarország zenetörténete II.–1686. Akadémia Kiadó, BudapeVWV

 )255(5 /HRQDUG / Biographical dictionary of medallists  FRLQ JHP DQG VHDOHQJUDYHUV PLQWPDVWHUV F
DQFLHQWDQGPRGHUQZLWKUHIHUHQFHVWRWKHLUZRUNV%&$'6SLQN 6RQ/RQGýnV

KWWSVFVZLNLSHGLDRUJZLNL&$WUELFH

KWWSZLNLSHGLDTZLNDFRPGHHQ.DGD&

32

Dejiny slovenskej hudby (G Ladislav Burlas, Ladislav Mokrý, ZdČnek Nováþek, ÚHV SAV,
%UDWLVODYDV
G’ISOZ KÁLMÁN: Körmöcbánya XV. XVI. századi zenészeirĘl%XGDSHVW
)255(5 /HRQDUG / %LRJUDSKLFDO GLFWLRQDU\RIPHGDOOLVWV  FRLQ JHP DQGVHDOHQJUDYHUVPLQW
PDVWHUV FDQFLHQWDQGPRGHUQZLWKUHIHUHQFHVWRWKHLUZRUNV%&$'6SLQN 6RQ
/RQGýnV
LENGOVÁ, Miriam: Zdejín obchodu na Spiši (15. –17. storoþie), In: ýlovek a spoloþnosĢ
zv. 15, þ. 2. Dostupné na internete: KWWSZZZFORYHNDVSRORFQRVWVNVNURFQLNURN
VWXGLHDFODQN\]GHMLQREFKRGXQDVSLVLVWRURFLH,661
+8'EC, Konštantín: Hudba v Banskej Bystrici do 19. storoþia. Spolok Tranoscius, Liptovský
Svätý Mikuláš, 1941.
HULKOVÁ, Marta: Central European Connections of Six Manuscript Organ Tablature Books of
the Reformation Era from the Region of Zips (Szepes, Spiš), ,Q Studia Musicologica(G7LERU
Tallián, Akadémiai Kiadó, roþ. 56, þ. 1, 2015, s. 3,661
HULKOVÁ, Marta: Levoþská zbierka hudobnín D2. zv., [kandidátska práca] Filozofická fakulta
Univerzity Komenského, Bratislava 1985.
KAýIC, Ladislav: Barok. In: Dejiny slovenskej hudby od najstarších þias po súþasnosĢ. Ed. Oskár
(OVFKHN, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, 1996, s. 75,6%1

KALINAYOVÁ, Iveta: Analýza skladieb zapísaných Samuelom Marckfelnerom v dvoch tabulatúrnych
zborníkoch Samuela Marckfelnera. Filozofická fakulta univerzity Komenského, Bratislava, 1992.
KRIŽKO, Pavel: Geschichte der römisch-katholischen Kirchengemeinde in KremnitzErste Periode.
%XGDSHVW
MATÚŠ, František: Samuel Marckfelner. In: Z minulosti Spiša, Ed.: Františk Žifþák, Polypress,
Levoþa, 2002, s. 137,6%1
NÁBċLKOVÁ, Iva: A.S.O.C. –skladby neznámeho skladateĐa zTabulatúrneho zborníka Samuela
0DUFNIHOQHUDSúĢaž o najlepšiu študentskú vedeckú prácu(ŠVOK), Filozofická fakulta Univerzity
Komenského, Bratislava, 1989.
OLEJNÍK, Milan: Administratívnoprávne a hospodárske aspekty prínosu nemeckej menšiny
Nformovaniu multietnickej spoloþnosti na Slovensku ,Q ýlovek a spoloþnosĢ, 2000, zv. 3, þ. 3.
,661
PETėCZOVÁ, Janka: Polychorická hudba I, v európskej renesancii a baroku, v dejinách hudobnej
kultúry na Slovensku. Ed. František Matúš, Prešov, 1998, 140 s. ISBN 80
RYBARIý, Richard: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku I. Stredovek, renesancia, barok2SXV
%UDWLVODYDV
Tabulatúrny zborník Samuela Marckfelnera (výber). Ed. František Matúš, (=Stará hudba na
6ORYHQVNX 2SXV%UDWLVODYD
7(876&+ .DUO 7. Musik in Siebenbürgen. WecKVHOZLUNXQJHQ PLW 'HXWVFKODQG XQG GHQ
Nachbarn. Siebenbürgische Musiker in BadenWürttemberg. Dostupné na internete:
KWWSZZZVLHEHQEXHUJHUEZGHEXFKVDFKVHQKWP
ZAVARSKÝ, Ernest: Príspevok kdejinám hudby v Kremnici od najstarších þias do roku 1650 –
þasĢ I. In: Hudobný archív 2, Matica slovenská, Martin 1977, s. 9–
ZAVARSKÝ, Ernest: Beiträge zur Musikgeschichte der Stadt Kremnitz (Kremnica, Slowakei).,Q
Music des Ostens, Bärenreiter, Kassel, 1963 – –V––V––
V– 

33

7925&$9EVANJELICKÝCH HYMNOLOGICKÝCH PRAMEĕOCH 
BAROKOVÉHO SLOVENSKA

=ODWLFD.HQGURYá
6lovenské národné múzeuPHudobné múzeum%UDWLVODYD

.úvahám nad pojmom D postavením tvorcu Y NRQWH[WH SHVWRYDQLD GXFKRYQHM SLHVQH D WYRUE\
piesĖových ]ELHURN nás priviedli doterajšie výsledky výskumu hudobných tlaþí evanjelických
hymnologických prameĖovbarokového SlovenskaRámectýchto publikovanýchslovacikálnyFK
prameĖov tvorí Y 17. storoþí päĢ ]notovaných vydaní spevníka Cithara Sanctorum tlaþených
Y/HYRþi       %ohatý MH MHKR ediþný DvydavateĐských SURILO
DYSURFHVHinterdisciplinárnevedeného výskumu sa od 18. storoþia GRGQHVvinie línia KRGQRWení
MHKR prínosX do slovenských kultúrnych a cirkevných dejín, ktorý je pre vývin nRYRGREHM
slovenskej kultúry zásadný9prvej polovici 18. storoþia dopĎĖajú zoznam domácich hudobných
tlaþí znotované spevníky tvorcov VSLHYDQHM evanjelickej duchovnej piesĖovej lyriky Eliáša
MlynáĜových a Jána Glosia Pondelského. %arokové knižné artefakty D na danú dobu X nás
exkluzívne hudobné tLWXO\ sú výsledkom þinnosti domácej typografie, ktoré okrem textov
duchovných piesní zverejĖujú aj výber jednohlasných melódií podobne ako spevníky Cithara
Sanctorum i katolíckyCantus Catholici 7LHWR ]ELHUN\ GXFhovných piesní sú bibliograficky
samostatné, uvádzajú ich autentické titulné listy aYpôvodnom knižnom bloku saQDchádzajú na
mieste za zbierkami modlitieb. Monograficky doposiaĐ nestáli v centre bádateĐského záujmu ani
Yprostredí literárnej ani hudobnejhistórieDako založené knižniþné aarchívne depozity postupne
XSDGOL GR ]DEXGQXWLD 1imi sa však rozširuje kROHNFLD starších domácich tlaþí stvárnených do
podoby hudobného tituluDYtomto kontexte dejiny domácej hudobnej typografieD]GDE\QHPDOL
SUHKOLadaĢ terén hymnologických prameĖov.


VedĐa uþebníc, najmä NDWHFKL]P\ Podlitebné knihy aspevníky –WHGD knihy náboženskej
každodennosti tlaþené vjazyku národností žijúcich v8KRUVNX–EROLGUXKPLDWLWXOPLVSUHGSRNOD
dom vyššieho nákladu i distribuþných možností vo vydavateĐskej koncepcii uhorských tlaþiarní.
Boli to kĐúþové náboženské texty pre gramotné aj menej vzdelané veriace obyvateĐstvo. EvanjH
lické rodiny pestovali domáce pobožnosti, pri ktorých sa modlilo a þítalo z Biblie a postíl Dspievalo
z Tranoscia. Modlitebná kniha aspevník sa rovnako uHYDQMHOLNRYLkatolíkov stali jedným zúspeš
ných vydavateĐských artiklov aþasto sa vydávali vspoloþnom knižnom bloku.
Hudobnú typografiu na území Slovenska v17. storoþí rozvinula najmä rodinná tlaþiareĖ
%UHZHURYFRY %UHXHURYFL  Y Levoþi, ktorá pracovala v URNRFK  – 1747. Jej zakladateĐ
Vavrinec Brewer (1625 – 1664) tlaþil diela, ktoré z hĐadiska typografickej úpravy dosahovali




Levoþa, 1655; Trnava 1700.
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európsku úroveĖ. Vydal avytlaþil 289 diel, spomedzi ktorých 18 predstavuje tlaþ vVORYHQVNRP
jazyku (tzv. kultúrna slovenþina). Medzi nimi nachádzame aj znotované vydania Cithary
Sanctorum]URNRYDDMCantus Catholici]URNXKRFLRGURNXYLPSUHVHVD
objavujú už dediþia Vavrinca Brewera. V þase pôsobeniD MHKR V\QD Samuela Brewera (1655 –
1699) tlaþiareĖ zhotovila 394 kníh. V tomto období boli vytlaþené ćalšie znotované tituly
spevníka Cithara Sanctorum  =notovaných titulov zWRKWRREGRELDSURGXNFLH
poznáme aj žaltár Szent David Kiralynak és Prophétanak Száz ötven Soltari  preložený do
maćarþiny Albertom Molnárom (1574 –   Po smrti Samuela Brewera vedenie tlaþiarne
YURNRFK  – 1705 prešlo do rúk vdovy Žofie Brewerovej ,GH R obdobie, keć tlaþiareĖ
]KRWRYLOD D Y\GDOD Písniþní knižeþku Eliáša MlynáĜových, hoci meno Žofie Brewerovej
Yimpresse spevníka sa neobjavuje. Ćalšími vlastníkmi oficíny vURNRFK–1715 boli dediþia
Samuel Brewer DYURNRFK– 1752 tlaþiareĖ viedol jeho mladší syn Ján Brewer9 období
SURWLKDEVEXUJVkých povstaní levoþská tlaþiareĖ Brewerovcov zaþala upadaĢ a v roku 1754, po
130 rokoch aktívnej þinnosti svýkazom okolo 1000 tlaþiarenských produktov, zanikla. 
Do dejín notolaþe na území Slovenska vstúpil aj Matej Glaser Vitriari (1653 – 1706)
Kežmarskú tlaþiarenskú dielĖu založil vURNXDjeho prvé tlaþe sú datované rokom 1705. Zo
skromných životopisných údajov je známe, že sa narodil v URNX  Y %DUGHMRYH -HKR URGLQD
údajne pochádzala z chorvátskeho mesta Vitring (lat. Vitriacum). Remeslu tlaþiara sa vyuþil
SUDYGHSRGREQHYBrewerovej tlaþiarni vLevoþi, kde bol istý þas zamestnancom aVMHKRPHQRP
sa tu

stretávame do konca 17. storoþia. Matej Vitriari však nebol obþanom mesta Levoþe

Dnevlastnil tu žiadnu nehnuteĐnosĢ. Kežmarská tlaþiareĖ tlaþila pod jeho menom vURNRFK–
1710 aj napriek tomu, že Matej Vitriari zomrel 16. februára 1706 (pravdepodobneYþase morovej
epidémie). Nie je známe, odkiaĐ pochádzalo skromné zariadenie kníhtlaþiarne, zjavne však
QHEROR ] Levoþe. Pozostávalo z  Wypov písma, z notových typov a z niekoĐkých ozdôb.
9pomerne krátkom období þinnosti Vitriariho tlaþiarenskej oficíny knižnú produkciu predstavujú
tri tlaþe vlatinskom jazyku, dve tlaþe v slovenskom jazyku, jedna tlaþ v QHPHFNRP MD]\NX
Djedna tlaþ vmaćarskom jazyku. PäĢ z nich charakterizuje náboženské zameranie a dve tlaþe
majú svetský obsah. Dve tlaþe vslovenskom jazyku sú poslednými, vimprese ktorých je uvedené
meno kníhtlaþiara, aje to práve literárnonáboženské dielo Eliáša MlynáĜových Duchovní života
Studnice plná božského obþerstvení D Písniþní knižeþka. Po roku 1710 tlaþiarenská þinnosĢ



 Zachovaný exemplár sa nachádza aj v jednom knižnom konvolúte v zbierkovom fonde SNMHudobného múzea
Y%UDWLVODYHVevidenþnýmþísloP086,,

Albert Molnár (1574–1634), uhorský reformovaný teológ, jazykovedec, prekladateĐ, kantor arektor školy v2SSHQ
KHLPH Dostupné na internete  KWWSPDGDULVNPDJD]LQKLVWRULDVXFDVQRVWMD]\NRYHGHFDSUHNODGDWHODOEHUWPROQDU
V]HQF]L>@

%5(=$9RMWHFKTlaþiarne na Slovensku 1477–1996%UDWLVODYDV
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YKežmarku zanikla.Spevník Jána GlosiaPondelského Etan hlasitČ prozpČvující anebo Písniþky
nábožné na titulnom liste neuvádza údaje o tlaþiarovi, chronogram QD WLWXOQRP OLVWH *ORVLRYHM
]ELHUN\ PRGOLWLHE, s ktorou sa spevník nachádza vspoloþnom knižnom zväzku, prezrádza rok
Y\GDQLD
Rezervoár hymnologických tém je pestrý .RQUDG $PHOQ  – 1994), nemecký
hymnológ a hudobný vedec, zdôrazĖuje Y K\PQRJUDIickom teréne SUDFRYQú QHY\KQXWQRVĢ
NRQIURQWácie V poznatkami príbuzných vied, akými sú: teológia a liturgika, literárna veda
a jazykoveda (germanistika, anglistika, romanistika, slavistika), hudobná veda, paleografia,
dejiny kníhtlaþiarstva, bibliografia a kulturológia. Do procesu tvorby spevníka (zbierky
duchovných piesní) þi už rukopisu alebo tlaþe vstupuje aj niekoĐko úrovní autorstva aDMYtýchto
súvislostiach na spevník nevyhnutne hĐadíme interdisciplinárnym okom. 
9nasledujúcom texte prezentujeme príspevok autorov, ktorýFK VPH LGHQWLILNRYDOL Y SX
blikovanom repertoári duchovných piesní (texty, melódie) v uvedených slovacikálnych prD
meĖoch sevanjelickým konfesionálnym zázemím. Textom –þi už poetickým alebohudobným –
Yspevníkoch sa zaoberáme bez toho, aby sme disponovali uceleným akritickým obrazom dejín
vydávania našich literárnychresp. literárnohudobných textov vstarších obdobiach. ŠpecifickosĢ
hymnologického prameĖa ako piesĖového súboru podþiarkuje práca  D X W R U D  redaktora –
zostavovateĐa – editora – spisovateĐa, ktorý vedĐa svojich básnických (lyrických) diel zaradil do
]RVWDYRYDQHM]ELHUN\ DM ´VNODGE\´ iných tvorcov. Jeho meno zvádza totiž k mylnému oznaþeniu
autorstva celej piesĖovej zbierky. Dochádza tu k prieniku autorských rolí, ktorých hranica nie je
MDVQHYtomto období zadefinovaná.Textológia aeditorstvo je historicky mladá disciplína a nemá
Xnás podstatnejšiu tradíciu. Poþiatky ediþnej praxe unás súvisia s redakþnou prácou 'DQLHOD
.UPDQD – QDWH[WRFKduchovných piesní pre Evanjelický kancionálVáclava Kleycha
=LWWDX     urþený þeskýP VOLH]VN\P D slovenskýP HYDQMHOLNRP rozptýlenýP
YH[LOH Redakþné princípy Y\MDGULO 'DQLHO .UPDQ Y SUHGKRYRUH spevníka, ktorý považujeme za
prvú slovenskú hymnologickú štúdiu. Nasledujúci citát z WRKWR SUHGKRYRUX sleduje vzĢah textu
Dmelódie GXFKRYQHM SLHVQH NWRUýzároveĖ DSHOXMHQDMD]\NRYR Dhudobne prepracovaný SUHMDY
„Byloby pravím dobĜe, aby ti, kteĜí ani pravého mluvení povČdomí nebyli, skládání písniþek
uþenČjším byli zanechali.. nebylo by tak mnoho slov neforemnČ formovaných aneb zle konstruovaných. Záleží na tom, pĜednČ aby k dlouhým notám muzickým sylaby vyĜknutí dlouhého –
akcentem ostrým a oblým znamenané pĜipojeny byli / k notám pak krátkým aby sylaby vyĜknutí
krátkého – neakcentované, aneb mČkkým akcentem znaþené kladeny byli.“ . základným




 KLIMEKOVÁ Agáta: Tristoroþné jubileum kníhtlaþiarskej þinnosti v Kežmarku. Dostupné na internete:
KWWSZZZVQNVNLPDJHVVQNFDVRSLVBNQL]QLFDMDQXDUSGI>@

$0(/1, Konrad: Der Gegenwärtige Stand und die Vordringlichen Aufgaben der Hymnologischen Forschung. In:
Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie, þ. 6, 1961, s. 65.
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editorským požiadavkám, ktoré Daniel Krman stanovil apodĐa možností dôsledne plnil, je otázka
DXWRUVWYD Slovenská literárna historiþka Gizela Gáfriková ( – ) konštatuje, že práve
Yhymnografickej tvorbe sa autorstvu dosĢ dlho nepripisovala väþšia pozornosĢ a svojím spôso 
bom to platí ako typická žánrová þrta najmä v prostredí pestovania duchovných piesní. 'DQLHO
.UPDQ Gôsledne zisĢoval autorstvo pôvodcov i prekladateĐov duchovných piesní, ktoré boli do
spevníka zaradené. Usiloval sa o þo najpresnejšie bibliografické údaje, aby naznaþil vývin
GXFKRYQHM SLHVQH 1DSRNRQ Qa zisĢovaní autorskej atribúcie textov sa podieĐal aj nakladateĐ
DvydavateĐ spevníka VáclDY .OH\FK Nasledujúci citát, ktorý svojim spôsobom vníma rozmer
´duševného a autorského vlastníctva´, pochádza z predhovoru z mladších vydaní spevníka
Cithara Sanctorum 6HQLFD Ján Bežo, 1905): „IV. bod.: PĜi všech písních jména skladatelĤ
a pĜekladatelĤ, pokud možné bylo, vyhledána ; jména prvních, nČmeckých, vĤbec cizích vlevo,
slovenských pak skladatelĤ tak též prekladatelĤ vpravo doložena jsou; na þemž pravé cirkvi,
zvláštČ v tČchto posledných a nebezpeþných þasích, nemálo záleží. I melodie známejší, které se jen
najiti mohly, témČĜ ke každé písni pĜidány jsou...“ Konštatovanie DXWRUVNHM atribúcie melódií
duchovných piesní QDWRPWRPLHVWHvšaknemôžemeoþakávaĢ, kećže spevník\SXEOLNXMúvýluþne
texty duchovných piesní.
Ak hĐadíme na nami skúmané VSHYníkyVYRMím spôsobom aj autorskéa hudobné tlaþe, ich
]RVWDYRYDWHOLD Juraj Tranovský (1592 –   Eliáš MlynáĜových  –   L Ján Glosius
Pondelský  –   neriešili otázky pôvodu aautorstva predlôh (minimálne nemeckých)
]ktorých þerpali tak, aby nimi zreteĐne oboznámili UHFLSLHQWRY Urþitým dokladom autorovho
ediþného zámeruDXVPHUQHQLDDNRknižné GLHORþítaĢ aNnemu pristupovaĢje najþastejšie titulný
OLVWDSUHGKRYRU9Tranovského Cithare Sanctorumsúvýnimkou XYHGHQéPHQRYLWHGYHkĐúþové
osobnosti reformácie azároveĖ tvorcovia duchovných piesní]QHPHFNHMHYDQMHOLFNHMGXFKRYQHM
piesĖovej tradície 0DUWLQ /XWKHU  –   D 3KLOLSS 0HODQFKWRQ  –   MH WR DM
3KLOLSS1LFRODL – evanjelický farár, kazateĐ aznáP\tvorca duchovných piesní SRHW
DskladateĐ)Ich mená nájdeme spolu snázvom danej duchovnej piesne9neskorších vydaniach
spevníka sa stretávame s iniciálami PLHQ ] ktorých XVXG]XMHPH úþasĢ domáceho tvorcu
YpiesĖovej škále spevníka DNR QDSU , / & /  Jeremiáš Lednický  –   ktorý bol
SUDYGHSRGREQH HGLWRURP Y\GDQLD Cithary Sanctorum]URNX  DOHER ' 6  'DQLHO 6LQDSLXV
[Horþiþka] – HGLWRUY\GDQLD]URNX








GÁFRIKOVÁ*L]HODZabúdané súvislosti(Štúdie oslovenskej literatúre 17.18. storoþia). BratislavaV
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Juraj Tranovský, &LWKDUD6DQFWRUXP
[PijsnČ Duchownj /Staré y Nowé / kterýchž Cýrkew KĜestianská / pĜi Wýroþnjch Slawnostech aPamátkách /
Gakož y we wsselikých potĜebách swých, obecných y obzwlásstnjch / s mnohým prospČchem, vžjwá:
.njmž pĜidaný gsau PjsnČ D. M. Luthera wssecky / z NČmecké Ĝeþj do nassj Slowenské, pĜeložené; Od
KnČze GiĜjka TĜanowského / Služebnjka PánČ, pĜi Cýrkwi SwatoMikulássské w LiptowČ. WytisstČné
ZLewoþi / MDCXXXV.  [impr.:@Wytisstien w Lewoþi, vWawĜince Brewera ANNO M. DC. XXXVI. 


Kultúrne a duchovné dediþstvo spevníka Cithara Sanctorum, ktorý pre slovenských evanjelikov
zostavil Juraj Tranovský, a ktorý bol prvýkrát vydaný vURNX , si privlastĖuje hymnologický
výskum na Slovensku, výechách i v3RĐsku(najmä na území Sliezska). Je to prvá nototlaþ vMD]\NX
slovenských evanjeliNRY D kĐúþový prameĖ slovenskej evanjelickej hymnografie. VydavateĐský
profil spevníka spoþtom okolo 220 vydaní siaha hlboko do 20. storoþia. Zásadný muzikologický
vklad do mozaiky jeho výskumu, ktorý ešte YURNX]YHUHMQLO /DGLVODY%XUODVrozširujúSUí
spevky ďudovíta Vajdiþku aďudmily Michalkovej.Cithara SanctorumDNRQRWRYDQý titul MHWHGD
SURGXNWRP%UHZHURYVNej tlaþiarne vLevoþi.9dejinách vydávania tohto spevníka poznáme päĢ jeho
notovaných zhotovení D WR MHGLQH zo 17. storoþia, ] URNRY      Prvé
vydanie spevníka obsahovalo 440 duchovných piesní. Poþet melódií, ktoré sú publikované len ako
jednohlas, nie je exaktný, poþíta sR175 melódiami. Ladislav Burlas publikoval transkribované mH
lóGLHYpoþte 158. 9WRPWRY\Ganí dnes vieme doložiĢ okolo 50konkordancií melódií vnemeckých
prameĖoch z REGRELDURNRY –9ćalších vydaniach ich poþet stúpa kþíslu 80. Pôvod
ćalšíchmelódií predpokladáme vprameĖoch þeskej duchovnej piesĖovej tradície aYdomácom pUR
VWUHdí. Tie však þakajú na ćalší aktualizovaný výskum a ]KRGQRWHQLH Proveniencia nemeckých
piesní je okrem spomenutých mien Luthera, Melanchtona a1LFRODLDzjavná najmä nemeckými nad
pismi piesní LQFLSLW\ . Väþšinu pLHVQí 0DUWLQD/XWKHUD Y ]KXGREQHQRP WYDUH publikuje už prvé
Y\GDQLHCithary Sanctorum9notovaných vydaniachDpri notovaných duchovných piesĖach VPH
identifikovali tvorcov textov, melódií a SUDPHQH duchovných piesní, ktoré prezentuje nasledujúca
tabuĐka



Titulný list sme citovali podĐa RISM B XIII+%6. Na Slovensku zachované exempláre tohto spevníka titulný
list neudržali.,Q5,60%;,,, +<012/2*,&$6/$9,&$%$1',+<012/2*,&$%2+(0,&$6/29$&$
32/21,&$625$%,&$127(1'58&.('(6%,6-$+5+81'(576München

/DGLVODY%XUODV&LWKDUD6DQFWRUXP,QHudba na Slovensku v 17. storoþíL. Burlas [a iní]. Bratislava 1954, s. 52


Vajdiþka, ďudovít M.: Notované vydania Cithary Sanctorum v17. storoþí. In: Cithara Sanctorum 1636 – 2006. HG
Miloš Kovaþka – Eva Augustínová) Martin 2008, s. 105153; ďudmila Michalková: Lutherove piesne v&LWKDUH
VDQFWRUXP,QCithara Sanctorum 1636 – 2006. (ed. Miloš Kovaþka –Eva Augustínová) Martin 2008, s. 90

5,60%;,,, HGLWovaný JeremiášRPLednickýP –  HGLWovaný 'DQLHORP
6LQDSLRPHorþiþkRP  917. storoþí bol spevník &LWKDUD6DQFWRUXPvydaný9 krát.VedĐa piatich
notovaných pochádzajú dve nenotované Y\GDQLD]LevoþH D DGYH]TrenþínD D 

Pri identifikácii tvorcov textov amelódií duchovných piesní vskúmaných spevníkoch sme pracovali snasledujúcimi
edíciami: 'LH 0HORGLHQ GHU GHXWVFKHQ HYDQJHOLVFKHQ .LUFKHQOLHGHU DXV GHQ 4XHOlen geschöpft u. mitgeteilt von
-RKDQQHV=DKQ%G,–VI. Gütersloh 1889 5HSULQW+LOGHVKHLP  5,60'./, 'DVGHXWVFKH.LUFKHQOLHG
+J Y.RQUDG $PHOQ>Dćalší@.ULWLVFKH *HVDPWDXVJDEHGHU0HORGLHQ,9HU]HLFKQLV GHU'UXFNH 5,60%9,,,
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TabuĐka 1
Tvorcovia textov duchovných piesní
-RKDQQHV $JULFROD (UDVPXV $OEHU :ROIJDQJ 'DFKVWHLQ 1LNRODXV 'HFLXV 3DXO (EHU -DNRE (EHUW
Johann Flitner, Johann Frank, Michael Franck, Johannes Freder, Paul Gerhardt, Georg Grünwald,
/XGZLJ +HOPEROG 1LNRODXV +HUPDQ &KULVWLDQ .HLPDQQ &KULVWRSK .QROO -RKDQQ .ROURV -RKDQQ
Leon, Ambrosius Lobwasser, Mathias Apelles von Löwenstern, Martin Luther, Johann Matthesius,
*HRUJ 1HXPDUN 3KLOLSS 1LFRODL -RKDQQ 5LVW -RKDQQHV 6FKHIIOHU &\ULDFXV 6FKQHHJDVV .DVSDU
6WRO]KDJHQ0LFKDHO:HLVH7RELDV=HXWFKQHU
Tvorcovia melódií duchovných piesní
Johannes Agricola, Erasmus Alber, Johann Crüger, Wolfgang Figulus, Bartholomäus Gesius, Andreas
+DPPHUVFKPLHG/XGZLJ+HOPEROG-RKDQQ+RUQ*HRUJ-RVHSK/XFDV/RVVLXV0DWKLDV$SHOOHVYRQ
Löwenstern, Georg Neumark, Philipp Nicolai, Michael Prätorius, Johann Rist, Johann Schop, Valentin
6FKXPDQQ 1LNRODXV 6HOQHFNHU &\ULDFXV 6SDQJHQEHUJ 0HOFKLRU 9XOSLXV -RKDQQ :DOWHU 0LFKDHO
:HLVH7RELDV=HXWFKQHU
3UDPHQH5,60'./,





9\GDQLHCithary Sanctorum]roku 1696 obsahuje najmenej zhudobnených textov duchoY
ných piesní, viaceré piesne –medziinými aj Lutherove –Ypredchádzajúcich vydaniach smelódiami sú
WXSXEOLkované vo verzii textu.


Eliáš MlynáĜových, Písníþní knižeþka
Pijsniþnj= | Knižeþka || Obsahugjcý wsobČ rozliþné | wnowČ zložene | a zwetssy Castký | z Nemeckych
pĜeložene Ducho= | wný Pjsniþký | které každého ýasu | y wewsselikych potĜebách | mohú vžjwane | bytj |
Wydana na SwČtlo | skrze | Eliasse Mlinarowých. | a | wytissténa w LEWOCY | Léta PánČ |W kteremžto
Skladatel srdeþnČ žáda: | NeCh kažDI DVCh ChWaLI Pána | WzaCtne | WrVCné | WeCczery Rana. [1702]


Pjsniþnj= | Knižeþka | Obsahugjcy wsobČ rozliþne w=nowé zložene | awetssj Cžastky z1H _ PHFN\FK
preložene Duchownj Pjsniþky | [s] inymi opČt nynj znowu pĜidanymi |nedČlnjmi y ginymi nabožnými
Ssesstdesatmy | Pjsniþkami | ktere každého Cžasu | y we= | wsselikych PotĜebach mohou vžjwa= |ne byti. |
Wydaná na SwČtlo | skrze. | Eliasse Mlinarowych | Messtiána Kežmarského | a | Wytlaþena po druhý krat |
W Kežmarku | w Matege Witriariho | Létá Páné. | Vkterémžto Skladatel swssemi Po= | božnymi Krestianý
nabožne rjká: | [C]žIn IMet DIkI. Bože náss | že rá= | CžIss ostĜIhatI náss. [1707]


Provenienþne –vo vzĢahu kpôvodcovi atlaþiarenským oficínam –znotované dve vydania spevníka
Eliáša MlynáĜových prináležia kolekcii hudobnohistorických pamiatok Spiša a nechýbajú ani
Yindexe východiskovej bibliografickej literatúry 20. storoþia aj zo súþasnosti. Zachované
knižné exempláre Písniþní knižeþky deponujú na Slovensku tri zbierkotvorné inštitúcie. Jediný

.DVVHO>Dćalšie@ (GLWLRQGHVGHXWVFKHQ.LUFKHQOLHGV 'DVGHXWVFKH.LUFKHQOLHG.ULWLVFKH*HVDPWDXVJDEHGHU
0HORGLHQzväzkov. Kassel [a ćalšie] 1993 –

 KENDROVÁ, Zlatica: Príspevok k výskumu hudobných prameĖov barokovej evanjelickej duchovnej piesne na
Slovensku – spevník Eliáša MlynáĜových. [rigoróna práca]. Bratislava, 2011. 5,60%;,,,+%6
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levoþský originál skúmanej barokovej knihy je dnes uložený v historických IRQGRFK Ústrednej
knižnice Slovenskej akadémie vied (signatúra V. WHRO   Kežmarské vydanie dnes tezauruje
Slovenská národná knižnica v 0DUWLQH (signatúra SE 6248) D 9ydavateĐstvo TranosciuV D V
Y/LSWRYVNRPMikuláši (;,;* 
7itulný list tlaþe zbierky duchovných piesní PHQRYLWHH[SRQXMHjej zostavovateĐa, sSUHGSR
NODGRP MHKR YODVWQého príspevku do piesĖového korpusu zbierky: rozliþné vnovČ zložené Širšie
autorské zastúpenie, nemeckú pramennú provenienciu azároveĖ aj prekladovú prácu (zostavovateĐa?)
odþítame]titulného listuz vČtší þástky z nČmeckých pĜeložené duchovní písniþkyEliáš MlynáĜových
je tvorcom duchovnej evanjelickej lyriky slovenského baroka. PrekladateĐ, právnik aneskôr evanjH
lický farár, ktorého þinnosĢ pozorujeme na Spiši vmeste Kežmarok aY7HSOLFL
2EH Y\GDQLD MHKR spevníka publikujú zhodný poþet 28 znotovaných textov duchovných
piesní. Vtomto rozsahu sa nachádza 20 duchovných piesní, ktorých melódie a WH[W\Ypreloženom
WYDUHdo jazyka slovenských evanjelikov VPHLGHQWLILNRYDOLYnemeckých prameĖochVäþší poþet
WYRUFRYVDVYRMLPSôsobením viaže kREGRELXRUWRGR[LHDNRQIHVLRQDOL]PXY]ELHUNHVDQHQDFKá
dza pieseĖ Martina Luthera. Autorské zastúpenie vkontexte piesĖových textov, tvorcov melódií
Dpramene ilustruje nasledujúcatabuĐka:


TabuĐka 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. SaubeUW -DNRE 3HWHU 6FKHFKV %DOWKDVDU
6FKQXUU$QWRQ8OULFK+HU]RJ]X%UDXQVFKZHLJ0LFKDHO:HLVVH&DVSDU=LHJOHU
Tvorcovia melódií duchovných piesní
Johann Rudolph Ahle, Heinrich Albert, Michael Altenburg, Matthäus Apelles von Löwenstern, -RKDQQ
Crüger, $hasverus Fritsch, Severus Gastorius, Nikolaus Hermann, Johann Rist, Leonhart Schröter,
-RKDQQ6HEDVWLDQL&\ULDFXV6SDQJHQEHUJ-RKDQQ6WDGHQ0LFKDHO:HLVVH
3UDPHQH5,60'./,
  
"

Ján GlosiusPondelský, Etan hlasitČ prozpČvující anebo Písniþky nábožné
ETAN| hlasytČ ProzpČwugjcý | A=nebo| Pjsniþky | Nabožné | krozliþným potĜebám y kUR| zliþným þasum |
Celého Roku | Znjchžto gsau | NČkteré zNemecké Ĝeþi na Slo= | wanskau obrácené Giné, wnema| lém poþtu
znowu zložené, | A ztČch mnohé y nowymi Me= | lodyámi, obdarowane, | Nynj pak gjž wssecky spolu na
SwČtlo | KSláwe Božj | a Bližnj=_PXNvžitku | wydané | skrz | Jafetowého Gedneho Potomka | totiž | Jana
Glosiuse Pon= | delského. O.o. [1727]
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PiesĖový fond vspevníku Jána GlosiD3RQGHOVNého –1727) je na melódie podstatne bohatší.
Tvorca tejto piesĖovej zbierky bol evanjelickýmfarárom, ktorý študoval vHrachove, Levoþi, Prešove
Kežmarku a Y7RUXQL. Svoju duchovnú správu aliterárnu þinnosĢ spojil s pôsobením na miestach
*HPHUD D 0DORKRQWX L Y kuriálnej obci Aszód (dnešné Maćarsko) v rodine baróna Jána PodmD
nického. Patrí kSUedstaviteĐom slovenského literárneho baroka, ktorý znotovaným spevníkom zanechal
autentickú stopu aj vSULHVWRUHVORYHQVNHMKXGREQHMLtypografickej kultúry.
Ediþný zámer Glosiovho spevníka komunikuje titulný list, keć priznáva duchovné piesne
preložené]nemeckého jazyka, zároveĖ naznaþuje novú tvorbu textRYaj melódií.YODVWQHMNRPSR
ziþnej práci sa Glosius priznáva vSUHGKRYRUH „Tomu že tak jest, aj ! máš i ode mne nejmenšího
a nehodného Služebníka Kristového, písniþky nČkteré, pomoci jeho svatou zhotovené.. jen mČj chuĢ
ku zpívání. MUSICA jest daná lidem, jako mléko pro dušu i nejpĜijemnČjší starosti polehþení,
i v prácech potČšení, ano jako prostĜedek, skrze který by v zapomenutí mohly pĜivedené býti bídy,
jimiž þasný náš život ze všech stran je obklíþený“. To mne tehdy k tomu vedlo, abych ne jen rád
zpíval, ale (vedle hĜivniþky mnČ zhĤĜi nebeské dáne) i písniþky takovéto skládal, jak mne kdy pĜi tom
Duch Swatý pomáhal.“ Svoje duchovné piesne ponúka príjemcovi sSRNRURXDnenútene„Jestliže
pak se tobČ ne každá z nich libiti bude (jako to za jistou vČc pokládám) vČdČti máš, že jsou nČkteré
složené ode mne kdy sem ještČ mládeneþkem byl“. Cirkevná publicistika 19. storoþia tiežUHIOHNWXMH
*ORVLDDNR´skladateĐa´. Napríklad v publikácii Michala Bodického (1852ȭ 1935), evanjelického
kĖaza, spisovateĐa aprvého dekana Evanjelickej teologickej fakulty: „Welká milost Božia to bola,
že cirkew mala práwe wtedy wýborného Duchom Božím preniknutého Sl. B. kazateĐa Jána
Glosiusa, otca sláwneho skladateĐa piesní duchowních, ktoré dosial w knihe pod menom Glosius
známej sa w mnohých domoch ewanjelických nachodia. Sám ale skladateĐ zpomenutého farára pondelského syn, narodil sa na Pondelku a preto sa podpisowal: Ján Glosius Pondelský. Zomrel r. 1729
dĖa 25. decembra, ako farár Tomassowský.” *ORVLRY Vpevník zahĚĖa 87 jednohlasných melódií
Ntextom duchovných piesní, ktorých je vFHOHM]ELHUNHVSROXIdentifikaþný výsledok sa vzĢD
KXMHN60 duchovným piesĖam, ktoré sa aj vtomto prípade vzĢahujú kprameĖom nemeFNHMVSLHYD
QHMGXFKRYQHMpiesĖovej lyriky aevidentne preferujú repertoár obdobia hallského pietizmu zprvých
desaĢroþí 18. storoþia.  Glosiov vlastný autorský vklad – þi už poetický alebo hudobný –
netrúfamesi presne vymedziĢ. Bližšie sme sa pristavili pri piesĖových jednotkách, ktoré boli buć
datované, buć boli nejakým spôsobom oznaþené ako novéalebo 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.

 %2DICKÝ, Michal: História cirkve evanjelickej a.v. pondelskej vydaná v þas dvestopäĢdesiatroþnej pamiatky
založenia cirkve.0DUWLQV9starších textoch sa stretávame s pojmom skladateĐ9historickom kontexte však
LGH R tvorcu nielen hudobného Dle aj slovesného diela. Porov.: Dostupné na internete:
KWWSVORYQLND]HWVNSUDYRSLV"T VNODGDWH&%(>@
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poþet je 35. Ztohoto poþtu16 nachádzame vtvare zhudobnených textov. 8melódií sme identifikovali
Yznámych prameĖocK V pôvodom alebo konkordanciami nájdenými v nemeckých predlohách,
najþastejšie vo Freylinghausenových spevníkoch vydávaných v+DOOHRGURNX3UHGSRNODGX
že Ján Glosius môže byĢ aj skladateĐomzodpovedá8 melódií, ktoré sme pramenne doposiaĐ neGR
ORžili. Nasledujúca tabuĐka predstavuje identifikovaných tvorcov duchovných piesní a pramene


TabuĐka 3
Tvorcovia textov duchovných piesní
Æmilie Juliane Reichsgräfin von Schwarzburg–5XGROVWDGW(UDVPXV$OEHU-RKDQQ9DOHQWLQ$QGUHDH
&KULVWLDQ$QGUHDV%HUnstein, Bartholomäus Craselius, Simon Dach, David Denicke, Paul Eber, Johann
)UDQFN 3HWHU )UDQN 3DXO *HUKDUGW /XGZLJ $QGUHDV *RWWHU +HLQULFK +HOG -RKDQQ +HHUPDQQ
1LNRODXV +HUPDQQ -RKDQQ 'DQLHO +HUUQVFKPLGW (UQVW &KULVWRSK +RPEXUJ 0LFKDHO .RQJHKO
&KULVWLDQ $QWRQ 3KLOLSS .QRUU YRQ 5RVHQURWK 3HWHU /DFNPDQQ -RKDQQ &KULVWLDQ /DQJH 8UEDQ
/DQJKDQV -RDFKLP 1HDQGHU -RKDQQ &KULVWLDQ 1HKULQJ 3KLOLSS 1LFRODL -RKDQQ :LOKHOP 3HWHUVHQ
&KULVWLDQ )ULHGULFK 5LFKWHU Bartholomäus Ringwald, Johann Rist, JRKDQn Rosenmüller, -RKDQQ
.DVSDU6FKDGH-RKDQQ6FKHIIOHU0LFKDHO6FKLUPHU-RKDQQ6FKPLGW5XGROSK)ULHGULFKYRQ6FKXOWW
&KULVWLDQ6FULYHU(UQVW6WRFNDPQQ&KULVWRSK7LHW]H0LFKDHO:HLVVH*HRUJ:HLVVHO
Tvorcovia melódií duchovných piesní
-RKDQQ 5XGROSK $KOH +HLQULFK $OEHUW Johann Crüger, Johann Georg Ebeling, *HRUJ -RVHSK
&KULVWLDQ .QRUU YRQ 5RVHQURWK $GDP .ULHJHU Johann Löhner, -RDFKLP 1HDQGHU &KULVWRSK 3HWHU
-RKDQQ6FKRS3HWHU6RKU*HRUJ&KULVWRSK6WUDWWQHU0HOFKLRU7HVFKQHU
3UDPHQH5,60'./,
 
  



3RMHPDQRQ\PLW\Ytvorbe duchovných piesní legitimuje už0DUWLQ/XWKHU.]QDNRPFLUNYL
patrí nielen Slovo aSviatosĢ, ale tiež chválospev. Dejiny reformácie priznávajú úþasĢ spoloþenstva
na tvorbe cirkevnej hudby. Duchovná pieseĖ je vstupenkou do spoloþenstva, v NWRURP VD MHM
þlenovia vzájomne spoznávali. Kećže boli svorní a jednomyseĐní v duchu, mali tiež rovnaký
zmysel pre pravú hudobnú reþ, ktorá primerane vyjadrovala ich vieru, lásku anádej. Preto duchovná
pieseĖ þasto vyrástla zo spoloþenstva bez mena, bez tohRDE\VPHSR]QDOLMHMWYRUFX
6podobným prístupom editora sme sa VWUHWOL DM Y bližšie nešpecifikovanom spevníku,
SUDYGHSRGREQH]prvej tretiny 18. storoþia.„Proþ by jména skladatelĤ, pĜekladatelĤ aneb i Písní
nČmeckých k nim pĜivlastĖuje? PonČvaþ by to velmi velika, a pĜece nejistá, neužiteþná a nepotĜebná
práce byla, jenž k vzdČlání nic neþiní. Ano, proto, nČkterý þlovČk v pisniþce pro jejiho skladatele,




Porov.: SÖNGEN, Oskar: Theologie der Musik.DVVHOV
Exemplár s evidenþným þíslom MMH 3040 uložený v 610Múzeu slovenských národných rád0\MDYD
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aneb pro jméno své, jenž v ní jest skryté, aneb pĜi jiné takové pĜíþiny svého vlastního zalíbení,
v samém sobČ aneb v své práci „kocha“, (což zajisté jest nepravost odsudku hodna), neboĢ sa tak
nČjakým spĤsobem þlovČk zapírá Boha silného, nejvyššího (Job 3, 27-28).“ Anonymitu melódií
priznáva aj Freylinghausenov spevník vSUHGKRYRUHYktorom þítame, že ´melódie vytvorili skúsení
WYRUFRYLDYHalle´. Zdá sa, že životná filozofia služobnosti tvorcuDMHKRXPHQLDYobdobí baroka
pokraþuje cestou bezmennosti. Hoci inštitút autorstva oficiálne nejestvoval, YRYUVWYHWH[WRYPHQHM
však melódií, VD LGHQWLILNuje konkrétne autorské pozadie známe najmä v WYRUEH QHPHFNHM
duchovnej piesĖovej lyriky, vskromnejšej miere aj vdomácej. ARktorého hodnotu–aj na úrovni
prekladovej práce – VD Y našich kultúrnych podmienkach zaþali vážne zaujímaĢ už v prvých
desaĢroþiach 18. storoþia Daniel Krman a Václav Kleych.







Evangelický kancionál, ed. Václav Kleych, Zittau 1727,
ukážka z registra s údajmi o duchovných piesĖach, ich autoroch a prekladateĐoch
do literárneho jazyka slovenských evanjelikov, výsledok práce Daniela Krmana a Václava Kleycha
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HYMNOLOGICKÉ DIELO DANIELA KRMANA ML. (1669 – 

$GULDQD*UHšRYá
.DWHGUDPX]LNRlógie, )Llozofická fakulta 8.%UDWLVODYD

Daniel Krman ml. sa do dejín zapísal najmä ako evanjelický superintendent, ktorý svojím nekoP
promisným SRVWRMRP Yotázkach viery zabránil zániku evanjelickej D Y cirkvi na našom území
zaþiatkom 18. storoþia. Neunikol ani pozornosti jazykovedcov, ktorí si zas všimli jeho jazykovedné
práce aobranu slovenþiny. Okrem nej nám však zanechal isvoj cestovný denníkYNWRURP]DFK\
táva svoju cestu za švédskym kráĐom Karolom XII. $ podáva pozoruhodný etnografický obraz
krajín, ktoré precestoval. Spolu sVáclavom Kleychom je autorom publikácie Ewangelicský kancyonal
=LWWDX D.UPDQRYSUHGKRYRUNtomuto spevníku možno nazvaĢ pUYRXVORYHQ
VNRX K\PQRORJLFNRX štúdiou 7H[W MH Yslovenskej historiografii prvým svojho druhu, nakoĐko
prináša prvý historický prehĐad duchovného spevu slovenskej protestantskej cirkvi. VSUHGKRYRUH
badaĢ Krmanovu mimoriadnu odbornú erudovanosĢ ipomerne široký prehĐad oGRERYHMSURGXNFLL
kancionálov z rôznych kútov Európy. Práve na Krmanove vedomosti o dobovej kancionálovej
WYRUEH VD ]DPHULDPH Ynašej štúdii. =literárnovedného hĐadiska text SUHGKRYRUX Ewangelicského
kancyonála UR]REHUDOD 7LPRWHD Vráblová ktorá štruktúru Krmanovho odborného textu naþrtla
Ytroch bodoch. Prvým je výklad základných pojmov súvisiacich sduchovným spevom. Ćalším je
Qáþrt dejín duchovného spevuDYzávere sa nachádzajú kritériá edície Kleychovho kancionála






.QLKRSLVþeských a slovenských tiskĤ, þ..
Tamže, þ. K03973

Tamže, þ. K03974

VRÁBLOVÁ, s.
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Krmanov text však nie je neutrálne formulovaným vedeckým textom. Treba maĢ na pamäti
GREXYNWRUHMY]QLNDODMMHKRúþel. Ide okonfesijnú iliterárnu obhajobu luteránskej hymnografie.
Krmanovýmzámerom bolo poukázaĢ na to, do akých rôznorodých jazykov a kútov Európy boli prH
kladané Lutherove piesne, atakto argumentovaĢ voþi odporcom reformácie a dokázaĢ ich kvalitu
Dprínos.
Dejiny duchovného spevu zaþína Krman biblickými zmienkami oGXFKRYQRPVSHYHSRNUD
þuje starovekými astredovekými dejinami. Odvoláva sa na rôznorodú literatúru, QDTheodorétaþi
Plínia. Vychádza tiež z diel luteránskych teológov, najmä ortodoxného smeru Johanna Andreasa
4XHQVWHGWD  –   $EUDKDPD &DORYD  –   -RKDQQD +HLQULFKD :HLKHQPD\HUD
– 

Ewangelicský kancyonal, Zittau, 1727


2VRELWQHVDSR]DVWDYXMHQDGtradíciou spevu vdomácom jazykuDpozornosĢ venuje vierR
]YHVWFRP&\ULORYLD0HWRGRYL&LWXMH]diela mapujúceho históriu ýiechRGSilvia Aenea (neskôr
pápež 3LXV,,– Historia BohemicaJe však možné, že daný text .UPDQSUHEUDO]obĐú
beného poĐského kancionála3LRWUD$UWRPLDKancyonaá, to iest PieĞni chrzeĞciaĔskie, ku chwale Boga
w Troycy iedynego i pociesze wiernych iegoktorý vyšiel vURNXYmeste ToruĔ adoþkal sa



0$/85$V
5,60%;,,,+3
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Lviacerých vydaní vpriebehu 17. storoþia.$UWRPLXVpomerne veĐký priestor venuje apológii domá
ceho jazyka. Pozoruhodné Ytomto poĐskom kancionáliMHY\]GYLKQXWLH Slovákov („Sáowákov našych“), ktorí náboženstvo i bohoslužby odbavovali vo svojom jazyku („w iezyku swym naboženstwo y sáužbe BOža odpráwowáli“). Spomína Konštantínovskú misiu („Cyrillus, ktorý Moráwce
wiáry naucžyl“  Ddovolenie od pápeža vykonávaĢ obrady vo vlastnom MD]\NX . tejto téme sa
Ynašom prostredí vyjadruje Benedikt SzĘllĘsi Y SUHGKRYRUH NX Cantus Catholici 9þeskom prR
stredí vierozvestcov okrajovo spomínatiež katolíkJán Rozenplut – Zaþiatkom 18.VWR
roþia sa však k téme vracia práve .UPDQ-eho formulácia WH[WXveĐmipodobná tomu Artomiovmu,
FLWXMH DMrovnaký prameĖ (Aeneas Silvius Historia Bohemicae, cap. 13.)7RWR PLHVWRY.UPDQR
vom predhovore môže svedþiĢ o ]QDORVWL poĐského spevníka Yintelektuálnych kruhoch na našom
území. Zmienka oSlovákoch vpoĐskom spevníku zkonca 16. storoþia je ]DVDpozoruhodná amôže
byĢ dôkazom oArtomiových kontaktoch aj na našom území.Tie museli byĢ dosĢ intenzívne, keć
ich vo svojom spevníku spomenul, nakoĐko vSUDPHQL Historia Bohemicae R ktorý sa Artomius
opiera, sa podobné zmienky o Slovákoch nenachádzajú. 




Praxis Pietatis Melica Johanna Crügera


$5720,86fólio 3r.
Tamže, fólio 3r.

$(1($6V


46

Krman do popredia stavia reformáciu a následný vzostup produkcie duchovných piesní,
ktorú odštartoval Luther.Ten dal podĐa Krmana roku 1525 vytlaþiĢ spevník zvaný Enchiridion
9skutoþnosti však spevník vyšiel orok skôr, už vURNXDdnes vieme, že bol vporadí až
druhým luteránskym spevníkom. Ešte pred ním vyšieO Ytom istom roku známy spevník Achtliederbuch DOHER Etlich Christlich Lieder Duchovné pLHVQH D ich obĐúbenosĢ sa však rozmnožili
natoĐko, že nájdeme i kancionály s viac ako tisíc piesĖami. Ako príklad uvádza Praxis Pietatis
MelicaJohanna Crügera. Spevník vychádzal viackrát medzi rokmi  – 1737. Krman uvádza
Y\GDQLH]URNX
Neostáva však len pri protestantských spevníkoch 9\]GYLKXMH SLHVQH 0DUWLQD /XWKHUD
ktoré „tak horliwé / tak pronikawé / tak utessené gsau...“, že sa dostali aj do katolíckych kancionálov.
/XWKHURYHSLHVQH.UPDQkonkrétne HYLGXMHYdvoch katolíckych spevníkochPrvý zQLFKMayntzisch
Gesangbuch Catholich Cantual, von neuen übersehen, und gedruckt zu Mayntz durch Christoph
Küchlern Anno 1679, ]UHMPH .UPDQ Y rukách nemal. 6pevník uvádza citujúc ]R VSLVX -RKDQQD
)ULGULFKD 0D\HUD ] URNX  Quantum Pontificiis Reformatio B. Luth[eri] 0D\HURYR PHQR
.UPDQYtexte priamo uvádza. 9spomínanom spise0D\HUobraĖuje Lutherovu teológiu aYRštvrtej
téze VDY\MDGUXMH DMNreformaþnému spevu„Et cantus in lingua vernacula & ipsorum carminum
formam Ecclesia Rom. Luthero debet...“ 7iež uvádza zoznam Lutherových piesní, ktoré sa
nachádzajú v spomínanom katolíckom spevníku. 0D\HURYH VSLV\ .UPDQRYL QHEROL FXG]LH -HGHQ
]Qich, protipietistický Eines schwedischen Theologi kurtzer Bericht von PietistenGRNRQFDSULQLHVRO
na ružomberskú synodu. Druhý katolícky spevník, ktorý Krman spomína je pomerne zložité
identifikovaĢ. Uvádza hoOHQQHMDVQHVORYDPL„Proþ y do Pražského nedáwno wydaného položena
gest y ta PíseĖ rannj [...] DČkugíĢ Pane milý“. Údajne vspevníku náMGHPHLćalšiu Lutherovu piH
seĖ:Otþe náss genž v Nebi bydlíš. Mohlo by ísĢ oW]YŠteyerov kancionál (KANCYONAL Cžeský
  Y ktorom obidve piesne nájdeme. UrþiĢ však s istotou konkrétnu tlaþ je z .UPDQRYHM
strohej informácie problematické
Pozoruhodný je Krmanov prehĐad o GRERYHM SURGXNFLL evanjelických spevníkov i YR
vzdialenejších kútoch EurópyVieme, že Krman zbieral knihy, apreto je dosĢ možné, že viDceré so
spomínaných tlaþí vlastnil. = .UPDQRYKR WH[WX možno predpokladaĢ, že viaceré spevníky poznal
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iba zo sekundárnych prameĖov. Uvádza tak iba názov, rok, prípadne miesto vydania, avšak
neuvádza ich obsah. 
Výpoþet jazykov, do ktorých boli evanjelické piesne prekladané.UPDQ]aþína „tradiþnými
teologickými“ jazykmi – hebrejþinou, gréþtinou. 3odĐa Krmanových údajov do týchto jazykov
piesne prekladal M. Georg. Leuschner (†1672),rektor školy vVDVNRPPHVWH&ROGLW]3UHNODG\
piesní do latinþiny zozbieral Caspar Stielerus alias Serotinus Kaspar von Stieler), ktorý ich DNR
uvádza Krman, Y\GDO Y -HQH URNX  Y Trifolium sacrum. Ćalšiu knižku s SUHNODGPL GR OD
tinþiny podĐa Krmana vydal 0 &KULVWLDQXV $XJXVW +DXVHQ kazateĐ v Drážćanoch Y Pietas
Melica URNX  Bližšie informácie o týchto spevníkoch neuvádza, avšak na iných miestach
.UPDQ FLWXMH ] +DXVHQRYHM Pietas melica þo dokazuje, že spevník dobre poznal. Ćalší spevník
uvádzaný Krmanom, ktorý obsahuje evanjelické piesne, tentoraz v talianþine je Giubilo Evangelico(1702). Piesne preložil profeVRUMD]\NRY0DWWKLDVYRQ(UEHUJ Y.UPDQRYRPWH[WH0DWWKLDV
d’Erber) ktorý je o. i. tiež autor talianskoQHPHFNRfrancúzskeho slovníka. Krman tiež spomína
Irancúzsky spevník vydaný vo FrDQNIXUWH QDG 0RKDQRP URNX  ktorý sa nepodarilo identL
fikovaĢ, kećže Krman neuvádza ani názov DQL bližší popis prameĖa 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. PrameĖ však
NdispozíciiQHPDODako sám uvádza, FLWXMHKRpodĐa Hausenovho textu zPietas Melica
Hodnotná môže byĢ informácia ošvédskom spevníkuDto vzhĐadom kWRPXNHćYLHPH, že
Krman podnikol cestu za švédskym kráĐom Karolom XII. Roku 1707 bol Krman poslaný po synode
YRužomberku ]D Karolom XII., od ktorého mal získaĢ financie pre prešovské evanjelické kolé
JLXP Švédskeho kráĐa zastihol v období, kedy bojoval v VHYHUQHM YRMQH SURWL 5XVNX = FLHVW VL
Krman robil zápiskyYpodobe denníka, známe ako ItinerariumTie nám podávajú veĐmi podroE
ný opis krajín, ktoré precestoval a môžeme sa dozvedieĢ, že Krman sobĐubou venoval pozornosĢ
iným kultúram. Pri opise bohoslužby vKráĐovci (dnes Kaliningrad) napríkladpíše: „Najbližšie som
mával muža, ktorý, len þo kantor zaþal nejakú pieseĖ, vysokým hlasom spieval všetky slová veršov
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prv, než ich zaspieval ktokoĐvek iný, a tak predbiehal až do konca.“Podobné detailné postrehy sú
YKrmanovom texte þasté. Zo zápisníka vieme tiež, že si na cestách zaobstarával DMcudzojazyþnú
literatúru.9denníku Krman píše: „Ja som tu našiel cirkevného kantora, ktorý sa tu nazýva diak,
a za dva dni ma nauþil po rusky þítaĢ. Od romnianskeho kĖaza Teodora Janovského som si zaobstaral žaltár, Novú zmluvu a cirkevný rituál“  Ćalej tiež napríklad priamo spomína dve duchovné
SLHVQH Lutherovo Krédo D pieseĖ z bratského Šamotulského kancinála (1561). 9R VYRMRP
cestovnom denníku Krman uvádza dvoch švédskych farárov, s ktorými strávil istý þas poþas
vojnového Ģaženia švédskeho kráĐa v 5XVNX %ROL QLPL Jöran Nordberg  –   D 0DJQXV
$XULYLOOLXV – 3UDYGHSRGREQHoni boli zdrojom Krmanových informácií oseverských
kancionáloch. Krman uvádza v severskom prostredí veĐmi známy spevník vydaný v Štokholme
Then Swenska Psalm Bookenroku 1695. Nachádza sa tu aj chybný údaj roku vydania9.UPD
QRYRPSUHGKRYRUHvo vydaní ]URNXMHtotiž uvedený URNDOHYo vydaní]URNXMH
WHQWRúdaj opravený.3RSLVXMH, že spevník obsahuje „písnČ z Nemeckých pĜeložené, ale i Modlitby
Habrmannowy“þiže Christliche Gebet für alle Not und Stende der gantzen Christenheit Y\GDQé
YURNX


Then Swenska Psalm Booken, Stockholm, 1695
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 „Piatu nedeĐu po Trojici vošli sme do kostola reformovaných [...], celé zhromaždenie spievalo Wir glauben, þiže
Verím, zložené doktorom Martinom Lutherom.“,Q.50$1'DQLHOItinerariumV

 „Vytrhnutí z nebezpeþenstva života, zaspievali sme veþernú pieseĖ: DƟkujemeĢ, obránce náš, že jsi nás opatroval,
v tento den mƟls péþi o nás, od nepĜátel zachoval atć. „,Q.50$1'DQLHOItinerariumV
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Krman mal tiež vedomosĢR„Lüneburskom manuáli“, preloženom do dánþiny, ktorý obsahR
YDOprídavok piesní. Tu však tiež neuvádza žiadne ćalšie SRGUREQRVWLRdanej tlaþi. Spomína DMćDO
šiu severskú tlaþ Informácie þerpá opäĢ z +DXVHQRYHM NQLK\ Pietas Melica. Reþ je o Manuale
Lapponicum. Tlaþ vyšla v ŠtokholmH URNX  Išlo o preklad švédskeho manuálu Manuale
SueticumMHKRDXWRURPERO-RKDQQHVTornæusKrmanova správa otejto tlaþi vnašich zemepLV
ných šírkach, je pozoruhodná, ide totiž o najstaršiu knihu zachovanú v menšinovom sámskom
MD]\NX


Manuale Lapponicum, Stockholm, 1648.


Krman pokraþuje menovaním kancionálov zrôznych kútov Európy, kedy skôr len vymeno
váva spevníky, ich obsah však neuvádza. = maćarských spevníkov Krman spomína spevník RG
„Michala Aácsa“ (Mihály Ács, 1631 –1708) s názvom Arany lánczREVDKXjúci Lutherove piesne
vydaný v Levoþi roku 1696. 9 VORYLQVNRP MD]\NX „pro Ewangeliky Illyrieské“  ]DVD podĐa
.UPDQD URNX  vydal Primož Trubar Augsburské vyznanie, Luherov katechizmus D SLHVQH
Informáciu však uvádza citujúc spis Specimen Hungariae Literatae (1711) Dávida Czwittingera
Menuje tiež poĐský spevník, Cancyonálik. Jeho popis je však nezreteĐný, aSUHWRVDSDPLDWNXQHSR
GDULOR jednoznaþne identifikovaĢ. Môže však ísĢ o kalvínsky Kancyonalik, t. i. PieĞni Pospolite



Tamže, s. [A9]r.
ýAPLOVIý I. , s . 527, þ. 1571. 
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ynaboĪne ] URNX  Y\tlaþený v GdaĖsku. Krman v GdaĖsku istý þas pobudol poþas svojej
cesty za švédskym kráĐom. Rovnako však môže ísĢ DM Rrozšírený luteránsky Artomiov spevník
Kantional. To jest: PieĞni KrzeĞüiáĔskieVo svojom denníku podáva iopis kalvínskych bohosOX
žieb. Spomína tiež spevník litovský„Naujos Giesmiu Knigos“.UPDQFHVWRX]Dšvédskym kráĐom
prechádzal ilitovským územím, preto je pravdepodobné, že spevník vlastnil. Ani tu však QHSUH]Uá
G]DSRGUREQRVWL]obsahu kancionála.
9správDFKRspevníkoch pre ýechov, Moravanov aSlovákovje Krman presnejší azväþša
pripája isvoje osobné hodnotenieVysoko hodnotí 6DPXHOD0DUWLQLD]Dražova„muže wýborného,
gehož y PjsnČ chwály hodny gsau“Djeho zbierku piesní zURNXNejde však ospevník vSUDYRP
zmysle slova, ale skôr omodlitebnú knihu snázvom Knižka ruþní zpČvĤv a modlieb
=moravských prameĖov uvádza kancionál Tobiáša Závorku(1602), Komenského KancyonálDkancionál Jana Myllera, þeskéhoH[XODQWD, ktorý vŽitave vydalroku 1710 evanjelický spevník
Poklad zpČvĤ duchovních
Krman tiež venuje pomerne veĐkú pozornosĢ Cithare Sanctorum3íše, že: „Pro Slowáky
wydána byla Léta PánČ 1635 Cythara Sanctorum...“ 8dáva poþet piesní približne 400. Cituje
Lþasti Tranovského predhovoru a konštatuje, že Cithara bola podĐa neho cirkvami augsburského
vyznania ochotne prijatá. Pochvalne spomína tiež vydanie Daniela Sinapia z roku 1684,DOHk „páté
Edycý“ je Krman kritický. Vydanie totiž vynecháva pôvodný predhovor a niektoré lamentácie. PrL
dané boli podĐa Krmana piesne z rôznych pochybných prameĖov, básnicky, jazykovo, DOHLYLHUR
uþne neskorigované a daným vydaním tak Cithara „nemálo w mnohych zlehþená byla.“ Krman
neudáva rok daného „nevydareného“ vydania a ćalej píše, že Tranovského kancionál sa používa DM
YSliezsku, a to napriek jazykovým rozdielom.=Krmanovho textu je zjavné, že Citharu Sanctorum
nepovažuje za þeskú knihu aveĐmi starostlivo ju diferencuje od þeských kancionálov.Nevynecháva
DQLEliášDMlynárovýchDjeho spevník Pjsniþnj Knižeþka]Kežmarku (1707) aYkrátkosti uvádza
LMHMREVDK
Krmanov prínos kvýskumu duchovných piesní na našom území spoþíva však najmä vWRP
že je to prvý pokus ourþenie autorstva piesní. 3ožiadal KRRWRVáclav Kleych, ako to sám Krman
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YRVYRMRPSUHGKRYRUHNEwangelickému Kancyonálu  píšeAutorizácia piesní je
Ynašom kultúrnom okruhu novým prvkomYGDQHMGREH9evanjelických kancionáloch znášho úzH
PLD zvykli byĢ starostlivo znaþené menom autora piesne Martina Luthera. Pri iných autoroch je
takáto prax zriedkavá.Krmanova autorizácia piesní nerozlišuje textovú zložku od melodickej1LH
kedy Krman pri piesni uvádza autora textu, inokedy autora melódie. Samostatne však odlišuje
prekladateĐa.
9texte nám odhaĐuje svoje zásady osprávnej deklamácii, podĐa ktorých treba dbaĢ najmä
Rto, aby bola dlhá slabika, prípadne slabika sakcentom sprevádzaná dlhou notou, priþom krátka,
prípadne neakcentovaná slabika má byĢ podložená krátkou notou. „Gak se Ĝeþ wypowjdá mluwenjm,
tak se y zpjwánjm wypowjdati má.“'EDOWHGDRþo najprirodzenejšie spojenie textu a melódie. Poþet
slabík má presne zodpovedaĢ poþtu nôt. . produkcii nových piesní sa stavia pomerne prísne.
Napomína tých, ktorí nemajú dostatoþnú zruþnosĢDY]GHODQLH Dním zdôvodnené zásady nevedia
dodržiavaĢ, aby túto þinnosĢ radšej zanechali..UPDQRYWext na tomto mieste vykazuje myšlienkové
]KRG\Vpredhovorom ku Komenského kancionálu –Kancionál, to jest kniha žalmĤ a písní duchovních  Túto skutoþnosĢ si všimol už literárny historik Jozef Minárik.
Timotea Vráblová poukazuje na isté prepojenie medzi luteránskou a bratskou tradíciou.
Historický prehĐad ako súþasĢ predhovorov ku kancionálu nebol vluteránskom prostredí štandarG
ným. Bol však vcelku typický vcirkvi bratskej. Kleych bol pôvodne príslušníkom þeskobratskej
NRQIHVLHDNHYDQMHOLFNHMDYFLUNYLVDSULGDOYH[LOHY=LWWDXDo publikácií, ktoré vydával, tak vkladal
KLVWRULFNRbibliografický prehĐad doterajších publikácií, ako to bolo zvykom v jeho pôvodnejNRQ
IHVLL. Kleychovým bratským vzorom sa tak vo svojom predhovore nechal ovplyvniĢ i.UPDQDWR
QDSULHNVYRMHMRUWRGR[Qe luteránskej orientácii.
Predhovor Daniela Krmana ku žitavskému kancionálu Václava Kleycha je skutoþne prvým
významnýmGLHORPhymnologického charakteru unás,GHYSUYRPUDGHRkonfesijnú iliterárnu
obhajobu luteránskej hymnografie. Ako primárne SUDPHQHPXPRKOLposlúžiĢ viaceré slovenskéþi
þeské a moravské spevníky, napr. Tranovského Cithara Sanctorum þi Pjsniþnj Knižeþka Eliáša
Mlynárových (1707), Poklad zpČvĤ duchovních  -DQD 0\OOHUD D i. PredpokladaĢ môžeme
LSUDPHQHširšej stredoeurópskej proveniencie, napríklad maćarský spevník Arany láncz5RYQDNR
však možno braĢ do úvahy aj pramene zo vzdialenejších kútov Európy, ako napríklad švédsky
kancionál Then Swenska Psalm Booken. ,nformácie Nprimárnym prameĖom dopĎĖa L]o sekundáU
Q\FK]GURMRYMedzi tie poþítameSUHGKRYRUNXPietas Melica, prípadne tiež spis-RKDQQD)ULGULFKD
0D\HUD]URNXQuantum Pontificiis Reformatio B. Luth[eri]..UPDQWiežFLWXMH]literárnHKR
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GLHOD Specimen Hungariae Literatae Dávida Czwittingera   $NR ćalšie Y]RU\ SUH .UPDQD
môžeme predpokladaĢnapríklad predhovor kArtomiovmu spevníku PieĞni chrzeĞciaĔskieZávaž
ný je tiež register autorov piesní na samom konci kancionálu. Vćaka Krmanovi a MHKR K\PQROR
gickému výskumu dnes poznáme mená autorov dovtedy anonymných piesní (Daniel Sinapius
Horþiþka, Adam Plintovic, Juraj Bánovský). Krman pri svojej práci na Kleychovom spevníku preX
kázal odbornosĢ DNR aj výnimoþný prehĐad o domácich duchovných piesĖach. =DQHFKDO nám tak
prvú historickú reflexiu duchovnej piesne ýechov, Moravanov aSlovákov zo zaþiatku 18. storoþia.

=R]QDPidentifikovaných apredpokladaných hymnologických prameĖovpoužitých
Y.UPDQRYRPSUHGKRYRUH

[Augsburské vyznanie vslovinskom jazyku], Primož Trubar, 1578. Citované podĐa:
SpecimenHungariae LiterataeDávid Czwittinger, )UDQFRIXUWL
>neidentifikovaný francúzsky spevník], Frankfurt nad Mohanom, 1683.
>Kancionál, to jest kniha žalmĤ a písní duchovních, Ján Ámos, Komenský, Amsterdam, 1659.]
5,60%;,,,+%6
>KANCYONAL Cžeský, Václav Šteyer, 3UDKD@5,60%;,,,+%6
Arany láncz [maćarský spevník],Mihály Ács, Levoþa, 1696.ýaploviþ I., s . 527, þ. 1571. 
Kancyonalik, t. i. PieĞni Pospolite y naboĪne >"Cancyonálik@GdaĖsk, 16235,60%;,,,+3

Cithara SanctorumHG'DQLHO6LQDSLXVHorþiþka, Levoþa, 1684.5,60 %;,,,+%6
ýAPLOVIý I., s. 490, þ, 1437.
Cithara Sanctorum,Juraj Tranovský, Levoþa, 1636.5,60%;,,,HBS 1636/01; ýAPLOVIý I.,
s. 309, þ. 828.
Eyn Enchiridion, 0DUWLQ /XWKHU :LWWHPEHUJ  5,60 %9,,,  (UI/ D
(UI/E
Giubilo Evangelico, [taliansky spevník] 0DWWKLDV YRQ (UEHUJ Appresso Wolffgango Michäelles

Het groot Psalm Boock. >neidentifikovaný holandský spevník]
Historia Bohemica, Silvius Aeneus. Citované podĐa: [Kancyonaá, to iest PieĞni chrzeĞciaĔskie,
3LRWU$UWRPLXVToruĔ, 5,60%;,,,+3@
Knižka ruþní zpČvĤv a modlieb, 6DPXHO 0DUWLQLXV ]Dražova, 9 PernČ,  .QLKRSLVþeských
DVORvenských tiskĤ,þíslo K05374 
Manuale Lapponicum [sámsky spevník], Johannes Tornæus, Štokholm, . Citované podĐa:
Pietas Melica,0&KULVWLDQXV$XJXVW+DXVHQ
Mayntzisch Gesangbuch Catholich Cantual, Christoph Küchlern, 0DLQ]  5,60 %9,,,
 0Q]&  Citované podĐa: Quantum Pontificiis Reformatio B. Luth[eri], -RKDQQ
)ULGULFK0D\HU:LWWHPEHUJ
Naujos Giesmiu Knigos. >neidentifikovaný litovský spevník]
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Pietas Melica,0&KULVWLDQXV$XJXVW+DXVHQDrážćany, 
Pjsniþnj Knižeþka, Eliáš Mlynárových, Kežmarok, 1707. 5,60 %;,,, +%6   ýíslo
.QLKRSLVX.
Pjsnie chwal božských, Tobiáš Závorka,3UDKD5,60%;,,,+%6
Poklad zpČvĤ duchovních, Jan Myller, Žitava, 1710..QLKRSLVþeských a slovenských tiskĤ,þíslo
.
Praxis Pietatis Melica,Johann Crüger, 1678.5,60%9,,,3UD[%OQ
The Whole Book of Psalm colected inde Englisch metre, 1668. Citované podĐa: Pietas Melica,
0&KULVWLDQXV$XJXVW+DXVHQ
Then Swenska Psalm Booken, Štokholm, 1695.
Trifolium sacrum, .DVSDUYRQ6WLHOHU 
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35$0(1(
Acta historico-ecclesiastica 6LHJPXQG +HLQULFK +RIIPDQQ :HLPDU  %D\HULVFKH 6WDDWV
ELEOLRWKHNVignatúra H.eccl. 13 
$(1($66LOYLXVHistoria Bohemicae&RORQLDH*RWKDUGXV+LWWRUSLXV
$5720,86 3LRWU Kancyonal, to iest Piésni chrzeĞciaĔskie, A. Koteniusz, ToruĔ 1596. 5,60
%;,,,+3>2QOLQHKWWSVSRORQDSOLWHP  @
Eyn Enchiridion oder Handbüchlein. Eynem ytzlichen Christen fast nutzlich bey sich zuhaben..
6WDDWVELEOLRWKHN]X%HUOLQVignatúra Libri impr. Rari oct. 166. 
KLEYCH, Václav: Ewangelicský kancyonál, Vytišten v ŽitavČ, 1722. (Lyceálna knižnica SAV,
signatúra V. teol. 3647 
KLEYCH, Václav: Ewangelicský kancyonál, Vytišten v ŽitavČ, 1727. (Lyceálna knižnica SAV,
signatúra V. teol. 3648 >2QOLQH
KWWSVERRNVJRRJOHVNERRNV"LG &G-M$$$$F$$- SULQWVHF IURQWFRYHU GT NOH\FK KO VN VD
; YHG DK8.(ZM6W]X3E6$K:&5R.+9,$4Z(,+M$$Y RQHSDJH T I IDOVH 
 @
0$<(5-RKDQQ)ULHGULFKQuantum pontificiis reformatio)LQFHOLXV:LWWHQEHUJ>2QOLQH
KWWSVERRNVJRRJOHVNERRNV"LG 6VS*$$$$F$$- SULQWVHF IURQWFRYHU KO VN VRXUFH JEVBJHB
VXPPDU\BU FDG Y RQHSDJH T I IDOVH  @
:(,6/,1*(5 -RKDQQ 1LFRODXV Armamentarium catholicum perantiquae /H 5RX[ 
%D\HULVFKH6WDDWVELEOLRWKHNVignatúra&DW 
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OSOBNOSġ JÁNA JUHASEVIýA SKLIARSKEHO (1741– 9.217(;7(
.$17256.(-$PISÁRSKEJ PRAXE VKARPATSKOM PROSTREDÍ

Mária 3URNLSþáNRYá
Slavistický ústav Jána StanislavaSlovenská akadémia vied

,
Napriek

tomu,

že FLUNYL E\]DQWVNRslovanskéKR REUDGX spoloþnosĢ

þasto

spája

OHQ

Vvýchodoslovanskýmprostredímpráve na území východného Slovenska (spolu sþasĢou západnej
Ukrajiny, južného PoĐVND severného Maćarska a Rumunska) vytvorili svojím stároþným
jestvovaním unikátny priestor, kde sa NXOWúrny okruh VýchodX spája so Západom. Práve v WHMWR
etnicky, konfesionálne i jazykovo pestrej oblasti je výskum externých prejavov kultúry, FLUNYL
Y]GHODQLD D XPHQLD najmä v súvislosti s LFK vzájomným prelínaním, zaujímavý a žiaduci
3ULpohĐade na OLWXUJLFNú SUD[ D LQWerpretáciu liturgickej hudby v karpatskom prostredí sa do
konfrontácií dostávajú obradové rozdiely súvisiace s inak sa formujúcou východnou liturgickou
tradíciou, diferencie v pomeroch vplyvu západnej avýchodnej hudobnej tradície na seba navzájom
a tiež s nimi spojené odlišnosti v hudobnoteoretickej, notaþnej aWHUPLQRORJLFNHMREODVWL
9 E\]DQWVNRslovanskej obradovej tradícii pri bohoslužbách absentuje použitie hudobného
nástroja. Hudobnú zložku preberá v celej miere spev v unisone, þasto dotváraný jednoduchou
harmóniou spodných tercií, podobne ako je tomu pri interpretácií folklórnych piesní. Práve spev
celého veriaceho spoloþenstva, ktoré oslavu Boha prejavuje tým najprirodzenejším spevným
prejavom, oznaþujeme vkarpatskom prostredí termínom prostopinije
Hudobný prvok zohráva v liturgických obradoch východnej tradície významnú úlohu.
HudobnýmLQWHUSUHWom je v zásade každý zprítomnýchod kĖaza, diakona, resp. þteca cez kantora
až po Đud, ktorý kantor pri speve vedie. KDQWRUPL Y F\Uilských prameĖoch oznaþovaní ako

Vokálny prejav v liturgických obradoch a celý ich priebeh dopĎĖajú iba rytmické hudobné nástroje (zvony, klopáþe,
spiežovcerolniþky na kadidle), ktoré nesú výraz emócienapr. radosĢ, oslava = slávnostné zvoneniesmútok aSRNRUD
= klopáþe zvony zastávajú aj komunikaþnú funkciu napr. zvonenie zvonov zvoláva veriacich do chrámu aSRG
2používaní hudobných nástrojov v byzantskoslovanskej bohoslužbe pozri viac napr. ŠKOVIERA, Andrej: K otázke
používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej ciNYLQD6ORYHQVNX,QPsalterium. Supplementum. roþ.
4, þ. III, Praha, 2010 a iné. 

 2 používaní termínu prostopinije vkontexte dobových záznamov pozri viac dizertaþnú prácu PROKIPýÁKOVÁ,
Mária: Irmologiony Jána Juhaseviþa SkĐarského v kontexte vývinu karpatského prostopinija (hudobno-textové formy
dvanástich veĐkých sviatkov a Paschy). [Dizertaþná práFD@ – Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie
YLHG–Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Filozofická fakulta. –ŠkoliteĐ: Mgr.art. Ladislav Kaþic, PhD. StupeĖ
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.2termíne prostopinije
]pohĐadu etnolingvistického akulturologického pozri ŽEĕUCH, Peter:Paraliturgická pieseĖ Dprostoph´nð‡YNRQWH[WH
E\]DQWVNRslovanskej tradície na SloYHQVNX (WQLFNRkonfesionálny a etnolingvistický pohĐad. ,Q Jazyk a kultúra
v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky. Eds. Katarína ŽeĖuchová, Marina Kitanova, Peter ŽeĖuch.
%UDtislava, Sofia: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɟɡɢɤ „ɉɪɨɮ. Ʌɸɛɨɦɢɪ
Ⱥɧɞɪɟɣɱɢɧ“ ɩɪɢ ȻȺɇ, Slovenský komitét slavistov, VeĐvyslanectvo Bulharskej republiN\ Y6ORYHQVNHM UHSXEOLNH
V246. a iné.
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ɤɚɧɬɨɪɴ, ɩ࣎ɜɟɰɴ, ɞ࣒ɤɴ, ɞ࣒ɤɨɭɱɢɬɟɥɶ  sa stávali muži, väþšinou potomkovia miestnych
presbyterov, ktorí boli gramotní azbehlí v katechizme a základoch liturgického spevu.Kećže boli
váženými obþanmi, vyžadovalo sa od nich morálne správanie adôsledné plnenie VWDQRYHQej služby.
9prípadeMHMnedodržania YHULDFLsmerovali žiadosti ovýmenu kantora, resp. o jeho pokarhanie na
adresu námestníkov a zemepánov, ktorí boli zodpovední za vymenovávanie kantorov do služby
YHULDFLFK 3RdĐa historického náþrtu Ypublikácii ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɲɤɨɥɚ ɧɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬi ɬɚ ɋɯiɞɧiɣ
ɋɥɨɜɚɱɱɢɧi bolo povolanie kantora výsadou, ktorá zabezpeþovalD plnú spoloþenskú slobodu.
1Dzáklade záznamovvizitácie biskupa Michala ManuelaOĐšavského z polovice 18. storoþia však
vidno, že nešlo o úplnú samozrejmosĢ. Kantori boli práve vmnohých prípadoch nevoĐníkmi,
oznaþení ako ɤɪ״ɩɚɤDOHERɣɨɛɚɞɶ (mać. jobagy, nevoĐník).Slobodní boli nazývaní ɥɢɛɟɪɬɢɧ
D pri tých, ktorí patrili kvyššej vrstve obyvateĐstva nachádzame oznaþenie ɧɹɦɟɲ Neslobodní
bývali väþšinou vskromných podmienkach, na cirkevných majetkoch pri chráme alebo fare, tí
zámožnejšíuž na svojom majetku. 


Mená kantorov, ktorí pôsobili vo farnostiach východného Slovenska a priĐahlých

karpatských území sú nám vo veĐkej miere neznáme. 9záznamoch vizitácií gréckokatolíckych
IDrností na východnom Slovensku z 18. storoþia sa síce spomína, že vo farnosti slúži kantor, ale
nedozvedáme sa jeho meno. Kećže kantormi boli väþšinou synovia miestnych kĖazov,
SUHGSRNODdáme, že nesú mená známych kĖazských rodín. ýasto sa vyskytujú v administratívno
právnych dRNXPHQWRFK D zmluvách, kde svojíP SRGSLVRP SRWYUG]RYDOLich platnosĢ. Oficiálne sú
uvádzaní v schematizmoch mukaþevskej eparchie až od roku 1847 DYVFKHPDWL]PRFKSUešovskej
HSDUFKLH R desaĢ rokov neskôr, až od roku  Najþastejšie sa však ich mená dozvedáme
]marginálnych zápisoYYliturgických kniháchNWRUésami vytvárali alebo YODVWQLOL



.DQWRULYäþšinou disponovali rukopisnýmiþi tlaþenými exemplármi tzv. irmologionov, þiže
notovaných liturgických kníh, ktoré používali primárne pri speve kánonu vþase utierne (rannej
PRGOLWby), prípadne v þase liturgie a veþierne (veþernHM PRGOLWE\  ,UPRORJLRQ\ (z gréc.
İੁȡȝȠȜӓȖȚȠȞ) pôvodne obsahovali len nápevy kánonov aLch piesní–LUPRVRY ]gréc. İੁȡȝȠȓ; ]WRKR
 3RPHQRYDQLH ćak slovník VWDURXkrajinského jazyka priþleĖuje k pojmu pisár. 3RURY Ⱦïɹɤɴ. ɋɥɨɜɧɢɤ
ɫɬɚɪɨɭɤɪɚʀɧɫɤɨʀ ɦɨɜɢ XIV.- XV. ɫɬ., Ɍɨɦ.1, Ʉɢïɜ: ɇɚɭɤɨɜɚ ɞɭɦɤɚ, 1997, ɫ. 301.

 ȻɈɇȾȺɊ, Ⱥɧɞɪiɣ, ɑɍɆȺ, Ⱥɧɞɪiɣ: ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɲɤɨɥɚ ɧɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬi ɬɚ ɋɯiɞɧiɣ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧi. ,ɫɬɨɪɢɱɧɢɣ
ɧɚɪɢɫ, ɱɚɫɬɢɧɚ 1, ɉɪɹɲiɜ: ȼɢɞɚɧɧɹ ɐɄ Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɨɸɡɭ ɭɤɪɚïɧɫɶɤɢɯ ɬɪɭɞɹɳɢɯ ɜ ɑɋɋɊ, 1967, V




 FarnosĢ Lekart, Porov. ȽȺȾɀȿȽȺ, ȼɚɫɢɥɢɣ ɇ.: Ⱦɨɞɚɬɤɢ ɞɨ ɢɫɬɨɪiɢ Ɋɭɫɢɧɨɜ ɢ ɪɭɫɶɤɢɯ ɰɟɪɤɜɟɣ ɜ ɍɠɚɧɫɤɨɣ
ɠɭɩ࣎.,Qɇɚɭɤɨɜɢɣ ɡɛɨɪɧɢɤ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ „ɉɪɨɫɜ״ɬɚ“ɪ. ,,,ɍɠɝɨɪɨɞ,V

FarnosĢ Kerestur, Porov. ȽȺȾɀȿȽȺ, ȼɚɫɢɥɢɣ ɇ.: Ⱦɨɞɚɬɤɢ ɞɨ ɢɫɬɨɪi࣎ ɪɭɫɢɧôɜ ɢ ɪɭɫɶɤɢɯ ɰɟɪɤɜɟɣ ɜ ɛɭɜɲ. ɠɭɩ࣎
Ɂɟɦɩɥɢɧɫɤôɣ.,Qɇɚɭɤɨɜɢɣ ɡɛɨɪɧɢɤ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ „ɉɪɨɫɜ״ɬɚ“ɪ. ;,ɍɠɝɨɪɨɞ,V

)arnosĢ Komárovce.ȽȺȾɀȿȽȺ  V

FarnosĢ PastLONDȽȺȾɀȿȽȺ  V

 Porov. Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Munkácsiensis, pro anno domini 1847,
8QJYDULQL 7\SLV -RDQQLV (OOLQJHU  D 6FKHPDWLVPXV YHQHUDELOLV FOHUL JUDHFL ULWXV FDWKROLFRUXP GLRHFHVLV
(SHUMHVVLHQVLVSURDQQRGRPLQL(SHULHVVLQL7\SLV(GXDUGL5HGOLW]
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DMpomenovanie irmologion þižeNQLKDirmosov). Mladšie exemplárepridružovali do obsahu ajiné
hymnografické formy – antifóQ\ VWLFKLU\ NRQGDN\ Dniekedy aj nápevy Vv. liturgie Jána
Zlatoústeho, ale vždy iného ako domáceho melodického YDULDQWX(napr. jej kyjevské nápevy aSRG 
9 zásade zaznamenávali málo spievané nápevy, ktorých zápis slúžil väþšinou ako schéma priLFK
interpretácii
= dôvodu, že zadováženie tlaþených kníh bolo finanþne nároþné, kantori þasto VDPL



vytvárali ich kópie, resp. ich objednávali u známych pisárov Y okolitých farnostLDFK. Rukopisné
irmologiony neslúžili len liturgickým úþelom, ale sú aj najstarším dôkazom o spôsobe hudobnej
edukácie vkarpatskom prostredí. ýasto ich objednávali kĖazi DOHER NDQWRUL VYRMLP SRWRPNRP
„donauky“.
Pisármi notovaných liturgických kníh–LUPRORJLRQRYEROLWDNPHUvýluþne kantori(prípadne
ich uþni), kećže najþastejšie, resp. ako jediní vedeli þítaĢ notový zápis. Nápevy zapisovali QD
papier, aby sa lepšie pamätali D aby boli prístupné pre mladších žiakov pri následnej výuþbe
liturgických spevov. Pisári v prepise dodržiavali základné norPy kánonického WH[WX SUHGORK\
Dpravidlánotaþného systému. Napriek WRPXYVYRMLFKGLHODFKþasto uvádzali voĐne modifikované
SRGRE\liturgických nápevov, ktoréSR]QDOL]YODVWQHMSUD[H. Ako hovorí Miloš9HOLPLURYLüpisár
uvádzal v rukopise skôr to, þo poþul, než to, þo videl vLQRPUXNRSLVH
= doteraz známych pisárov irmologionov, ktorých spájame s regiónom Karpát môžeme
VSRPHnúĢ napr. Mihala Ternovského (IrmolRJLRQ   0LKDLOD 5\G]DMD ] Kojšova (Irmologion,
1790), z mladších Petra Kuzmjaka z Folvarku na Spiši (Irmologion, 1841 – kópia Juhaseviþovho
LUPRORJLRQX]URNX DMichala KešeĐáka z OĐšavice (Irmologion, 1878). Ukrajinská historiþka
umenia Odarka Sopková hovorí tiež o zakarpatských autoroch Ivanovi Ripovi (1764 –  
DOHER 0LFKDMORYL %\VWUDQRYL ]5XVNHM 0RNUHM SpomenúĢ tu možno aj autorov zo severných
pohraniþných oblastí, tzv. lemkovských obcí juhovýchodného PoĐska, ktorí EROL tiež dôležitými
predstaviteĐmi NDUSDWVNHM pisárskej tradície 3DWULO N QLP okrem iných Andrej Demjanoviþ
,UPRORJLRQ ]R =ORFNLHKR   -RDQ -DFNR ,UPRORJLRQ ] 0XV]\QN\   ,RDQ

 9 RULJ „ɩɟɪɟɩɢɫɭɜɚɱ ɱɚɫɬɨ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɜ ɭ ɪɭɤɨɩɢɫɿ ɲɜɢɞɲɟ ɬɟ, ɳɨ ɜɿɧ ɱɭɜ, ɧɿɠ ɬɟ, ɳɨ ɛɚɱɢɜ ɜ ɿɧɲɨɦɭ
ɪɭɤɨɩɢɫɿ.“ Porov. ȼȿɅɂɆɂɊɈȼɂɑ, Mɢɥɨɲ: Ɇɟɥɨɞɢɤɚ ɤɚɧɨɧɚ ,;ɜ. ɫɜ. Ⱦɢɦɢɬɪɢɸ,QɆɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɋɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɴɹ, ɜɢɩ. 1. Ɇɨɫɤɜɚ1990, ɫ. 9.

 ɋɈɉɄɈ, Ɉɞɚɪɤɚ: Ɍɜɨɪɱɚ ɫɩɚɞɳɢɧɚ ȱɜɚɧɚ ɘɝɚɫɟɜɢɱɚ ɭ ɦɢɫɬɟɰɶɤɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚïɧɫɶɤɨï ɪɭɤɨɩɢɫɧɨï ɤɧɢɝɢ
ɫɟɪɟɞɢɧɢ XVIII- ɩɨɱɚɬɤɭ XIX ɫɬɨɥɿɬɶ. ɍɠɝɨɪɨɞȼɿɫɧɢɤ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ,2015, ɫ. 23.

ɋɈɉɄɈ  V

Uložený vo fondoch Národnej knižnicevo Varšave, sign. $NF3RURYəɋ,ɇɈȼɋɖɄɂɃ,ɘɪɿɣɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ
ɬɚ ɛɿɥɨɪɭɫɶɤɿ ɧɨɬɨɥɿɧɿɣɧɿ ȱɪɦɨɥɨʀ 16 – 18 ɫɬɨɥɿɬɶ: Ʉɚɬɚɥɨɝ ɿ ɤɨɞɢɤɨɥɨɝɿɱɧɨ-ɩɚɥɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ȱɧɬ
ɭɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɿɦ Ʉɪɢɩ ɹɤɟɜɢɱɚ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ Ʌɶɜɿɜ Ɇɿɫɿɨɧɟɪ , s. 451, ʋ 947. 1$802: $OHNVDQGHU
RĊkopisy cerkiewnosáowiaĔskie w Polsce. Katalog. Kraków: Scriptum. 2004, s.

 Uložený vo fondoch ďvovského historického múzea vo ďvove, VLJQ ɪɭɤ 3RURY əɋ,ɇɈȼɋɖɄɂɃ   V
483, ʋ 1064.
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+HUPDQRYVNL ,UPRORJLRQ ]R =\QGUDQRYHM   9DVLOLM -DYRUQ\FNLM ] Bystrého ,UPRORJLRQ
 DOHER,RDQQ7RNDUVNL]Królikaktorý je autorom dotHUDz dvoch známych irmologionov,
]URNXD


= každého rukopisu možno vyþítaĢ, ako pisár pristupoval k SUHSLVX GLHOD DokonalosĢ

textového Dnotového zápisu hovorí o premyslenej þinnosti pisára. Autori používali pri prepise
SDSLHU ]produkcie dostupných papiernických dielní, ktorý si veĐkosĢou prispôsobili a jednotlivé
listy prekladali do hárkov, ktoré potom združovali do hárkových zošitov. 1D základe WRKR DNR
autori zamýšĐali zoradiĢ repertoárYUXNRSLVHSULVWXSRYDOLNrozþleneniu þastí na tie, ktoré mali byĢ
urþené pre miniatúry, iniciály þi inú grafickú ornamentáciu. Autori väþšinou tieto þasti vynechávali
DdokresĐovali ich až dodatoþne
Odlišné zoradenie repertoáru v LUPRORJLRQRFKmalo vzĢah kúþelX, pre ktorý maliUXNRSLV\
slúžiĢ. V súþasnosti poznáme štyri základné typy irmologionov, ktoré pomenovalYstoroþí XNUD
jinský muzikológ Jurij Jasinovskyj. Rozoznávame: 1. žánrovoWHPDWLFký typ, 2. kalendárovo
minejný W\p, 3. hlasový typ a  Jrécky štrukturálny typ. Každý z nich sa v praxi používal pri
odlišnej službe. Žánrovotematicky sú usporiadané väþšinou irmologiony staršej tradície, kde
kritériom je popri usporiadaní spevov do tematických celkov podĐa sviatkov ajich žánrová paralela.
Kalendárovominejný W\S XVSRUDGúva VSHY\ do tematických celkov, ale bez ich rozdelenia podĐa
žánru. V spoloþných skupinách stoja irmosy i VWLFKLU\ VYLDWkov, ktoré podliehajú kalendárnemu
SRULDGNX 7HQWR W\S LUPRORJLRQRY ERO prispôsobený funkcii v bohoslužobnej L edukaþnej SUD[L
Tretí z klasifikácie, hlasový štrukturálny typ irmologionov usporadúva REVDK GR FHONRY Y poradí
ôsmich hlasov oktoichu, priþom nerozlišuje postupnosĢ spevov v kánonoch. Ak autoruvádza napr.
prvý irmos druhého hlasu, zapisuje následne po sebe prvé piesne všetkých kánonov, ktoré sa
spievajú podĐa GUXKého hlasu oktoichu Tiež sa þasto používal pri výuke liturgického spevu
Ykantorských školách. Posledným typom je tzv. grécky typ irPRORJLRQov, ktorý sa ale zachoval len
Yprípade asi 30 rukopisov]celej východoslovanskej oblasti. Jezaujímavé, že jedným zQLFKMHDM
najstarší zachovaný LUPRORJLRQ Jána Juhaseviþa ] URNRY  –  2EVDK LUPRORJLRQX DXWRU
zoradil podĐa celistvých káQRQRY Y poradí jednotlivých sviatkov, nie ako zvyþajne podĐa
jednotlivých piesní. V praxi, ak bolo žiaduce maĢ k dispozícii znenie kánonu v FHONXVLDKOLNDQWRUL
pri spievaní bohoslužieb alebo výuþbe práve po tomto type irmologionov.

Uložený vo fondoch Národnej knižnice vo Varšave, sign. $NF3RURY1$802:  VDəɋ,ɇɈȼ
ɋɖɄɂɃ  s. 373, ʋ 709

Miesto umiestnenia neznáme. Porov. əɋ,ɇɈȼɋɖɄɂɃ  , s. 465, ʋ 991.

 2Ea irmologiony sú uložené vo fondoch Národnej knižnice vo Varšave, sign. Akc. 2599 a$NF  3RURY
1$802:  Vəɋ,ɇɈȼɋɖɄɂɃ  s. 373, ʋ 709

 əɋ,ɇɈȼɋɖɄɂɃ, ɘɪɿɣ: ɍɤɪɚïɧɫɶɤɢɣ ɧɨɬɨɥɿɧɿɣɧɢɣ ɿɪɦɨɥɨɣ ɹɤ ɬɢɩ ɝɢɦɧɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɡɛɿɪɧɢɤɚ: ɡɦɿɫɬ,
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. ,QɁɚɩɢɫɤɢɧɚɭɤɨɜɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɿɦɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɬ. 226, 1993, ɫ. 
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Po stanovení základnej osnovy pisárinásledne prechádzalLNoznaþeniu notových osnov, a WR
pomocou tzv. rastra (lat. rastrum, v ukr. ɪɚɲɬɪɚ, ɪɚɫɬɪɚ, ɝɪɚɛɥi). Na MHGQX VWUDQX OLVWX
oznaþovali 8 notových riadkov, v závislosti od veku irmologionu. V zásade platí, þím starší
LUmologion, tým menej notových riadkov na stranu. 9 UXNRSLVRFK, ktoré boli vytvorené na
objednávkuDXWRULvyužívalLSULHVWRUHNRQRPLFN\v najväþšej možnej miere a na stranu tak zapísalL
až 11 notových riadkov. 
Po základnej príprave autori postupne zapisovali znenie hudobného obsahu. Text dopisovali
dodatoþne. Potvrdzujú to práve miesta, kdesa autori pri prepise pomýlilialebo nestihli zápLVNRP
pletne dokonþiĢ. Základný liturgický a notový text vpisovali þiernym atramentom. Do nadpisov
Dminiatúr pridávali okrem základných þiernych kontúr þervený, prípadne zelený alebo žltý
DWUDPHQW
$NR VPH VSRPHQXOL Sri prepise irmologionov používali pisári predloK\ 9šeobecne pisári
siahali po starších irmologionoch štandardizovanej formy. V tomto zmysle mohlo ísĢ R UXNRSLV\
ktoré ako študenti používali pri výuþbe. Neskôr, pri rozšírení hudobnej tlaþe, boli LFKvzorom práve
tlaþené irmologiony.Napriek tomu, že prvé vydanianevytlaþili z používania YWHG\stále rozšírené
rukopisy, stali sa záväzným auznávaným modelom pre ćalšie generácie. Najviac sa používali
tlaþené vydania zďYRYD]URNRYD3oþajevD]URNRY, ktoré sa
používalL SUL výuþbe iv bohoslužobnej praxi. Najmä Đvovské vydanie irmoORJLRQX ] URNX 
bolo bežnou súþasĢou krylosov v chrámoch východného Slovenska. 


,,
Jedným z najvýznamnejších kantorov a pisárov karpatskej oblasti bol Ján Juhaseviþ Skliarskij 
–  ktorého dodnes považujeme za akýsi prototyp osobnosti kantora i pisára REGRELD
storoþia Na jeho prínos upozornili mnohí bádatelia, spomenúĢ môžeme JuliánD -DYRUVNého
0\NROX -DVND $WDQD]LMD 3HNDUD ŠtefanD 3DSSD ,YDQD 3RSD alebo z mladších ŠimonD
MarinþákD,JRUDZadorožnéhoDLQých

 əȼɈɊɋɄɂɃ, ɘɥɢɹɧ Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɬɚɪɢɧɧɨɣ ɩɟɫɟɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɜ ɉɨɞɤɚɪɩɚɬɫɤɨɣ Ɋɭɫɿ.
ɉɪɚɝɚ,

 əɋɄɈ, Ɇɢɤɨɥɚ: Ɋɭɤɨɩɢɫɧɢɣ ɡɛLɪɧɢɤ ɩɪɢɫɥɿɜ´ïɜ ɿ ɩɪɢɤɚɡɨɤ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɬɚ ɣɨɝɨ ɭɤɥɚɞɚɱ ȱɜɚɧ ɘɝɚɫɟɜɢɱ. ,Q
ɇɚɭɤɨɜɿ ɡɚɩɢɫɤɢ ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɭ;/,, ɍɠɝɨɪɨɞ, 1959, ɫ. 63

ɉȿɄȺɊ, Ⱥɬɚɧɚɡɢɣ: ɇɚɪɢɫɢ ɿɫɬɨɪɿʀ ɰɟɪɤɜɢ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ. Ɍɨɦ ȱȱ, ȼɧɭɬɪLɲɧɹ LɫɬɨɪLɹ. ,QAnalecta OSBM, ďYRY5íP


PAPP, Štefan: Irmologion3UHšRY

ɉɈɉ, ȱɜɚɧ: ȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ ɩɨɞɤɚɪɩɚɬɫɤɨɣ Ɋɭɫɢ. ɍɠɝɨɪɨɞ: ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ȼ. ɉɚɞɹɤɚ, 2001, ɫ. 242.

 MARINýÁK, Šimon: Irmologiony Jána Juhaseviþa. In: Zmapovanie liturgicko-hudobného dediþstva na Slovensku
Ed. Ján VeĐbacký. Prešov: VydavateĐstvo Michala Vaška, 2010.

 ɁȺȾɈɊɈɀɇɂɃ, ȱɝɨɪ: ɇɟɜɿɞɨɦɢɣ ɿɪɦɨɥɨɣ ȱɜɚɧɚ ɘɝɚɫɟɜɢɱɚ. ,Q KAȁOĭȦNIA, ɇɚɭɤ. ɡɛ. ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ ɰɟɪɤɨɜɧɨʀ
ɦɨɧɨɞɿʀ ɬɚ ɝɢɦɧɨɝɪɚɮɿʀ. Ed. ɘɪɿɣ əɫɿɧɨɜɫɶɤɢɣ. Ʌɶɜɿɜ: ȼɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ ɥɶɜɿɜɫɶɤɨʀ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ, 2002.

Pozri ćalej NEDZEďS.,-(XJHQLMZ ust narodu, Prešov, 1955, Ɏɨɥɤɥɨɪɧɿ ɡɚɩɢɫɢ ȱɜɚɧɚ ɘɝɚɫɟɜɢɱɚ. In: ɇɚɭɤɨɜɢɣ
ɡɛɿɪɧɢɤ Ɇɭɡɟɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜ ɋɜɢɞɧɢɤɭ . KUDLOVÁ, Emília: Ukrajiniká-rusiniká vo fondoch PK
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= obdobia narodenia Jána Juhaseviþa 6NOLDUVNHKR VD QH]DFKRYDOi matriþné záznamy 3UL
koncipovaní základných biografických údajov preto vychádzame z MHGLQého ]achovaného
latinského zápisu zostránRNMHKRrukopisného LUPRORJLRQX]URNX, autorom ktorého je Andrej
Bukovskij, administrátor farnosti Simirky.+RFLVamotný irmologion dnes považujeme za stratený,
REVDh marginálneho zápisu poznáme z SUHSLVX$OH[DQGUD3HWURYD


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 - - Ⱥɧɞɪɟɣ
Ȼɭɤɨɜɫɤiɣ, 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 Juhaseviþ zomrel v 1HYLFNRP Y URNX  YR YHNX  URNRY

PodĐa následného výpoþtu sa WHGD QDURGLO Y URNX  D WR Y pohraniþnej obci Príkra, dnes
Ysvidníckom RNUHVH 9]GHODQLH QDGREXGRO YRďvove, v akadémii miestneho stauropigijského
EUDWVWYD
a významné osobnosti regiónu Svidník v regionálnej bibliografii Podduklianskej knižnice vo Svidníku
ȽɈɒɈȼɋɖɄɂɃ, ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ʌ.: ɋɬɪɚɧɢɰɵ ɢɫɬɨɪɢɢ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɶɹ XIX –ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ
ɏɏ ɜɟɤɚ. ,Q ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɟ ɦɭɡɵɤɨɜɟɞɟɧɢɟ. Ʉɢɟɜ,  ɋɈɉɄɈ, Ɉɞɚɪɤɚ: Ɍɜɨɪɱɚ ɫɩɚɞɳɢɧɚ ȱɜɚɧɚ ɘɝɚɫɟɜɢɱɚ
ɭɦɢɫɬɟɰɶɤɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚïɧɫɶɤɨï ɪɭɤɨɩɢɫɧɨï ɤɧɢɝɢ ɫɟɪɟɞɢɧɢ ;9,,, – ɩɨɱɚɬɤɭ ;,; ɫɬɨɥɿɬɶ. ȼɿɫɧɢɤ
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ, ɍɠɝɨɪɨɞ, 2015.

 Zápis z OĐšavského vizitácií v  rokoch 18. storoþia hovorí, že vo farnosti Príkra v tej dobe už bola zavedená
matrika krstených. Pozri ȽȺȾɀȿȽȺ (1935), s. 124.

 9 RULJ parochus Szimirkensis, 3RURY ɉȿɌɊɈȼ, Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɟɪ: Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ ɢɫɬɨɪɢɢ ɍɝɨɪɫɤɨɣ Ɋɭɫɢ. ȱȱ., IV.
ɋɚɧɤɬ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ, 1906. V súvislosti s Andrejom Bukovským, autorom zápisu je potrebné poznamenaĢ, že doteraz
QHYLHPHRNRKRSUHsne išlo. Meno Andrej Bukovskij sa totiž nenachádza ani v jednom]RVFKHPDWL]PRY]URNRY
 9schematizme mukaþevskej eparchie z roku 1792 nachádzame ekvivalenty Bukószky, Bukoveczky
Yschematizme prešovskej eparchie z URNX  ]DVD SULH]YLVNR Bukóvszky, avšak priradené ku krstným menám
*HRUJLXV   RUG   D -RVHSK   RUG  . Š. Marinþák pripúšĢa, že by v tomto prípade mohlo ísĢ
RAndreja Buchoveckého (Andreas Buchoveczky), ktorý už najneskôr vroku 1814 bol správcom farnosti BodružaĐ, pod
filiálnu správu ktorej spadala aj rodná obec Jána Juhaseviþa, Príkra.3RURYMARINýÁK  V

ɉȿɌɊɈȼ, Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɟɪ: Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ ɢɫɬɨɪɢɢ ɍɝɨɪɫɤɨɣ Ɋɭɫɢ. ȱȱ., ,9ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ, 1906.

 Potvrdzuje to marginálny zápis vtlaþenom Đvovskom OLWXUJLNRQH ]roku 1759, ktorý sa našiel v Bodružali (farská
obec filiálky Príkra) v znení: „¿¸ ÂÆÊÆÈËÖ ¼¸ÃÒ  »ÆÃÓÐÆºÒ ¸Â¸¼½ÄºÀ ÃÔºÆºÉÂÆÀ ÇÆÊÈË¼ÀºÐÓÄÉz Æ¸ÅÆÄ ¶»¸ÉÆÄÒ,
ÂÆÊÆÈËÖ ¼¸ÃÒ ¼Æ º½ÉÀ §ÈºÂÈ¸[]“). PodĐa všetkého išlo o Jána Juhaseviþa a Đvovskú akadémiu, tzn. bratskú školu
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Edukaþný systém Đvovskej bratskej školy bol postavený na myšlienke siedmich slobodných
umení a vyuþovanie prebiehalo v troch stupĖoch. Prvý stupeĖ približoval študentomzáklady þítania
Dpísania (žaltár a þasoslov), v druhom stupni sa fond rozširoval aokrem þítania základných diel VD
PXVHOL študenti PQRKR ] textov uþiĢ naspamäĢ. Študenti tretieho stupĖa mali byĢ schopní aj
Y\NODdaĢ avysvetĐovaĢ nové uþivo. %ROL WHGD súþasne aj pedagógmi – repetítormi. Tým by sa
vysvetĐovala aj hypotéza Jurɚja Jasinovského, ktorý tvrdí, že Juhaseviþ v Đvovskej škole nielɟn
študoval, ale ajvyuþoval.
2NUHP Y]GHODQLD Y FLUNHYQRP VSHYH všeobecnej vierouke a nadobudnutia zruþnosti
YSUHSLVH UXNRSLVRY VD poþas štúdií v akadémii SUDYGHSRGREQH VWUHWRO Vo zberateĐskou þinnosĢou
SRþajevských baziliánov. Tí v tom þase SULSUDYRYDOL QD Y\GDQLH známX antológiX duchovných
piesní Bohohlasník (1790) a organizovali študentov, aby ]ELHUDOL Sotrebný pLHsĖový materiál.
Juhaseviþ podĐa všetkého ajvćaka tomu prišiel do styku s mnohými duchovnými piesĖami, o þom
svedþí aj poþet jeho vlastných spevníkov paraliturgických piesní.
Po štúdiách sa Juhaseviþ vrátil späĢ do rodnej obce, kde pôsobil ako kantor. 3RGĐa
záznamov zchrámX6Y$UFKDQMHOD0LFKDODYPríkrej SULVSLHYDOQDMHMY\EXGRYDQLH„Æ¸Å ¶»¸É½ºÀÏÒ
©ÂÃzÈÉÔÂÀÁ ÌËÅ¼¸ÊÆÈÒ ÈÆÂË Æ¾Æ»Æ ¦“ 'RNRQFD existujú dohady, že Ján Juhaseviþ mohol

byĢ aj autorom prikranského ikonostasu, prípadne spolupracovaĢ pri WYRUEH LNRQRVWDVRY
YpriĐahlých farnostiach. PodobnosĢ ich štýlu V JUDILNRX Juhaseviþových miniatúr (napr.
YLUPRORJLRQH]URNX– MHprinajmenšom hodná úvahy


1LHNHG\ PHG]L URNPL  – 1795 sa Juhaseviþ presĢahoval z URGQHM REFH GR IDUQRVWL

Nevické pri Užhorode. 8URELO WDN SUDYGHSRGREQH kvôli zmene v rodinných vzĢahoch DOHER
]ekonomických dôvodov. Jedným z dôkazov o þinnosti Jána Juhaseviþa v 1HYLFNRP MH ]R]QDP
YHULDFLFK QHYLFNHM farnosti, ktorí v rokoch 1798 a 1807 finanþne prispeli k VWDYEH LNRQRVWDVX
Ymiestnom chráme. Úryvok textu zaznamenáva, že k jeho výstavbe pomohol aj príspevok

PLHVWQHKRVWDXURSLgijského bratstva. Porov. ɉȺɇɖɄȿȼɂɑ, ȱɜɚɧ: Ɇɚɬɟɪiɚɥɢ ɞɨ ɢɫɬɨɪɿʀ ɦɨɜɢ ɩɿɜɞɟɧɧɨɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ
ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ.,QVedecký zborník múzea ukrajinskej kultúry v Svidníku, 4, II, Prešov, 1970, s. 94.

ɒɍɋɌɈȼȺ, ɘɥɢɹ ɗ.: Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ ɥɶɜɨɜɫɤɨɝɨ ɭɫɩɟɧɫɤɨɝɨ ɫɬɚɜɪɨɩɢɝɢɣɫɤɨɝɨ ɛɪɚɬɫɬɜɚ (1586 – 1788).
ɂɫɬɨɱɧɢɤɨɜɟɞɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɆɨɫɤɜɚ: Ɋɭɤɨɩɢɫɧɵɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɢ Ⱦɪɟɜɧɟɣ Ɋɭɫɢ, 2009, V

ɒɍɋɌɈȼȺ  V

 əɋ,ɇɈȼɋɖɄɂɃ, ɘɪɿɣɋɨɰiɚɥɶɧɚ ɮɭɧɤɰiɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɧɨɬɧɢɯ iɪɦɨɥɨiɜ. ,Q Ɋɭɤɨɩɢɫɧɚ ɬɚ ɤɧɢɠɤɨɜɚ
ɫɩɚɞɳɢɧɚ ɍɤɪɚʀɧɢ 2, Ʉɢʀɜ, 1994, ɫ. 70.

 ŽEĕUCH, Peter: Kyrillische paraliturgische Lieder. Edition des handschriftlichen Liedguts im ehemaligen Bistum
von Mukaþevo im 18. und 19. Jahrhundert. %DXVWHLQH ]XU 6ODYLVFKHQ 3KLORORJLH XQG .XOWXUJHVFKLFKWH 5HLKH %
(GLWLRQHQ %DQG  =XJOHLFK 0RQXPHQWD E\]DQWLQRslavica et latina Slovaciae. Vol. II. Köln:HLPDU :LHQ
Böhlau Verlag, 2006V

ɋɈɉɄɈ  , ɫ. 23.

9LDFSR]ULȽɊȿɒɅɂɄ, ȼɥɚɞɢɫɥɚɜȱɜɚɧ ɘɝɚɫɟɜɢɱ ɬɚ ɨɡɞɨɛɥɟɧɧɹ ɤɢɪɢɥɢɱɧɢɯɪɭɤɨɩɢɫɧɢɯ ɤɧɢɝ,Qɇɚɭɤɨɜɢɣ
ɜɿɫɧɢɤ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ, ɍɠɝɨɪɨɞ: Ɋɚɠɞɚ, 2010, ɫ. DOHERɋɈɉɄɈ  , ɫ. 23.

ɋɈɉɄɈ  , ɫ. 23.
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„[ÉÊÆÃÕÏ]ÅÆ»Æ §ÕºÎ¸ w¸Å¸ ¶»¸É½ºiÏÒ...“Ćalšie písomné zmienky oJánovi Juhaseviþovi nachádzame

až na stránkach jeho vlastných diel, prípadne v marginálnych poznámkach, kde sa uvádza ako autor
þi majiteĐ rukopisu. %ol pochovaný 15. decembra 1814 na strane kantorskej lavice pri QHYLFNRP
chráme. 


,,,
Ján Juhaseviþ bol mimoriadne aktívnym a plodným prepisovaþom rukopisných zbierok. Ako pozna
menáva $QGUHM %Xkovskij, prepisovaĢ neprestal až do dĖa svojej smrti, práce prerušil len kvôli
I\]LFNHM VODERVWL D vo veĐkonoþnú nedeĐu. Diela prepisoval za relatívne krátky þas, zvlášĢ
Ymladšom období tvorby, kedy sa zvýšil dopyt po jeho prepisoch. Napríklad v URNX  VWLKRO
prepísaĢ dva kalendáre, trioć a VSevník paraliturgických piesní, v priebehu rokov 1805 až 1806
vytvoril kópie štyroch diel, a WR3VDOW\U7UHEQLN,UPRORJLRQDzbierku prísloví. $XWRUSUDFRYDOQD
SUHSLVHGLHODMsúþasne, napríklad vURNXGRNRnþil JuhaseviþWDNPHUQDUD]oba svoje rukopisné
LUPRORJLRQ\
Prepisovaþským prácam sa venoval vzávislosti od požiadaviek objednávateĐov, napríklad
na prvom známom irmologione ] URNRY  –  SUDFRYDO približne  PHVLDFRY QD SUHSLVH
druhého irmologiRQX ] URNRY  –  DVL  PHVLDFRY Tým, že sa zvyšoval záujem o MHKR
GLHODPladšie UXNRSLV\Juhaseviþ prepisoval podstatne rýchlejšie. RukopisnéLUPRORJLRQ\]URNRY
D–12 prepísal vSULHEHKXPHVLDFRYDrukopisný LUPRORJLRQ]URNXuž]DFFD
PHVLDFH 2NUHP ]MHGQRdušenia ornamentálnej výzdoby v UXNRSLVRFK DXWRU zúžil DM LFK REVDK
Staršie irmologiony sú obsahovo pestrejšie a rozsiahlejšie. Len pre ilustráciuYLUPRORJLRQH]URNRY
–85 sa nachádza až 690 melodických jednotieN–LUPRVRYQRYMHKRmladšom titule z URNX
OHQLUPRVRY


Na základe grafických znakov a štýlu tvorby rozdeĐujeme dielo Jána Juhaseviþa na

prikranské (patria tu rané diela, kedy ešte pôsobil v rodnej obci) a na nevické (diela vytvorené po roku
 Y 1HYLFkom pri Užhorode). Pre diela raného obdobia tvorby vytvorené ešte v Príkrej
Yrozmedzí rokov 1761–5, sú charakteristické grafické motívy barokovej ornamentiky, viacfarebné
miniatúry a gravúry.0ODGšie tituly, tzv. nevického štýlu sú z SRhĐadu ozdobnej grafiky výrazne
zjednodušené. Charakterizujú ich motívy národnej ornamentiky a dvojfarebná, jednoduchšia grafika

Dostupné online 1HYLFNH>RQOLQH@KWWSQHYLFNHQDURGUXNLUFKHKWPO!
3RURY. “…LXGHLQFKRDQGRXVTXHPRUWLVVXDHXOWLPDPGLHPRPQLGLHH[FHSWRLQILUPLWDWLVDOLFXMXVLQWHUYDOORHWSULPD
GLH3DVFKDWLVXUJHQWLVVLPRHWLDPWHPSRUHOLEURVVFULSWLWDYLW“ Viac pozri ɉȿɌɊɈȼ  ɫ

K rozdeleniu Juhaseviþovej tvorby do dvoch období pozULYLDFɋɈɉɄɈ, Ɉɞɚɪɤɚ„ɉɪɢɤɪɹɧɫɶɤɢɣ“ ɬɚ „ɧɟɜɢɰɶɤɢɣ“
ɩɟɪiɨɞɢ ɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬi Iɜɚɧɚ ɘɝɚɫɟɜɢɱɚ ɋɤɥɹɪɫɶɤɨɝɨ. In: ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɜiɫɧɢɤ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ
iɧɫɬɢɬɭɬɭ,ɍɠɝɨɪɨɞ: Ƚɪɚɠɞɚ, 2010

ɋɈɉɄɈ ( , ɫ
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SRURY QDSU ,UPRORJLRQ ]URNX   – 1801, 1806, 1809 atć.). Je zrejmé, že dRS\W SR
Juhaseviþových dielach spôsobil, že DXWRU XSXVWLO od komplikovaných kresieb a RUQDPHQWLN\
DUXNRSLV\]GRELOOHQMHGQRGXFKRXJUDILNRX


3UL SUHSLVH používal SDSLHU ] niekoĐkých papiernických dielní QD 6ORYHQVNX Napríklad,

YAkatistníNX]URNRY–89 použil papier zo =ERURYD RNU%DUGHMRY Iiligrán zo stránok
Irmologionu z roku 1800 sa zhoduje s priesvitkami papiernickej dielne Dávida Gyürkyho st.
]2FKWLQHM Y Mukaþeve bol ]DVD vyrobený papier rukopisného žaltára z roku 1805, o þom prvotne
svedþí zachovaná priesvitka v znení '091.$&6 ,UPRORJLRQ ] URNRY  – 1801 uchováva
SULHVYLWNXVgraféPDPLREGEST, na niektorých listoch tvorenúdvojicou písmen FR (prípadne FK).
PodĐa uvedených iniciál mena možno polemizovaĢ o pôvode priesvitky v SDSLHUQLFNHM GLHOQL
PDMVWUD Františka Rubera sW Y Kamenci pod Vtáþnikom. 3odobu ostatných vodoznakov
Juhaseviþových diel nepoznáme, hoci na ich základe možno spoznaĢ dôležitý obraz o pisárskej
SUD[LYkarpatskom prostredí DNRWDNHM


Juhaseviþ pri prepise dodržiaval štandardy vtedajšej prepisovaþskej tradície. Pri textovom

zápise používal primárne cyrilskú polounciálu, pri názvoch titulov a ich þastí unciálu, zdobenú
þerveným atramentom. 9 spevníkoch paraliturgických piesní a tiež na margináliách zapisoval
niektoré texty cyrilskou kurzívou. 9 WH[WRYRm zápise vychádzal sþasti z kánonických textov
SUHGQLNRQRYVNHMDsþastiQLNRQRYVNHMMD]\NRYHMUHGDNFLHPri prepise notového záznamu Juhaseviþ
kopíroval štandardnú grafickú podobu tzv. kyjevskej notácie, ktorá je východným variantom
západnej menzurálnej notácie.Disponoval úhĐadným agraficky presným rukopisom, ktorý ešte aj
dnes ohromuje svojou precíznosĢouDMHKRGLHODúrovĖou posúva ktlaþeným exemplárom.


Juhaseviþovo dielo nie je v kontexte karpatskej pisárskej tradície raritou len svojím

grafickým REVDKRP Aj poþtom zachovaných titulov v rámci tvorby jedného pisára výUD]QH
prevyšuje ostatných. Do dnešných dní máme informácie o minimálne desiatich rukopisných
irmologionoch spod jeho pera, þo je aj v širšom karpatskom priestore výnimoþné . žiadnemu
inému autorovi totiž nemôžeme priradiĢ aspoĖ porovnateĐné þíslo zachovaných rukopisných titulov.




ɋɈɉɄɈ  ɫ
 &/(0,1621 5DOSK Cyrillic manuscripts in Slovakia. A Union Catalogue. Martin: VydavateĐstvo Matice
6ORYHQVNHMs. 103. PapiereĖ v Zborove je doložená už v roku 1660. Najväþší rozkvet dosiahla v 18. storoþí, kedy
ju vlastnila rodina Aspremont. V grafickom vyobrazení filigránov používa iniciály CAR (Comes Aspremont Rákóczi),
neskôr iniciálu M (Makovica), alebo celý názov obce =%252 (mać. Zboró). Viac pozri DECKER,Viliam: Dejiny
ruþnej výroby papiera na Slovensku. Martin: Matica slovenská, 1982, s. 45 aV

'(&.(5  V

ɆȺɐɘɄ, Ɉɪɟɫɬ ə.: ɉɚɩiɪ ɬɚ ɮiɥiɝɪɚɧi ɧɚ ɭɤɪɚïɧɫɶɤɢɯ ɡɟɦɥɹɯ (XVI – ɩɨɱɚɬɨɤ XIX ɫɬ.).Ʉɢïɜ: ɇɚɭɤɨɜɚ ɞɭɦɤɚ,
1974, ɫ.

'(&.(5  V

 9LDF Rkyjevskej notácii pozri QDSU ɐȺɅȺɃəɄɂɆȿɇɄɈ, Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ: Ʉɢʀɜɫɶɤɚ ɲɤɨɥɚ ɦɭɡɢɤɢ XVII ɫɬ. ɭ ʀʀ
ɦɿɠɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɚɯ. Ɋɨɥɶ ɄɢɽɜɨɆɨɝɢɥɹɧɫɶɤɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɽɞɧɚɧɧɿ
ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ. Ʉɢʀɜ, 1988
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Kvôli prehĐadnosti, uvádzame Gielo Jána Juhaseviþa rozdelené podĐa žánrov na rukopisné diHOD
paraliturgického charakteru, rukopisné diela liturgického charakteru, priþom tie ešte rozlišujeme
podĐa formy zápisu na textové a textovonotované diela.


Rukopisy paraliturgického charakteru
.MHKRSDUDOLWXUJLFNHMDOHERLQDNPLPROLWXUJLFNHMWYRUEHSDtria predovšetkým spevníky paraliturgic
kých piesní zURNRY––D–1813, jeho kalendáre zURNRY
–D1809 a zbierka prísloví zURNX
Do dnešných dní sa nám zachovalo päĢ Juhaseviþových spevníkov paraliturgických piesní.
9]QLNDOL Y priebehu celoživotnej Juhaseviþovej tvorby, pravdepodobne na objednávku. Prvý zo
spevníkov z URNRY  –  VD Y súþasnosti nachádza v Rukopisnom oddelení Národnej
knižnice vPrahe pod signatúrou XVII L 15. Národná knižnica hozakúpila od Juliána Javorského
ktorý ho vroku 1931 zísNDORGkĖaza Simeona Želtvaja vTerešve na Podkarpatskej Rusi. Spevník
obsahuje 162 fólií, priþom zneho niekoĐko listov evidentne chýba. Okrem Juhaseviþových zápisov
jednotlivých piesní sa vposlednej þasti rukopisu nachádzajú aj inou rukou zapísané piesne. PodĐD
marginálnych poznámok ich tam vpísal Ján Želtvaj v roku 1817, ktorý zastával funkciu kantora
Y0LFKDORYFLDFK
Druhým v poradí MH spevník ] URNX  Rukopis podĐa datovania, podobne ako všetky
nasledujúcenapísal Juhaseviþ už v 1HYickom, kde pobývalRGURNXSpevník sa ešte v roku
nachádzal na fare v Nižnom Žipove(okr. Trebišov). ŽiaĐ, v súþasnosti je miesto jeho uloženia
neznáme. Krátko ho charakterizoval Ivan PaĖkevyþ v roku 1951, ale neuverejnil jeho kompletný
obsah, len niekoĐko svetských piesní.O jeho repertoári preto nemáme bližšiu predstavu.
Ćalším Juhaseviþovým spevníkom je UXNRSLV ] URNX  -HKR opis publikoval Julián
-DYRUVN\M YURNX  3LHVQH ] repertoáru uvádza Peter ŽeĖuch v svojom rozsiahlRP katalógu
paraliturgickýchSLesní]URNX5XNRSLVVDYsúþasnostinachádza vZakarpatskom národopisnom
múzeu vUžhorode.
Rukopisný spevník zURNXsa zachoval na 122 fóliách, bez titulného listu. Vsúþasnosti
sa nachádza v zbierkovom fonde Památníku národního písemnictvíY3UDKH VLJ;,,/ 3RGREQH
ŽEĕUCH (2006), s. 72.



3RURY. marginálny zápis na folY „§ÆÄÆÑÒ ÄÆ× t »¼c¸ ÉÆÊºÆÈÐ¸»Æ Å¹7Æ À ¿½ÄÃÖ ¿¸Ï¸ÃÆ ÇÈ½ÄË¼ÈÆÉÊÀ ÇÆÄÆÑÒ



ÄÆ× w¸ÅÅÒ ¾½ÃÊº¸Á ¼zÂÒ ¤À»¸ÃÆºÉÂÁ 1817“. 9LDFSR]ULŽEĕUCH ( V
 PAĕKEVYý, Ivan: Nové nálezy ukrajinských, polských a slovenských písní a veršĤ. ZpČvník Ivana Juhaseviþe.
,QNárodopisnývČstníkþeskoslovenský. roþ. 32, þ. 3UDKD

əȼɈɊɋɄɂɃ  V

 ŽEĕUCH, Peter: Kyrillische paraliturgische Lieder. Edition des handschriftlichen Liedguts im ehemaligen Bistum
von Mukaþevo im 18. und 19. Jahrhundert. %DXVWHLQH ]XU 6ODYLVFKHQ 3KLORORJLH XQG .XOWXUJHVFKLFKWH 5HLKH %
(GLWLRQHQ%DQG=XJOHLFK0RQXPHQWDE\]DQWLQRslavica et latina Slovaciae. Vol. II. Köln:HLPDUWien: Böhlau
9HUODJ
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DNRYprípade prvého Juhaseviþovho spevníka, Památníkho získal od Juliána Javorského, ktorý ho
našiel v&KXVWHY3RGNDUSDWVNHM5XVLYURNX
V roku 2002 sa vo fondoch Rukopisného oddelenia Národného múzea v Prahe podarilo nájsĢ
Yporadí piaty spevník Jána Juhaseviþa]URNRY– REU . Oznaþuje ho signatúra IX G
 Jeho komplexný opis uviedli Peter ŽeĖuch a &\ULO VasiĐ v roku 2003 Spevník je jedinou
]Juhaseviþových paraliturgických zbierok, ktorá þiastoþne Gisponuje notovým zápisom. -H
špecifický tým, že autor vĖom okrem paraliturgických piesní uvádza pri každom veĐkom sviatku DM
texty antifóQ\ tropára, kondaku a verša zo žalmu (tzv. Veliþanija  D zároveĖ QRWRYRtextový zápis
LUPRVX príslušného sviatku, NWRUý sa v slávnostnej liturgii VSLHYD QDPLHVWR VSHYX Dostojno jesĢ
(napr. fol. 9r, 27v, atć.). 











VeĐkopôstna pieseĖ o Strastiach Ježiša Krista, fol. 49r,
Spevník Jána Juhaseviþa z rokov 1811 – 1812
Rukopisné oddelenie Národného múzea v 3UDKHVLJQ,;*


Juhaseviþ radí piesne v svojich spevníkoch podĐa latinského cirkevného kalendára, priþom
SULhliada na svätcov byzantského obradu. Repertoár zaþína sviatkom Narodenia Krista napriek
tomu, že východný liturgický cyklus sa zaþína už prvým sviatNRP SR ,QGLNWLRQH  VHSWHPEHU 
þiže sviatkom Narodenia Bohorodiþky (8. september).
Do zoznamu Juhaseviþových diel by sme mohli priradiĢ aj ćalšie tituly, pri ktorýFK-XKDVH
viþovo autorstvo zatiaĐ len predpokladáPH 9 MúzeX XNrajinskej kultúry vo SvidníNX SRG
signatúrou MUKS ʋ 1720/64 sa nachádza UXNRSLVQý zborník bez zaþiatku i NRQFD 2EVDKXMH
SLHVQHQDVYLDWN\cirkevného roka, napr. sv. Andreja, sv. Mikuláša, sv. Michala aćalších. Na základe
JUDILFNHMSRGRE\UXNRSLVXKR2GDUNDSopková radí k UDnému, þiže prikranskému obdobiu Juhaseviþovej
 zápis na pôvodnom vakáte spevníka: “ɉ࣎ɫɟɧɧɢɤɴ ȱɨɚɧɧɚ ɘɝɚɫɟɜɢɱɚ. 1811 ɝ. 122 ɥɢɫɬɚ ɉɪiɨɛɪ. ɜɴ 1931 ɝ.
ɜɴȽɭɫɬ࣎, ɜɴ ɉɨɞɤɚɪɩɚɬɫɤɨɣ Ɋɭɫɢ. ɘ. əɜɨɪɫɤiɣ.“ Porov. ŽEĕUCH (2006 V

 ŽEĕUCH, Peter, VASIď, Cyril: Cyrilské rukopisy z východného Slovenska. Slovenskí gréckokatolíci, vzĢahy
Dsúvislosti. In: Monumenta byzantino-slavica et latina slovaciae5RPD%UDWLVODYDKošice, 2003.V
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WYRUE\ 2NUHP XYHGHného UXNRSLVX VD DXWRUND Y súvislosti so svidníckou zbierkou zmieĖuje aj
RPDQXVNULSWH]URNX
.JuhaseviþovýPdielam od roku 2014 priraćujeJozef Šelepecaj novonájdenúUXNRSLVQú
SRYLHGNXRbiþovaní Krista.Našla sa pri triedení starých papierov vŠtátnej knižnici vPrešove.
Jej obsah sa zachoval na dvoch stranách jedného listu papiera s rozmermi 19 [  Pm, ktorý
SUDYGHpodobne nebol súþasĢou viazaného rukopisného WLWXOX 3UHGVWDYRYDO VDmostatné dielo
Voriginálnym literárnym spracovaním v VYRMej dobe populárnej tematiky muþenia Krista.Poviedka má
názov ¥½ÄÃ7ÊÀºÆ½ u3 ÉÊÆÃÇ¸ ÓÏÆº¸Åz ¼c¸ ÅÍ: ÐÉ7¸ ÈcÊ¸ ºÆ I½ÈcÃÀÄÕ, priþom samotný text poviedky
dotváraNUHVEDbiþovaného Krista. 


5XNRSLV\liturgického charakteru


Nenotované rukopisy
Za najstaršie známe dielo Jána Juhaseviþa považuje ukrajinský muzikológ Igor Zadorožnyj
/LWXUJLNRQ ]URNX  PodĐa datovania ho mal Ján Juhaseviþ prepísaĢ ako 18roþný,
pravdepodobne ešte vďvove ako študent Stauropigije, respektíve SR svojom návrate do rodnej
Príkrej,JRUZadorožnyj pritom vychádza z marginálnej poznámky na liste Liturgikonu, na základe
ktorej ho do chrámu vBodružali (farská obec filiálky Príkra) venoval práve Ján Juhaseviþ. PodĐa
SUHdbežných porovnaní je však zrejmé, že YWRPWRprípade nešlo orukopisnéDOHQDRSDNRtlaþené
dielo Đvovskej typografie zURNX  Juhaseviþ ho zrejme priniesol z ďvova do Príkrej SR
návrate zo svojich štúdií a YHQRYDO KR VYRMHM IDUQRVWL Vyššie uvedený rukopisný zápis je len
marginálny, vpísaný dodatoþne kurzívou, ale bez presnejšieho datovania. 9R IDUQRVWLDFK
východného Slovenska sa zachovalo hneć niekoĐko exemplárov tejto tlaþe, a to v Nižnom Žipove
(okr. Trebišov), Krásnom Brode RNU 0HG]LODERUFH  D%DMHURYFLDFK RNU 6DELQRY  'RNRQFD
Yneskorších dielach sa Juhaseviþ inšpiroval grafikou tejto tlaþe 1DSUíklad Y AkatistníNX ] URNX
–v þasti akatistov k úcte Zosnutia Presvätej Bohorodiþky, použil námetgravúr\,YDQD

ɋɈɉɄɈ  , ɫ. 2
ɋɈɉɄɈ  , ɫ. 23.

9LDF SR]UL Š(/(3(& -R]HI: ɇɟɜɿɞɨɦɟ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ȱɜɚɧɚ ɘɝɚɫɟɜɢɱɚ. ,Q Slovanské reminiscencie. Prešov: Acta
Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, 2014.

ɁȺȾɈɊɈɀɇɂɃ  , ɫ.

LiturgikonDOHERSlužebnik]roku 1759 je tlaþeným dielom typografie Stavropigijského bratstva pri Chráme Zosnutia
Bohorodiþky vo ďvove. Bližšie sa mu venuje napr. Tetjana Denysova, ktorá ho skúma z NRQWH[WXKHUDOGLN\1D MHKR
stránkach sa totiž okrem iných zachoval erb rodu Šeptických. Viac pozri ȾȿɇɂɋɈȼȺ, Ɍɟɬɹɧɚ: Ƚɟɪɛɢ Ʌɟɜɚ
ɒɟɩɬɢɰɶɤɨɝɨ ɇɚ ɋɥɭɠɟɛɧɢɤɭ 1759 Ɋ. ȱɡ Ɂɛɿɪɤɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ Ɇɭɡɟɸ ȱɦ. Ⱥɧɞɪɟɹ ɒɟɩɬɢɰɶɤɨɝɨ. Ƚɟɧɟɚɥɨɝiɱɧi
ɡɚɩɢɫɤɢ. ȼɢɩ. 8, Ʌɶɜiɜ, 2010. 

ɉȺɇɖɄȿȼɂɑ  ɫ

ɉȺɇɖɄȿȼɂɑ  ɫ.
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Filipoviþa z WRKWR Y\GDQLD Údaj SUHWR RSUDYXMHPH D/LWXUJLNRQ ] roku 1759 nezaraćujeme
Ndielam Jána Juhaseviþa. 


=ostatných diel liturgického charakteru možno spomenúĢ Akatistník ]URNRY–

ktorý sa Ysúþasnosti nachádza vo fondoch Štátnej vedeckej knižnice vPrešove, pod signatúrou
%25767. Pôvodne patril Alexandrovi S. Ladižinskému, ktorý KR Y roku 1940 daroval do knižnice
RuskéhoNOXEX Y Prešove.Akatistník obsahuje 433 listov, na ktorých zaznamenáva 15 akatistov
ako aj ranné, veþerné a iné modlitby. Autor pri jeho tvorbe vychádzal pravdepodobne zSUHGORK\
západoukrajinskej proveniencie. -HGQRX ] možných predlôh mohlo byĢ tlaþené vydanie
Ⱥɤɚɮɢɫɬɵ ɜɫɟɫɟɞɦɢɱɧɵɟ ɛɥɚɝɨɢɡɛɪɚɧɧɵɟ, ktoré vyšlo v ďvove v roku 1742.


/HQRdva roky mladší 7\SLNRQ]URNXnašiel Ivan PaĖkevyþ vþase svojich výskumov

na východnom Slovensku Y Múzeu kláštora redemptoristov v 0LFKDORYFLDFK 9 súþasnosti nie je
známe miesto jeho uloženia. Na margináliách je uvedené: ¼Õ ÉÇÀÉ¸Éz Iw¸ÅÆÄÒ ¶»¸É½ºÀÏ½Ä,
ÇÕºÎ½ÄÒ Å½ºÕÎÏzÅÉÂz ÎÈ7Âº½, ÇÈÀ ÍÈ¸ÄÕ §ÆÂÈÆºÒ ÇÈcÊÓz ¹Î7Ó. ¨ÆÂË ¹Æ¾Àz  ÄÎ7¸ ÖÅºz, ¼Åz 
¼ÆÂÆÅÏÀÉz.
91HYLFNRPYURNXnašla ukrajinská historiþka umenia Odarka Sopková hneć tri ruko
pisné diela Jána Juhaseviþa. Patrí k nim okrem notovaného irmologionu z URNX  DM
Voslidovanije ]URNRY  –  D ȿuchologion0ROLWYRVORY7UHEQLN ] URNRY  – 
Novonájdeným rukopisom je tiež rukopisný žaltár z URNX  (v skoršej literatúre datovaný
nesprávne do roku 1804), ktorý sme našli vURNX Y knižnici GréckokatolíckejY\VRNHMškoly
YNyíregyháze, pod sig. 069RIRQGRFKXYHGHQej knižnice sa nachádza spolu s rukopisným
LUPRORJLRQRP ] URNX  – 01 a tvorí dvojicu rukopisov Jána Juhaseviþa, ktoré boli dovtedy
známe len zpoznámok vliteratúre. Zachoval sa bez tvrdej väzby a obsahuje spolu 167 fólií. Obsah
žaltára tvoria žalmové texty, Apokalypsa aKalendár. ĆalšRXOLWXUJLFNRXknihou Jána Juhaseviþa je
rukopisná Trioć zURNXRNWRUHMsa zmieĖuje vRVYRMHMpublikácii až -XULM-DVLQRYVN\MYURNX
9súþasnostiQepoznáme miesto uloženia pamiatky. 

 ȽɊȿɒɅɂɄ  , ɫ. 88. Titulný list Liturgikonu s gravúrou na I. Filipoviþa z URNX  SR]UL DM ɒɍɋɌɈȼȺ,
ɘɥɢɹɗ.: Ɍɢɩɨɝɪɚɮɢɹ Ʌɶɜɨɜɫɤɨɝɨ ɛɪɚɬɫɬɜɚ ɤɚɤ ɩɪɟɟɦɧɢɤ ɤɧɢɝɨɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɂɜɚɧɚ Ɏɟɞɨɪɨɜɚ.
,QɎɟɞɨɪɨɜɫɤɢɟ ɱɬɟɧɢɹ. ɋɨɫɬ Ɇ. Ⱥ. ȿɪɦɨɥɚɟɜɚ, Ⱥ. ɘ. ɋɚɦɚɪɢɧ. ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ: ɇɚɭɤɚ, 2003, ɫ. 665.

GLEVAĕÁK ( V

ŠELEPEC, Jozef: Cyrilské rukopisy vo fonde Štátnej vedeckej knižnice v PrešovePrešov: Štátna vedecká knižnica
YPrešove, 2009, s. 9.

ɒɍɋɌɈȼȺ  V

ɉȺɇɖɄȿȼɂɑ  ɫ

ɋɈɉɄɈ  ɫ

əɋ,ɇɈȼɋɖɄɂɃ, ɘɪɿɣ: ɇɨɬɧi iɪɦɨɥɨʀ ɫɯiɞɧɨʀ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ ɬɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɹɤ ɩɚɦ’ɹɬɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɰɟɪɤɨɜɧɨɝɨ
ɫɩiɜɭ. ,Q Slovensko-rusínsko-ukrajinské vzĢahy od obrodenia po súþasnosĢ %UDWLVODYD  V  DOHER
MARINýÁK  V
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Notované rukopisy –LUPRORJLRQ\
9ELRJUDILLJána Juhaseviþa Skliarskeho sa hovorí o autorstve 30 irmologionov, þo neskôr preberá aj
mladší autor JuliáQ -DYRUVN\M Nikefor Petraševiþ hovorí dokonca o 33 irmologionoch a Štefan
3DSSD$WDQD]LM3HNDUdokonca spomínajú až 38 irmologionov. Usudzujú tak podĐa záznamu
poslednéhoznámeho irmologionu, kde sa uvádza poradové þíslo 38. ýi však išlo o 38. irmologion,
DOHEROHQRSRUDdové þíslo vrámci všetkých Juhaseviþových RSXVRYGRWHUD]QHYLHPH
Do dnešných dní sa nám ]DFKRYDORLUPRORJLRQRYJána Juhaseviþa, avšak len pri siedmich
]nich poznáme miesto ich uloženia.
Vôbec o prvom známom irmologione napísanom v rokoch  –  máme do
dnešnýchGQí zachované len struþné, väþšinou prevzaté zmienky. Uvedený irmologion vsúþasnosti
považujeme za stratený. Prvým zachovanýmJuhaseviþovým irmologionom a FHONRYRdruhým
Yporadí MH UXNRSLV ] URNRY  –  nachádzajúci sa vo fondoch Đvovského
Historického múzea (sign. 209). Ako naznaþuje zápis na titulnom liste, Ján Juhaseviþ ho písal
YREFi Príkra na východnom Slovensku. Zachoval sa na 281 fóliách. Obsahuje základné spevy
organizované postupne v každom hlase oktoichu podĐa kánonov, a preto ho priraćujeme ku
gréckemu štUukturálnemu typu.

Irmologion z rokov 1784 – 1785, titulný list a fol.75v-76r
+istorické múzeuPďvov, sign. 209
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əȼɈɊɋɄɂɃ  ɫ. 

 PETRAŠEVIý, Nikefor: Nápevy žalmov v.DUSDWVNRSRGGXNHOVNHM REODVWL  VWRU  ,Q Musica ByzantinaSlavica-Hungarica(JHU

3$33  V

ɉȿɄȺɊ  ɫ. 

PodĐa Jasinovského katalogizácie ʋəɋ,ɇɈȼɋɖɄɂɃ  ɫ

PodĐa Jasinovského katalogizácie ʋəɋ,ɇɈȼɋɖɄɂɃ  ɫ

 2 LUPRORJLRQH ] URNRY 1785 pozri viac štúdiu DXWRUN\ Irmologion Jána Juhaseviþa Skliarskeho (poznámky
NUXNRSLVX]URNRY ,QSlavica Slovaca, 2016, roþ. 51, þ. 2, s. 165
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V poradí tretí Juhaseviþov irmologion z roku 1795zachováva na stránkach vyššie spo
menutý biografický záznam o Juhaseviþovi. 1D NRQFL . storoþia sa ešte nachádzal v REFL
Nevické,no dnes ho považujeme za stratený.
,UPRORJLRQ ] URNX  VD Y súþasnosti nachádza v 6ORYHQVNRP národnoP múzeX
+XGREnom múzeu, pod signatúrou MUS I  -HKR DXWRUVWYR SRWYUGLO Šimon Marinþák, ktorý
NRPHQWRYDO všetky relevantné identifikaþné znaky v štúdii Irmologion Jána Juhaseviþa z roku
1800Na dorzálnej poznámke uvedeného rukopisu sa nachádza latinský zápis zroku 1861, ktorý
uvádza ako miesto vtedajšieho uloženia farnosĢ Jeszenö. Pri katalogizácii rukopisX ďudovít
Haraksim urþil, že ide RfarnosĢ Jasenov v +XPHQVNRP RNUHVH 3odĐa nášho názoru však ide
R-DVHQRY Y Sobraneckom okrese, ktorý je svojou polohou bližší k farnosti Nevické. Putovanie
rukopisu týPWR smerom sa zdá byĢ logickejšie. Ešte v URNX  Ko spomína ,YDQ PaĖkevyþ DNR
majetok Múzea redemptoristov v0LFKDORYFLDFK ,UPRORJLRQ VD zachoval bez tvrdej väzby,
pravdepodobne bola dosková, kožená, podobne ako iné štandardné irmologiony 18. storoþia
Ykarpatskej oblasti. Je viazaný do zošitov, každý znich sa skladá zo štyroch hárkov. Dielo
obsahuje neúplných 13 zošitových zväzkoY Stránky rukopisu obsahujú vodoznak z papiernickej
GLHOQHY2FKWLQHMPDMVWUDDávidDGyürkyKRVW












Stichira a irmosy na sviatok Narodenia Krista, fol. 36v-37r, Irmologion z roku 1800
Slovenské národné múzeumHudobné múzeum%UDWLVODYD086,
PodĐa Jasinovského katalogizácie ʋ 1015ʋəɋ,ɇɈȼɋɖɄɂɃ  ɫ
ɉȿɌɊɈȼ ( , ɫ. 88. 

əɋ,ɇɈȼɋɖɄɂɃ  ɫ

PodĐa Jasinovského katalogizáciHʋəɋ,ɇɈȼɋɖɄɂɃ  ɫ. 473.

 MARINýÁK, Šimon: Irmologion Jána Juhaseviþa z URNX  ,Q Spev v byzantsko-slovanskej liturgii Prešov:
Prešovská univerzita v Prešove, Teologická fakulta, Katedra systematickej teológie, 2009.

'(&.(5  V
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,UPRORJLRQ -ána Juhaseviþa ] URNRY  –  sa našiel v URNX  YR IRQGRFK
knižniceGréckokatolíckej vysokej školy sv. Atanáza vNyíregyháze (Szent Atanáz Görögkatolikus
Hittudomá-nyi FĘiskola), pod signatúrou MS 20003 1ašiel a LGHQWLILNRYDO KR SURIHVRU 9RMWHFK
Boháþ z Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove. Jeho základný výskum a bližší opis sa
uskutoþnil až v roku Rukopis obsahuje 122 fólií s rozmerPL[[Pm. Väzba je
dosková, obtiahnutá hnedou kožou. V strede prednej dosky je ornament vytvorený slepotlaþou.
Irmologion je kompletný, þiastoþne poškodené je len ôsme fólio. Kvôli absencii podstatnej þasti
listu nemáme k dispozícii úplný záznaPD5. piesne nedeĐných irmosov 3. hlasu oktoichu.
3repis vznikol na objednávku Dþiastka zaĖ bola zaplatená v predstihu, respektíve v SULHEHKX
poþiatoþných prác. ,UPRORJLRQ ]Nyíregyházy zakúpil kantor minajského chrámu pravdepodobne
SUHLQWHUQé potrebyPLHVWQHMOLWXUJLFNHMSUD[HPodĐa marginálnych poznámok vieme, že ešte v roku
1825 irmologion vlastnil Janoš Paste[l]jak, minajský kantor. Už v URNX  ERO LUPRORJLRQ
YRvlastníctve istého Gerzánicsa, kantora katedrály v Užhorode D následne patril Andrásovi
Sesztákovi, vtedajšiemu preparandistovi Užhorodskej školy pre kantorov a uþiteĐov.,UPRORJLRQ
teda neskôr slúžil ako uþebná pomôcka pri výuþbeliturgického spevu. 
Juhaseviþ zostavil svoj irmologion v kalendárovominejnom type. Ako prvé uvádza spevy
nedeĐného oktoichu a spevy podobHnov všetkých ôsmich KODVRY 6amostatne sú radené spevy
kánonov na sviatky v PLQHMQRP SRULDGNX RG 1DURGHQLD .ULVWD Pokraþuje k triodi pôstnej, kde
chronologicky radí tiež sviatok Zvestovania Bohorodiþke. PokraþuMHVpevmi paschálneho obdobia
až k 3äĢdesiatnici anásledne uvádza spevy na sviatok sv. Petra a 3DYOD %RKR]MDYHQLD =RVQXWLD
1DURGHQLD D Ochrany presvätej Bohorodiþky, Svätého Michala, Vstupu presvätej Bohorodiþky do
chrámu, VSHY\ N úcte sv.Mikuláša a nD VYLDWRN 1epoškvrneného poþatia presvätej Bohorodiþky.
Autor ukonþuje irmologion stichirami na prekliatie heretikov a na vchod archijerejom.


 Irmologion bol zaradený k Juhaseviþovým dielam až vURNX  SRURY MARINýÁK (2010). Ukrajinský
muzikológ J.Jasinovskyj ho v katalógu irmologionov (1996) ešte neuvádza. 

2LUPRORJLRQH]URNRY–1801 pozri viac štúdiu DXWRUN\Irmologion Jána Juhaseviþa SkĐarského z roku 1800
. ,QSlavica Slovaca, 2015, roþ. 50, þ. 2, s. 156


 §¸Éɬ½ ɥ åÂÒ ·ÅÆÐÒ ¤ÀÅ¸ÁÉÂÀÁ  ®½ÈÂºÀ §Õº½ÎÒ  ÇÈÀ1Ãz q7., 2EHF 0LQDM MH Y súþasnosti mestskou þasĢou
Užhorodu a nachádza sa asi 20 kmjuhovýchodne od Nevického, kde pôsobil Ján Juhaseviþ Skliarskij.

 „Ezen Irmolajt vettem 1835EH // Gerzánics Katedrális Kántortól // mint azon évi preparándista // Seszták András“.
PodĐa všetkého ide v tomto prípade o Petra Gerzánicsa, ktorý bol Yroku 1847 uvedený DNRNDQWRUChorus Ecclaesiae
Cathedralis YUžhoroGH. Pravdepodobne tam slúžil už v URNX  KRFL WR VFKHPDWL]PXV uvedeného roku
nezaznamenáva. V roku 1856 je Petrus Gerzanics uvedený ako kantor SUH Cantus Ordinarius D MHGHQ ] professores
užhorodskej Schola preparandiae pro futuris Cantoribus et Dicentibus3RURYSchematismus Venerabilis Clerio Graeci
Ritus Catholicorum Dioecesis Munkácsiensis pro Anno Domini 1856.DVVRYLDH7\SXV&DUROL:HUIHUV

 Andreas Seszták pôsobil v URNX  DNR NDQWRU YR farnosti Balsa (pri Nyíregyháze) Porov. Schematismus
Venerabilis Clerio Graeci Ritus Catholicorum Dioecesis Munkácsiensis pro Anno Domini 1876 8QJKYDULQL 7\SXV
0D[LPLOLDQ3ROODFVHNV
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Stichira na vchod archijerejom, fol. 120v-121r, Irmologion z rokov 1800 – 1801
*réckokatolícka Yysoká škola vNyíregyháze, Maćarsko, sign. MS20003

Ćalší zirmologionov je datovaný do roku DYsúþasnosti sa nachádza v6ORYHQVNRP
národnRm múzeu –Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Bližší opis uvádza na stránkach svojej
dizertaþnej práce /HRQRUD'H&DUORDneskôr aj Tamás Bubnó.Rukopisný irmologion zURNX
obsahuje 108 fólií, vo väzbe sUR]PHUPL[[36 mm. Irmologion vznikol na objednávku pre
kantora farnosti Zariþevo na Zakarpatskej Ukrajine. 9 roku 1844 sa už irmologion nachádzal
YRfarnosti Šapinec okr. Svidník) uPLHVWQHKRNDQWRUD6LPHRQD-DFHQND2GURNXMHUXNRSLV
majetkom Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. PodĐa jediného dostupného opisu radíme
Juhaseviþov irmologion zURNXdo kalendároYRminejného typu irmologionov.
,UPRORJLRQ ] URNX  MH Y súþasnosti majetkom Vladika Ihnatišina z Užhorodu. 3R
WDNPHUstoroþnom období, kedy bol rukopis považovaný za stratený, sa v roku 2006 našiel na mieste
VYRMKRY]QLNXY1HYLFNRP1a závereþných fóliách rukopisu sa nachádza rozsiahly marginálny
zápis predpísaných modlitieb pri požehnávaní zasiatych polí na sviatok sv. Juraja.Zapísal ich Michajl
Bokšaj, V\Q vtedajšieho správcu farnosti Nevické. Irmologion obsahuje 130 fólií. Zachoval VD
V katalógu irmologionov J. Jasinovského(1996) sa ešte nenachádza.
'H&$5/2/HRQRUDA Study of Carpatho-Rusyn Chant Tradition In The Late Eighteenth Century: The Manuscript
Irmoloji of Ioann Juhasevyþ, 7KHVLV 3K '  )ORULGD 6WDWH 8QLYHUVLW\  BUBNÓ, Tamás: A magyarországi ée
a Kárpátok-vidéki görög katolikus dallamok eredete és variánsai. DLA dolgozat, Liszt Ferenc zenemĦvérzeti Egyetem,


Zariþevo sa nachádza na severovýchod od obce Nevické. 





3odĐa maćarského textu „Ez az Irmologion könyv Isten szolgájáé Szimeon Jacenkoé, aki jelenleg Sapinec kántora.
1844. június 24.“ 3RURYBUBNÓ (2003),V

BUBNÓ (2003), s. 

PodĐa Jasinovského katalogizácie ʋ 1063, əɋ,ɇɈȼɋɖɄɂɃ  ɫ. 483.

MARINýÁK  V

ɋɈɉɄɈ  ɫ
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Ykoženej väzbe soslepotlaþou jednoramenného kríža v strede väzby, zdobeného zlatou farbou. Je
koncipovaný v kalendárovoPLQHMQRPW\SH

Irmologion Jána Juhaseviþa z roku 1806, titulný list
Súkromný archív Vladika Ihnatišina


Jediný popis ćalšieho Juhaseviþovho LUPRORJLRQX ] URNX  podáva Julián -DYRUVN\M v rámci
publikácie Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɬɚɪɢɧɧɨɣ ɩɟɫɟɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɡ ɉɨɞɤɚɪɩɚɬɫɤɨɣ Ɋɭɫɢ
  Y VDPRVWDWnej þasti Ʉɚɪɩɚɬɨɪɭɫɫɤɢɣ ɯɭɞɨɠɧɢɤ-ɩɢɫɟɰ ɂɨɚɧɧ ɘɝɚɫɟɜɢɱ ɢ ɟɝɨ
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢ-ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ). Ako poznamenáva, irmologion bol v tom þase
majetkom farnosti Kamienka na Spiši. 9súþasnosti nepoznáme miesto uloženia UXNRSLVX9URNX
ERODQDMHKRzáklade vytvorená kópia, ktorej autorom je Petro Kuzmjak,kantor chrámu vo
)ROYDUNX dnešné StráĖany  na Spiši Uvádza to zápis na vnútornej strane väzby v znení: „©½Á
IÈÄÆÃÆ»ºwÅÒ ÇÈ½ÇÀÉ¸ÃÒ §½ÊÈÆ ¢Ë¿Ä¸ÂÒ, Çºº½ÎÒ ¬ÆÃv¸ÈÉÂÆÁ Î½ÈÂºº #¸w7Ä¸.“
9URNXvznikol aj ćalší rukopisný irmologion, ktorý VDGQHVnachádza vsúkromnej
]ELHUNH Y Mukaþeve. 9 URNX  vydal ukrajinský muzikológ Igor Zadorožnyj MHKR IDNVLPLOH
PodĐa Jasinovského katalogizácie ʋ1066, əɋ,ɇɈȼɋɖɄɂɃ  ɫ
əȼɈɊɋɄɂɃ  ɫ. 

3HWUR.X]PMDN )ROYDUN5XVN\M.HUHVWXU9RMYRGLQD 

)ROYDUNOHER)RO\YDUNSDWULODDNRILliálka kfarnosti VeĐký Lipník (dnes okr. Stará ďubovĖa).

əȼɈɊɋɄɂɃ  ɫ

V katalógu irmologionov J. Jasinovského (1996) sa ešte nenachádza.
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edíciX 5XNRSLV VD ]DFKRYDO Y tvrdej väzbe, na zadnej strane ešte s koženým poĢahom.
Irmologion obsahuje 95 fólií, s UR]PHUPL  [  Pm. Na stránkach irmologionu sa zachovalL
]PLHQN\ R majiteĐoch rukopLVX 9 URNX  KR YODVWQLO Michail Krivenko, obyvateĐ obce
Andrašov (teraz Andrijivka vUžhorodskom regióne), ktorý ho získal RGLVWHMJD]GLQHM],UOMDY\
Irmologion je podobne ako všetky mladšie Juhaseviþove hudobné rukopisy koncipovaný
YkalendárovoPLQHMQRPW\SH
Posledný známy LUPRORJLRQ]URNRY–Y]QLNROYobci Nevické aYsúþasnosti
sa nachádza v rukopisných fondoch Národnej knižnice v 3UDKH pod signatúrou ;9,, / 
=PLHQN\ RĖom nachádzame v publikáciách -uliána Javorského, Juraja Jasinovského a MHKR
presný

popis Ydizertaþnej

práci

LHRQRU\ 'H&DUOR 2EVDKXMH FHONRYR 99

fólií,

YUR]PHURFK[PP
,UPRORJLRQ Y roku 1931 našiel -ulián -DYRUVN\M YR IDUQRVWL &KXVW QD 3RGNDUSDWVNHM 5XVL
9R vrchnej þasti titulnej strany sa nachádza strojový zápis: Ȼɢɛɥɿɨɬɟɤɚ ɞɟɪɠ. ɭɩɪ. ɭɱɢɬɟɥɹ
Ɇɢɯɚɣɥɚ ɋɚɛɨɜ. Titulné údaje uvádzajú: „¨¤¦£¦~ÐW#¥²// À4ÃÀ// ¢ª$Éz ©² ¨~ª²
ºÒ// É½¹ ®È7ÂÆºÅ¸z §Åz Å¸ §È¸1j¼ÅÀÂÀ// ¼cÔÉÂz, À3 »7ÆÈÆ¼À1ÏÅÓz, À3// §ÈÆ1ÏÁÍÒ Å¸ÈÆÏÀÊÓX
©Ê7ÓÍÒ. // ©ÇÀÉ¸1Éz (nasleduje neskorší zápis druhou rukou) Æ1 ©Ã¸º »7¸// É½¼½R¾À3Ê½Ãz ÄÀ3ÅÔ//
§ÈÀ È¸1ÄÕ §Æ1ÂÈÆºÒ §ÈcÊÓz ÃdÏÎÓ// Å¸1Ð½z Î7Ó, À3 §ÈcÅw º7Ó// ¤¸1Èz. // ¨Æ1ÂË ¾7z, ¸w¸i.
¤Îc¸ #v»Ë1ÉÊ¸// ¼Åz2, Ã7¸.“
5XNRSLV MH SRGREQH DNR MHKR Vkoršie irmologiony, koncipovaný v kalendárovoPLQHMQRP
type. Po súpise (obsahu) irmologionu nasledujú v poradí všetky dogmaty ôsmich hlasov a taktiež
ich podobeny. Autor pokraþuje štandardne kánonmi sviatkov Y minejnom poradí, so zaþiatkom
YnedeĐu pred Narodením Krista. Irmologion zakonþuje stichirou na prekliatie heretikov


V priloženej tabuĐke uvádzame kompletný prehĐad diel Jána Juhaseviþa Skliarskeho, s titulmi,
ktorých autorstvo je potvrdené. Zaujímavý je tu údaj o trvaní prepisovaþských prác pri vytváraní
jednotlivých rukopisov a tiež rozptyl žánru uvedených diel.





ɁȺȾɈɊɈɀɇɂɃ, ȱɝɨɪ: ȱɪɦɨɥɨɝɿɨɧ 1809. ɍɠɝɨɪɨɞ: ȼɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ Ʉɚɪɩɚɬɢ, 2010.
ɁȺȾɈɊɈɀɇɂɃ (2002),ɫ

PodĐa Jasinovského katalogizácie ʋ 1071, əɋ,ɇɈȼɋɖɄɂɃ  ɫ

 VAŠICA, Josef Z cirkevnČslovanských rukopisĤ Národní knihovny v Praze a Slovanské knihovny. K vydání
pĜipravila Zoe Hauptová a Helena Rudlovþáková. Praha: Národní knihovnaV
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Príkra
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Praha, Národní knihovna, XVII L 

,UPRORM
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,UPRORM
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,UPRORKLRQ
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Svidník, Múzeum ukrajinskej kultúU\
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Nyíregyháza, knižnica Gréckokatolíckej
vysokej školy
farnosĢ Nevické pri Užhorode
Užhorod, súkromný archív Vladika Ihnatišina

Zbirnik prisliviv
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.DOHQGDU

neznáme

Trioć

neznáme

3HVHQQ\N.DOHQGDU

Užhorod, Zakarpatské národopisné múzeum




"
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,UPRORKLM




neznáme (v roku 1934 vREFL.DPLHQND 

,UPRORKLRQ

Mukaþevo, súkromný archív VasiĐa Pankulyþa

.DOHQGDU"

neznáme











"











,UPRORKLRQ





3HVHQQ\N




3HVHQQ\N




 "

Praha, Památnik národního písemnictví, XVII
/
Praha, Národní knihovna, XVII L 16
Praha, Knihovna Národního muzea, IX G 29


Kompletné prepisovaþské dielo Jána Juhaseviþa Skliarskeho


,9
9 E\]DQWVNRslovanskom 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 zároveĖ pôsobením
jazykových a konfesionálnoetnických spoloþenstiev v relatívne PDORP SULHVWRUH SRG .DUSDWPL
9WHMWR JHRJUDILFNHM REODVWL vznikali vzácne rukopisné diela cyrilskej tradície, ktoré pred nami
odkrývajú odpovede na otázky ojazyku ich používateĐov, znení liturgickej hudby, o pisárskej
þinnosti ako takej a zároveĖ ospirituálnom živote veriacich, liturgickej praxi, systéme všeobecnej
Lhudobnej výuþby avôbecRkolorite kultúry, ktorú reprezentujú.
Uvedená štúdia chcela upozorniĢ na špecifiká cyrilských hudobných i QHKXGREných
písomností, ktoré vzišli z celoživotnej þinnosti jedného pisára – Jána Juhaseviþa Skliarskeho.
Kećže bol zároveĖ kantorom –spevákom v chráme, prioritne pracoval s hudobnými dielami1LHMH
náhoda, že v súþasnosti disponujeme údajmi celkovo o 24 rukopisných dielach Jána Juhaseviþa,
priþom až desaĢ z nich tvoria irmologiony a päĢ ćalších spevníky paraliturgických piesní. 
Hoci Ján Juhaseviþ nebol skladateĐom, þiže autorom liturgických nápevoY DNR NDQWRU LFK
veĐmi dobre ovládal a interpretoval ich v rámci estetiky jednoduchého Đudového spevu –
prostopinija. Tým aj striktne kánonické spevy melodicky pozmeĖoval a pri prepise irmologionov
zaznamenával znenie vžitých, alebo inde poþutých variantov. Vćaka tomu sa regionálne podoby
liturgických spevov šírili medzi ćalších kantorov, veriaci Đud a najmä mladšiu generácLX
uþencov, ktorí ich odovzdávali ćalším generáciám. Dnes môžeme na ich základe spoznávaĢ
rôzne varianty liturgickej hudby E\]DQWVNRVORYanského obradu tak, ako zneli v 18. storoþí vo
Yýchodných regiónoch Slovenska a v ich pohraniþí.
Jána Juhaseviþa považujeme zároveĖ za najplodnejšieho autora hudobných cyrilských
UXNRSLVRYYoblasti Karpát. Poþet zachovaných diel ale aj žánrový rozptyl Juhaseviþovej rukRSLVQHM
WYRUE\ MH Yporovnaní s inými pisármi skutoþne vzácny. Svojou prácou, kreativitou a GLHORP WHGD
stojí na þele reprezentantov hudobnej kultúry v prostredí byzantskoVOovanského obradu na
6ORYHQVNXDje skutoþne veĐkou osobnosĢou hudobných a kultúrnych dejín karpatskej oblasti v 18.
storoþí.
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BRATISLAVSKÝ RODÁK JOHA116,*,6081'.866(5–PRÍSPEVOK .5()/(;,,
A POZNANIU ŽIVOTA ýIDIELA SKLADATEďA NA ZÁKLADE JEHO ZÁPISNÍKA

Margaréta-XUNRYLþ oYá
Soslucháþka NDWHGU\5HOLJLRXV6WXGLHV8QLYHUVLW\RI$PVWHGDP
„Auf solche Weise führte er Sachen aus, die vor ihm niemand hatte angreiffen dürffen. Er kan zum
Muster dienen.“ Nie je zvyþajné, aby sa dostalo hudobníkovi len pár rokov po smrti takého vý
znamného ocenenia, aké vyslovil Johann Mattheson vtomto výroku naDGUHVX-RKDQQD6LJLVPXQGD
.XVVHUD –QRYHPEHU 2to prekvapivejšie sa potom však javí aj jeho postupné
„vytratenie sa“ do ústrania hudobnej histórie, najmä keć sa už poþas svojho života tešil medzLná
rodnému uznaniu aúspechu. Rovnako aj na Slovensku, žiaĐ, predstavuje J. S. Kusser dnes pomerne
neznámu osobnosĢ hudobných dejín, þo vzhĐadom na jeho rodné mesto, ktorým je Bratislava
vytvára pomerne nelichotivú situáciu. Sosobou J. S. Kussera je spájaný aj vzahraniþí menej þasto
spomínaný a na Slovensku doposiaĐ vôbec nepoznaný prameĖ sjeho zápiskami. Tento neznámy zdroj
poznatkov so silným potenciálom sa vzahraniþnej literatúre nazýva Commonplace BookDSUHGVWD
vuje zaujímavé aojedinelé svedectvo svojho druhu. Napriek tomu, že viacerí bádatelia prišli sXYH
deným materiálom do styku aYniektorých prípadoch na selektívnej rovine pracovali sMHKRLQIRUPDþ
nou náplĖou, doteraz nebolo vypracované komplexnejšie spracovanie spomínaného prameĖa. 
Jedným zo zámerov tohto príspevkuEXGHinformovaĢ ovýsledkoch štúdia aanalýzy daného
materiálu, þomu prirodzene predchádzalo celkové spracovanie prameĖa vrámci pramennoNULWLFNHM
analýzy pozostávajúcej z vonkajšieho popisu, ako aj zosumarizovania jeho vnútornej obsahovej
náplne aWYRUE\ORJickej organizácie, þi zosystematizovania jeho informaþného spektra. Na základe
výsledkov zo štúdia tohto zdroja sa teda budeme usilovaĢ ozrevidovanie uvedeného stavu znalostí
RKusserovej osobe, jednak prínosom nových informáciíDtým doplnením momentálnych vedomostí
RskladateĐovi, ako aj spochybnením niektorých doterajších úvah o-RKDQQRYL6LJLVPXQGRYL.XVVH
URYLa ponúknutím nových výziev voþi jeho doterajšej reflexii vGRERYHMDmodernej literatúre. 
-RKDQQ6LJLVPXQG.XVVHU–zabudnutýznámy, objavený neznámy 
Johann Sigismund Kusser (13. februára 1660 –koniec novembra 1727) sa nám javí vdnešnej dobe
ako pomerne neznáma postava hudobných dejín, no napriek tomu sa mu dostalo vskutku zaslúže


V þase konania koQIHUHQFLH
VzhĐadom na medzinárodnú pôsobnosĢ J. S. Kussera amnohojazyþnú literatúru oĖom pojednávajúcu je možné dostaĢVD
GRVW\NXVrôznymi verziami jeho mena, priþom najþastejšie sme sa stretávali salternatívami krstného mena ako Johann,
John þi Jean a Sigismund alebo Sigismond a spriezviskom uvádzaným buć vpôvodnom znení.XVVHUDOHERYSRIUDQ
cúzštenej forme Cousser. Berúc do úvahy jeho pôvod a rovnako i fakt, že zápis jeho mena bol vprameĖoch rodného
mesta Bratislavy uvedený vo forme Johann Sigismund Kusser a taktiež aj sohĐadom na jazyk, vktorom je táto práca
vyhotovená, uprednostĖujeme pre naše potreby pôvodné znenie jeho mena. 




 1D 6ORYHQVNX GRNRQFD DEVHQWXMH Lsamotný názov prameĖa, apreto si dovoĐujeme ponúknuĢ oznaþenie pre túto
SDPLDWNXDNRZápisník Johanna Sigismunda Kussera(ćalej Zápisník J. S. KusseraDOHERZápisník 
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ného dobového uznania. Kusser sa už za svojho života tešil ohlasu þiRFHQHQLX D túto skutoþnosĢ
reflektovali aj vtedajšie pramene. Za autora prvej zmienky sa považuje Johann Gottfried Walther
ktorý vo svojom Musicalisches Lexikon oder Musicalische Bibliothec(1732) podáva informáciu
R-6Kusserovi už päĢ rokov po jeho smrti ako o scestovanom hudobníkovi, ktorý „hat gans Deutschland durchreiset, und wird nicht leicht ein Ort sein, da er nicht bekannt worden”.ZároveĖ ho však
vníma ako rozhĐadeného þloveka orientujúceho sa vo viacerých sférach svojho odboru, priþom menX
je nielen kompoziþnú þinnosĢ þi jeho hudobné pôsobenie vyjadreniami ako „Componist“, „Musicus”,
„Capellmeister” a tiež „in Hamburg einige Jahre die Opern dirigieret“, ale vyzdvihuje aj jeho
záujem ohlbšie „nahliadnutie“ do teoretických problémov hudby, keć „Zu Dublin hat er Musicam
theoreticam besonders studiret, und ist sein Absehen gewesen, in Doctorem Musices zu promoviten.“ Johann Mathesson, ktorý je autorom najpoþetnejších záznamov kRVREH-RKDQQD6LJLVPXQGD
.XVVHUDYRviacerých svojich traktátoch, priþom jeho Critica MusicaI vydaná vURNXdátumom
dokonca predchádza prvú vtedajšiu zmienku oosobe J. S. Kussera, þo vSRGVWDWHSUHGVWDYXMHRNDP
žitú reakciu na Kusserovu osobnosĢ adielo prakticky ešte za jeho života (!). Mattheson tu píše oKDP
burskej opere, kde nastúpil po Conradim ako skúsený „Capellmeister Cousser / der schon von einem
h٠hern gout war / besagtes Singe: Spiel / zum andern mahl / vor die Hand genommen / und dasselbige / nach seiner Weise / in eine neure Form gegossen; doch aber nichts an der Worten geändert.“
2NUHPWRKRVD0DWWKHVRQY\MDGUXMHRĖom aj na viacerých miestach svojich ćalších publikácií, þi
už ho predstavuje ako vzor dokonalého kapelníkaalebo ako znamenitého uþiteĐa
2„medzinárodnosti“ recepcie osoby J. S. Kussera z 2. polovice 18. storoþia a 1. polovice
19. storoþia, ktorá rovnako odzrkadĐuje aj medzinárodnosĢ jeho pôsobenia prítomnú aj v MHKR
Zápisníku,svedþia tiež hesláþi zmienky zliteratúry písanej vangliþtine þi francúzštine, kde autori


 :$/7+(5 -RKDQQ *RWWIULHG Cousser >Jean Sigismund@ ,Q Musicalisches Lexikon oder Musicalische Bibliothec
V

Antoine Furetière by mal podĐa Hansa Scholza spomínaĢ J. S. Kussera vMHKRDictionnaire universel (...)Y\GDQRPYURNX
1722, þo by predstavovalo najskoršiu zmienku ojeho osobe (a jedinú publikovanú ešte za jeho života), po preštudovaní
prameĖa sme však žiadny záznam oKusserovi nenašli.

0$77+(621-RKDQQCritica Musica=Y+DPEXUJV


„>@J.S. Cousser, besaE 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, daE iedermann lieben, >@.“ In: 0$77+(621 -RKDQQ Der vollkommene Capellmeister
Tlaþ 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 Contrapunct. >@ 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: 0$77+(621 -RKDQQ
Der Musicalische Patriot+DPEUXJV
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dokonca vyþlenili Kusserovi svoje samostatné heslo, ako napríklad vGLHOHRG6LUD-RKQD+DZNLQVD
A general history (...) (1776). Kusser sa tu nachádza uvedený ako JOHANN SIGISMUND COUSSER
D+DZNLQVYKHVOHfaktograficky sumarizuje základné biografické informácie z Kusserovho života
uzatvárajúc ich slovami „>@having recommended himself to the people of that city by his great abilitied in this profession, and the general tenor or his deportment, his loss was greatly lamented“.
9Biographie universelle des musiciens et Bibliographie générale de la musique  SRGKHVORP
COUSSER oder KUSSER (Jean Sigismond)nachádzame identické informácie ako vliteratúre predchá
G]Djúceho storoþia (s citáciami Walthera a Mathessona), priþom François – Joseph Fétis rovnako
vyzdvihuje jeho schopnosti „zosynchronizovania“ hudobníkov aprecízneho 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  DAllgemeine Geschichte der Musik II  R.XVVHURYHM
osobe už prekvapujúco vôbec nezmieĖuje aj napriek jeho pozitívnemu ohlasu v GLHODFK )RUNHOR
vých predchodcov.Približne vWRPWRobdobí a následne aj splynutím þasu registrujeme zníženie
poþtu záznamov kjeho osobe najmä YQHPHFNHMhudobnej literatúre, ato poþnúc prvou polovicou
19. storoþia, arovnako pokraþujúc aj vdruhej polovici, kedy náhle „ochladenie“ záujmu oRVREX
-6.ussera je pre nás veĐmi prekvapivé apredstavuje neþakaný fakt.Ako príklad uvećme traN
táty z18. storoþia evidujúce dokonca aj jeho cesty do Talianskapriþom neskoršie publikácie túto
informáciu už postrádajú. Príkladom je Beiträge zur Geschichte der Musik in ElsaE und besonderes
in Strassbourg  RGDXWRUD-)/REVWHLQDDMusikalisches Lexikon(1864) spísaný Heinrichom
Christophom Kochom, kde sa Kusserove heslo už ani nenachádza. Rovnako spôsob sprostreG
kovania jeho biografických informácií sa VFKHPDWL]XMHDSUHPLHWDGRvecnejšej roviny, kedy texty
strácajú na rozsahu, majúc na mysli výpovednú hodnotu pôvodných záznamov získaných ajRVRE
nou skúsenosĢou, ktorá sa s pribúdajúcim þasom, žiaĐ, zmenšuje. Zaujímavé vysvetlenie ústupu
informácií ku Kusserovej osobe ponúka Jaroslav Meier NHGy ako možnú príþinu postupného


+$:.,16-RKQA General History of the Science and Practice of Music. Zv. 5, T. Payne, Londýn 1776, s. 249. 
 FÉTIS, François – -RVHSK Biographie universelle des Musiciens et Bibliographie générale de la musique =Y 
Paríž 1867, s. 382. 

 Uvedenú literatúru možno nájsĢ v ELEOLRJUDILL +DQVD 6FKRO]D Nmonografickému spracovaniu J. S. Kussera. In:
6&+2/= +DQV Johann Sigismund Kusser (Cousser) Sein Leben und seine Werke. ,QDXJXUDO'LVVHUWDWLRQ ]XU
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 udiaĢ v rozpätí
SLDWLFK URNRY ,Q :$/7+(5 -RKDQQ *RWWIULHG Cousser >Jean Sigismund@ ,Q Musicalisches Lexikon oder
Musicalische BibliothecV

0(,(5-DURVODY-RKDQQ6LJLVPXQG.XVVHU,QBratislavský hudobný barok. Referáty prednesené na muzikologickej
konferencii v rámci BHS 1985.Hudobné tradície Bratislavy aLFKWYRUFRYLD=Y%UDWLVODYDV+$:.,16
-RKQA General History of the Science and Practice of MusicZv. 5, T. Payne, Londýn 1776, s. 249. 
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UHGXNRYDQLDSULHVWRUXposkytnutého tomuto skladateĐovi uvádza citáciu od Karla Storcka (1873 –
 ]prelomu storoþí: „In diesem unruhigen Geist steckte etwas vom Zigeunerblut seiner Heimat.
Er war 1657 zu Pressburg geboren“.
Podobná situácia sa þiastoþne premieta aj do zaþiatku 20. storoþia, kedy prvýpramenný biR
grafický lexikón svedeckými atribútami, zosumarizovaný5REHUWRP(LWQHURP Biographisch Bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker und Musikgelehrten (...)(1900) už neobsahuje napríklad
spomínané cesty do Talianska, ale zachováva „základné“ Kusserove „životopisné údaje“,  DNR
napríklad informáciu oMHKRSRE\WHYParíži a pridružuje jeho pôsobenie vPHVWHŠtrasburg. Onieþo
neskôr, v20. storoþí však vzniká prvá adoposiaĐ jediná monografia o-6.XVVHURYLYNWRUHM+DQV
6FKRO]pojednáva o jeho živote a diele svetskej povahy (suitách, kolekciách árií aanglických serH
nádach) a na záver prikladá jeho korešpondenciu a libretá jeho opier. Ide ozatiaĐ prvú a jedinú
existujúcu monografiu kRVREH-6.XVVHUDZáujem o Kusserovu osobu v priebehu 20. storoþia pl\
nule stúpa a objavujú sa ćalšie pojednania jeho osoby vo viac špecializovanom smere, zameriavDjúc
sa na detailnejší výskum jednotlivých oblastí jeho þinnosti, þi už jeho aktivít alebo miest pôsobenia.

Zápisník Johanna Sigismunda Kussera
Zaujímavý zdroj dôležitých informácií spájajúci sa sRVRERX-RKDQQD6LJLVPXQGD.XVVHUDSUHGVWD
vuje pre slovenskú muzikológiu doposiaĐ neznámy Zápisník, ktorý dokumentuje autorove myšlienky
postrehy a inšpirácie. Tento rukopisný prameĖ o rozsahu 226 fólií (448 strán) REVDKXMHMHGQDN
poznámky autora vo viacerých jazykoch, ale aj menné zoznamy osobností, záznamy hudobného
typu ako notové þi teoretické zápisy ataktiež aj notickynehudobného typu.
Zápisník Johanna Sigismunda Kussera sa nachádza vNROHNFLLJames Marshall and Marie –
Louise Osborn Collectionna oddelení Beinecke Rare Boook and Manuscript Library knižnice Yale
8QLYHUVLW\ v Spojených štátoch amerických. Uvádza sa pod dodatoþne zavedeným názvom ako



6725&..DUO*HVFKLFKWHGHU0XVLN0XWVFKH9HUODJVKDQGOXQJ6WXWWJDUWVWU
(,71(55REHUWBiographisch 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 vidieĢ, obidve tieto cesty þelia polemikám o ich existencii. 

 6&+2/= +DQV Johann Sigismund Kusser (Cousser) Sein Leben und seine Werke. ,QDXJXUDO'LVVHUWDWLRQ ]XU
Erlangung der Doktorwürde. Leipzig 1911.

Samantha Owens pripravuje novodobú monografiu o J. S. Kusserovi.

Pre viac informácií ohĐadom stavu novodobého slovenského amedzinárodného výskumu vić NDSLWROXReflexia osoby
J. S. Kussera v dobovej literatúre a stav bádania,QJURKOVIýOVÁ, M.: Johann Sigismund Kusser. K životu a dielu
skladateĐa na základe jeho Zápisníka. Diplomová práca. Univerzita Komenského, Bratislava 2016, str.11

 VzhĐadom na chyby aneúplnosĢ oboch verzií stránkovania (þi už stránkovania poskytnutého terajším vlastníkom
pamiatky alebo stránkovaním originálu) sme dodatoþne vytvorili pre vedecké úþely našej práce vlastné fóliovanie. Pri
orientácii vprameni budeme prvotne uvádzaĢ odkaz na fólio, zároveĖ však v zátvorke budeme uvádzaĢ aj stránkovanie
zverejneného pdf formátuprameĖa.
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Commonplace book,so signatúrou Osborn Music MS 16..nahliadnutiu je dostupná už aj jeho digL
talizovaná verzia, ktorá predstavuje východiskový materiál pre túto prácu.
&HVWDprameĖa k súþasnému vlastníkovi je pomerne nejasná, nakoĐko sa nám zachovalo len
minimálne množstvo informácií ohĐadne pamiatky samotnej a tiež zmien v jej prechovávaní. Prvá
jasná zmienka sa týka až transferu prameĖa na americký kontinent. Vdokumentácii kprameĖu sa
nachádza aj struþná nedatovaná správa o obsahu,autorovi prameĖa ajeho histórii, ktorú vypracoval
americký kníhkupec Laurence Witten.Uvádza tam aj spôsob nadobudnutia prameĖa, ato odkúpenie
od neznámeho predajcu. PodĐa Harolda E. Samuela k udalosti došlo 29. októbra 1951 aSUHGDMFRP
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 mieV
ta uloženia pamiatky, ktorá sa na svoje súþasné miesto depozitu dostala odkúpením v roku 1954.
VeĐkosĢ Zápisníka sa približuje formátu A5 (na šírku) sUR]PHUPL[PPDmateriál
listov je viazaný do „približne jeden a pol palca (pozn. cca 3,8 cm) hrubej chrbátovej dosky zapravenej do marockej dobovej celodrevenej hnedej väzby s razeným zlátením“po obvode rámujúcim
ZápisníkYpodobe renesanþného florálneho ornamentu. Zápisník obsahuje výluþne rukopisné záznD
P\ a celý ich textový obsah bol vyhotovený jedným pisateĐom (okrem menších cudzích zásahov
nemajúcich veĐký vplyv na celkový obsah materiálu), hoci miestami Kusserov rukopis pôsobí znaþne
odlišne, pravdepodobne aj vdôsledku použitia dvoch typov písma (švabachu a latinky) a jeho zápisy,
WDNDNRWRERORYtej dobe bežné, nepodliehali nijakým ortografickým pravidlám.2NUHPWRKRMH
zaujímavé pozorovaĢ v Zápisníku aj poþet a rôznorodosĢ obsiahnutých jazykov, dominantné sú
nemþina a angliþtina, ćalej registrujemepomerne hojne francúzštinu, ojedinele latinþinu a na jednom
mieste dokonca aj írsky jazyk. Vspráve Lawrenca Wittena sa uvádza i použitie holandþiny, DOH
autor mal asi na mysli len útržky noticiek pripísaných k holandským kontaktom (najmä pri mestách
$PVWHUGDP D Rotterdam), pretože súvislý text sa tu v WRPWR MD]\NX QHY\VN\WXMH - 6 .XVVHU SUL


KWWSEUEOGOOLEUDU\\DOHHGXYXILQG5HFRUG!>FLW@
 :,77(1 /DXUHQFH A Hitherto Unknown Document In German And English Music History. Nedatovaná správa
RREVDKX Zápisníka. Priložená k poskytnutej fotokópii a pravdepodobne je súþasĢou materiálov knižnice v Yale
8QLYHUVLW\V

 6$08(/ +DUROG( -RKQ 6LJLVPRQG &RXVVHULQ /RQGRQDQG'XEOLQ,Q Music & Letters. Roþ. 61, þ. 2, Oxford
8QLYHUVLW\3UHVVV

,ELGHP

,ELGHPV

ZároveĖ pre komplikované formy rukopisu J. S. Kussera amiestami zlú viditeĐnosĢ þastí ZápisníkaVPHVLGRYROLOL
navrhnúĢ a ponúknuĢ spôsoby orientácie vcitáciách jeho originálnych poznámok, ktoré môžu poslúžiĢ pre lepší prehĐad
Ysprostredkovaní jeho zápisov. Na miestach, vktorých sme vedeli preþítaĢ þasĢ rukopisu, napriek tomu, že niektoré
hlásky zostali neþitateĐné, ponúkame naše „riešenie“ identifikácie slova aza ním nasleduje znak (?); pri miestach, ktoré
vykazovali dve možné alternatívy prinášame obe, oddelené lomenou þiarou s rovnakým znakom . /. (?); na úplne
neþitateĐné þasti upozorĖujemeznaþkou (xx).

 :,77(1 /DXUHQFH A Hitherto Unknown Document In German And English Music History. Nedatovaná správa
RREVDKX Zápisníka. Priložená k poskytnutej fotokópii a pravdepodobne je súþasĢou materiálov knižnice v Yale 
8QLYHUVLW\V
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písaní poznámok mal Zápisníkzorientovaný vodorovne –riadky viedol po dĎžke formátu, vprípade
potreby zostavenia tabuĐky ho usmernil zvislo. VZápisníkusú použité dve farby atramentu, þierna
na bežné zápisy aþervená na dôležité informácie, ktoré si autor ešte niekedy (dodatoþne?) podþiaU
kol, alebo na vzácne kontakty þi na zvýraznenie nadpisov. 





2EUZápisník Johanna Sigismunda Kussera (vĐavo predná väzba, vpravo väzba chrbáta)


Obsahu uvedeného Zápisníkasa venovalo len málo bádateĐov, aj to len selektívne, vyberD
júc z neho tie pasáže, ktoré boli pre autora zaujímavé z hĐadiska jeho témy, no komplexne nebol
ešte nikdy spracovaný. Samuel E. Harold sa vúvode svojej už spomínanej štúdie úseþne venoval
vonkajšiemu opisu tejto pamiatky a Samantha Owens sa selektívne, ako aj niektorí ćalší, venovala
obsahovej zložke Zápisníkav rámci štúdia vybraného obdobia Kusserovho života alebov rámci dobR
vých hudobných reálií urþitej oblasti. Otázky datovania a autorstva neboli pojednané ešte takmer
vôbec.Zápisník J. S. Kusseraponúka pomerne veĐký rozsah informácií, ktoré dokumentujú zamerD
nie autora na rôzne, niekedy až prekvapivo odlišné oblasti záujmov. Táto „pestrofarebnosĢ“ vytvára
bohatý zdroj informácií o jeho þasto nejasnom živote, ktorý nielen dopĎĖa, ale odhaĐuje i doteraz 



 Bližší náhĐad do tejto problematiky ponúka kapitola Problémy datovania a autorstva prameĖa v nadväznosti na
aktualizovaný životopis a dielo J. S. Kussera, In: JURKOVIýOVÁ, M.: Johann Sigismund Kusser. K životu a dielu
skladateĐa na základe jeho ZápisníkaDiplomová práca. Univerzita Komenského, Bratislava 2016, str. 91
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nepoznané poznatky a v mnohom taktiež posúva aj naše]QDORVWLRRVREH-6.XVVHUDDMHKRSURIH
sijnom pôsobení.




2EU Ilustraþné fólio Zápisníka Johanna Sigismunda Kussera (ukážka textu)





2EU Ilustraþné fólio Zápisníka Johanna Sigismunda Kussera (ukážka notového materiálu)


Poþas nášho skúmania uvedenej pamiatky sme zaznamenali opakujúce sa vyskytovanie
údajov rovnakého alebo podobného charakteru postupne na rôznych miestach, þo nás podnietilo
kategorizovaĢ ich vþasovej následnosti do spoloþných zoskupení, ideovo prepojených celkov þi
tematických okruhov alebo blokov, ktoré sme oznaþili spoloþným názvomDpriradeným poradovým
þíslom.Na základe toho vzniklo chronologicky zoradené usporiadanie jednotlivých položiek vQDG
väznosti na þíslo fólia s pomenovaním daných blokov þi celkov, dokumentujúce jednak celkovú povD
KXREVDKXZápisníka,ale aj rozmiestnenie samotných zápiskov na ploche prameĖa. ZároveĖ ideQ
tifikácia a následné zoskupenie uvedených materiálov rovnakej alebo podobnej povahy vyvolali
potrebu organizácie už vzniknutých položiek do vyšších štruktúrovaných kategórií integrujúFLFK
nosnú myšlienku celkov na základe urþitého zvoleného parametra. Ako kritérium pre opísanú
kategorizáciu blokov do vyšších radov poslúžila spoloþná informaþná povaha obsahu. Z rôznych
možností ako usporiadaĢ materiál Zápisníkasme na základe uvedeného zvolili vyššie rozdelenie do


Pre vizualizáciu rozdelenia Zápisníkapozri Tab. þ. 1 (s. 23).
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troch kategórií (Wab. 1), ktoré zrkadlia potrebu vzniku prvotných blokov, a tak predstavujú najlR
gickejší spôsob organizácie rukopisu. Uvedené kategórie sú zoradené podĐa miesta výskytu svojich
položiek aFHONRYQDSORFKHZápisníka, ponúknutá sumarizáciatýmto zachováva aj pôvodný tok
informácií vrámci rukopisu: 
Zoznamy
.RQWDNW\Dadresáre
xIU–U V

Abecedný zoznam kontaktov 1

xIY–Y V

Adresár kontaktov 2

xIY V

„Zu London mus ich besuchen“

xIU V

Zoznam skladateĐov (?) súþasníkov Kussera vrátane

xIY V

Zoznam osôb bez uvedenia ich povolania þi rezidencie

xIY V

Register spevákov ainštrumentalistov

xIU V

Zoznam spevákov v'XEOLQH

2. 2. 1. 2. Zoznamy hudobného charakteru(Zoznamy hudobnín ahudobných nástrojov)



xIU V

Zoznam libriet a operných diel

xIU–Y V

Abecedný zoznam názvov kantát

xIUDY VD

Abecedný zoznam skladieb „Madrigali e Duetti“, serenády

xIU V

=R]QDPVNODGLHE–partitúry, party

xIU–U V

=R]QDPPLHVWVprislúchajúcimi hudobnými aktivitami

xIY–U V

Zoznam diel spätých sPHQRPܯ . Bercival

xIU–U V

=R]QDPGLHOVuvedením autora súvisiacich smenom „Herr Lenish“

xIY–U V

Zoznam hudobných nástrojov

xIU V

Zoznam diel pre tlaþ vLondýne

xIY–Y V

=R]QDPGLHO–hudobné, literárne aodborné diela

xIY V

„The second book ܸ pleasant Mus: Comp:“

xIU V

Zoznam operných postáv aárií

xIY V

=R]QDPNRQFHUWRYDouvertúr

=R]QDP\Vnehudobným obsahom
xIUDY V

Zoznam kníh

xIU–Y V

Zoznam tragédií akomédií

xIU–U V

Zoznam panovníkov, vysokopostavených šĐachticov

xIU–Y V

Zoznam charakteristík prevažne mytologických postáv apersonifikácií

xIY–U V

=R]QDPXPHOFRYDhumanistov, prevažne maliarov

xIU V

Zoznam významných zosnulých Francúzov

xIU V

Zoznam mytologických aalegorických postáv



 Pre detailnejšie informácie ohĐadom jednotlivých blokov a podskupín vić 2. kapitola: Pramenno-kritická analýza
Zápisníka J. S. Kussera, In: JURKOVIýOVÁ, M.: Johann Sigismund Kusser. K životu a dielu skladateĐa na základe
jeho Zápisníka. Diplomová práca. Univerzita Komenského, Bratislava VWU
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xIU–Y V

Abecedný zoznam kúpeĐných (?) miest 1

xIU–U V

Zoznam kúpeĐných (?) miest 2 –GRSOQRN

xIY V

Zoznam „excelentných“ kníh

Záznamy s nehudobným obsahom
5HFHSW\DVWUROógia, cestovanie ainé poznámky
xvnútornáVWUDQDSUHGQHMGRVN\ V

Dôležité dátumy aúdaje 

xIU–Y V

Receptár –%ORN

xIU–Y V

Receptár –%ORN

xIU–Y V

Astrológia 1

xIU–Y V

Receptár –%ORN

xIU V

Astrológia 2

xIY–U V

Receptár –%ORN

xIY–U V

Astrológia 3

xIY–U V

Receptár –%ORN

xIY V

“In ders parloir“

xIU–Y V

Receptár –%ORN

xIUDY VD

Receptár –%ORN

xIU V

PeĖažné kurzy aprepoþty mien ..

xIU V

Súpis obleþenia aosobných vecí 1

xIU V

Orientácia v objekte Blue-Coat-Hospital

xIU V

Opis „extempore“

xIU V

Súpis obleþenia aosobných vecí 2

xIUDY VD

&HVWRYDQLH–þasové vyjadrenie vzdialeností medzi mestami

xIY V

&HVWRYDQLH–náklady

xIU V

&HVWRYDQLH–„Trush – bag“ –REVDK

xIU V

&HVWRYDQLH–Y]GLDOHQRVWLPLHVW

xYnútorná strDQD]DGQHMGRVN\ V

&HVWRYDQLH–náklady

2. 2. 2. 2. Cudzie zásahy –detské kresby, iniciály 
xIU V

Detská farebná kresba 1 

xIY V

Nápis „Richard“

xIY V

Recept na preþistenie krvi

xIYU V

Detská farebná kresba 2

xIY V

Detská NUHVED

xIU V

Náþrty iniciály písmena H alebo F

xIU V

Detská kresba 4



2. 2. 2. 3. Literárne texty
xIY–U V

Cirkevné texty –Alma RedemptorisLitániaSalveDL

xIU V

BáseĖ vo francúzskom jazyku



Uvedenému receptu sa venujeme v rámci 2.2.2.1.Recepty, astrológia, cestovanie a iné poznámky
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xIU V

Filozofická báseĖ vangliþtine

xIU V

ďúbostná báseĖ vangliþtine

xIU V

BáseĖ vo francúzštine
BáseĖ „Orpheus and Margaretta“, poznámky vlatinþine, angliþtine
Dnemþine
BáseĖ vWDOLDQVNRPMD]\NX

xIY–U V
xIY–U V

Záznamy s hudobným obsahom
xIU–Y V

„Modi Musici“, þasĢ ½

xIU–Y V

TabuĐky konsonancií adisonancií

xIUDY VD

=R]QDPDnotový zápis rozsahov hudobných nástrojov

xIUDY VD

&RQWUDSXQFWXP4XDGUXSOH[,6&,Q0RGR5HWURJUDGLOLVW

xIU V

&RQWUDSXQFWXP4XDGUXSOH[,6&,Q0RGR5HWURJUDGLOLVW

xIU V

tónová chromaticko mikrotónová škála aMHMY\VYHWOHQLH

xIY–U V

3RPHU\LQWHUYDORY

xIY–Y V

/DGHQLD

xIY–U V

Opis nástroja „tabourin“

xIU–Y V

/DGHQLHVSLQHWX

xIU–Y V

Dvojitý kontrapunkt

xIY–Y V

„Modi Musici“, þasĢ 2/2

xIY–Y V

Štvoritý kontrapunkt

xIU–Y V

„Otto sono il Tuoni della Chiesa“

xIY V

3RVWXSODGHQLDVSLQHWX

xIU V

Dispozície organu kolégia v'XEOLQH

2. 2. 3. 2. Notové zápisy
xIU V

Notový zápis menuetu (8 taktov

xIUDY VD

.RQWUDSXQNWQDWH[W/DXGDWH pueri Dominum, laudate nomem Domini.

xIUDY VD

Incipity overtúr vsúvislosti smestom Londýn

xIU–U V

,QFLSLW\Noperným postavám aincipity inšpirácií

xIY–U V

Notový zápis pochodových rytmov, melódií

xIY–Y V

Notový prepis hudobných tém zknižných predlôh

xIY–Y V

Incipity hudobných myšlienok

xIU V

Hudobný zápis melódie vJDOVNRPMD]\NX

xIY V

Notový zápis Caccia pre 4 hlasy

xIY V

Notový zápis ku kánonu pre 4 hlasy

2. 2. 3. 3. Hudobný život
xIY–U V

Organizácia koncertu 1

xIY–U V

Organizácia koncertu 2

xIU V

Organizácia koncertu 3

xIU–Y V

Poznámky „virtuóza“ vLondýne

xIY V

Organizácia koncertu 4



7DE Rozdelenie obsahu Zápisníka
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Už po prvom nahliadnutí do Zápisníkaje zrejmé, že rôzne registre, súpisy þi zoznamy preG
stavujú znaþnú þasĢ náplne prameĖa, aþo do poþtu vytvárajú najobsiahlejšiu, taktiež aj tematicky
najdiferencovanejšiu údajovú skupinu. Z uvedeného dôvodu sa preto vytvorenie samostatnej
kategórie pre materiály tohto typu javí ako logické aprirodzené riešenie. Svojím úhrnom 38položiek
zaberá viac ako tretinu rukopisu ajednoznaþne tak vypovedá oKusserovom až puntiþkárskom zmysle
Sre systém, prejavujúcom sa vorganizácii nadobudnutých kontaktov þi iných informácií prehĐadným
spôsobom do rozmanitých zoznamov umožĖujúcich dobrú arýchlu orientáciu, pravdepodobne aj
Ysnahe uchovaĢ údaje pre neskorší náhĐad. Ich dôležitosĢ v Kusserových „oþiach“ rovnako SRGSR
ruje aj fakt, že jednotlivé súpisy rôznych položiek sa vyskytujú priebežne vFHORPZápisníku(platí
DMYprípade podskupín kategórie 2. 2. 1. Zoznamy þo taktiež poukazuje na neustálu potrebu autora
uvedené informácie organizovaĢ, prispôsobovaĢ þasu i zmenám a využívaĢ ich tak v maximálnej
PLHUH]þoho možno badaĢ profilujúcu sa vlastnosĢ J. S. Kussera, ktorá sa neskôr ukáže ako trvalá
Dcharakteristická. Práve kategória 2. 2. 1. Zoznamy zahĚĖa rozsahovo najpoþetnejšiu položku
Abecedný zoznam kontaktov 1 Vobnosom 524 dát apredstavuje približne tohto prameĖa, ktorý
je zároveĖ aj prvou sumarizáciou osôb (prevažne hudobne þinných) v rukopise. Každá položka pod
konkrétnym písmenom zoznamu obsahuje príslušné priezvisko, ktoré je þasto doplnené titulom þi
oslovením, niekedy odkazom na sprostredkovateĐa tejto informácie þi na inú kontaktnú osobu
Vadresou, niekedy aj s „vysvetlivkami“ ako nájsĢ danú ulicu, budovu a obþas aj s poznámkami
doplĖujúceho charakteru. Je dôležité uviesĢ fakt, že Kusserov adresár kontaktov nezahĚĖa len
konexie hudobného charakteru, ale aj informácie oĐućoch, ktorých služby využíval pri uskutoþ
Ėovaní bežných potrieb svojho života, prípadne oosobách, oktoré sa zaujímal; zaznamenal si adresy
napríklad kuchárov, parochniarov, drožkárov, ale aj šĐachticov spríslušnými titulmi (þasto
„MyLord“ alebo „MyLady“ þi „Baron“alebo „Comte“ / „Count“), þi ich tajomníkov alebo sekretárov,
URYQDNRLNRQWDNW\VupresĖujúcimi oznaþeniami ako „l´ambassador“, „minister“, „burgermeister“
„mistriss“ alebo „intimé“ a tiež susedov aznámych. ZároveĖ sa v tomto zozname vyskytujú koQ
takty, ktoré nemajú priradenú žiadnu profesiu alebo iné oznaþenie, a preto nie je možné sLVWRWRX
urþiĢ, þi ide ohudobný kontakt, samozrejme okrem mien veĐmi známych ako je G. P. Telemann
so záznamom „Teleman. M. d. C. a Francfort an Mayn. Adesso a Hambourg“ (f. 26v., s. 53) þi
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“
VREVDKRPSDPLDWN\DNRWDNHMDSRVN\WXMHinformáciu o Kusserovej sieti kontaktov, þím vytvára
dôležitý východiskový informaþný portál pre ćalšie záznamy o rôznych osobách a udalostiach,
ktoré následne nachádzame po þastiach vcelom rukopise, ako napríklad v Adresári kontaktov 2 þi
Yneskoršom Zozname miest s prislúchajúcimi hudobnými aktivitami. Rovnako registre mien inštrX
PHQWDOLVWRYDspevákov nám nielenžeponúkajú náhĐad do aktívnej þinnosti Kussera vREODVWLRUJD
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nizácie koncertov, ale prinášajú aj hodnotné dobové hudobné reálie. Okrem prvej podskupiny sumD
rizujúcej kontakty J. S. Kussera nám na základe povahy zoznamového materiálu Zápisníka Y\
SO\QXODnutnosĢ vytvoriĢ ćalšie dve podmnožiny, aWR 2. 2. 1. 2. Zoznamy hudobného charakteru
D2. 2. 1. 3. Zoznamy s nehudobným obsahom, ktoré zoskupujú na jednej strane napríklad hudobné
diela alebo nástroje þi osoby s nimi spojené, na strane druhej poskytujú informácie všeobecnejšieho
rozhĐadu ako prehĐadové zoznamy literárnychdiel þi registre mytologických postáv, ktoré zároveĖ
mohli predstavovaĢ podkladové „štúdie“ Kusserových pripravovaných opier. 


Meritum kategórie 2. 2. 2.Záznamy s nehudobným obsahom MHprevažne sústredené tiež na

zaþiatku ZápisníkaDväþšina vĖom obsiahnutých zložiek vytvára vpodstate súvislú pasáž od fólia
34r. (str. 68) po f. 89v. (str. 177), ktorá je iba zopárkrát prerušená „inváziou“ iných myšlienok
Ymalých 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 viacmenej súkromného aniekedy až pomerne „transcendentálneho“ charakteru dR
NXPHntujúce Kusserove záĐuby prejavujúce sa záujmom o zdravotné kúry, recepty, zázraþné elixíry
a iné „kúzla“, astrológiu ajej predpovede, þi cestovanie, ktoré (cestovanie) zároveĖ vystupuje aj
ako þasĢ profesijnej nevyhnutnosti vyplývajúcej z potreby aktívneho skladateĐa. Podnetom kXYHGH
nej úvahe bolo štúdium údajov vzdialeností medzi mestami þi kurzových prepoþtov vtedajších
peĖažných mien. Zmuzikologického hĐadiska je urþite interesantný aj náhĐad na jeho literárne
záujmy vsúvislosti smožným zapracovaním aich pretavením do hudobnej podoby. Obsah zápisníka
je miestami „narušený“ zásahmi cudzích rúk a ostane otázkou imaginácie predpoklad pravdepo
dobnosti, že detské kresliarke vstupy sa uskutoþnili poþas funkþnosti Zápisníkau pôvodného majL
teĐa alebo þi pribúdali sþaVRPXćalších prechovávateĐov.
Už samotný názov kategórie 2. 2. 3. Záznamy s hudobným obsahom prezrádza spoloþného
menovateĐa pre obsiahnuté celky apoložky hudobnej povahy narábajúce srôznymi spracovaniami
hudobného obsahu. Tvorí ju 31 položiek a predstavuje teda “najmenšiu tretinu” obsahovej náplne
Zápisníka, priþom jej položky sa zaþínajú objavovaĢ až v druhejpolovici matérie; prvý zápis sa
nachádza na fóliách 96r. –Y V–193). Obsiahnuté celky buć priamo pracujú s informáciami
hudobného charakteru, þi sa už venujú notovému zápisu daného materiálu alebo teoretickému
pojednaniu, najþastejšie k problematike cirkevných modov þi 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 podĐa jednotlivých hudobných teoretikov
ako Marin Mersenne þi Gottfried Keller, priþom na niektorých miestach cituje Atanasia Kirchera
DMHKR Musurgiu Universalis (1650). Celok sumarizujúci notové zápisy mu slúžil ako SULHVWRU SUH
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zachytávanie svojich kompoziþných myšlienok vo forme incipitov s pomerne þasto priradeným ideQ
tifikátorom alebo slovným komentárom. Druhý celok predstavuje svedectvo o dobovom „hudobQRP
managemente“ avývoji hudobného života s jeho špecifikami v sledovanej oblasti (ostrovné krajiny).

Aktualizácia poznatkov kRVREQRVWLDGLHOX-6Kussera na základe jeho Zápisníka
VzhĐadom na cestovateĐské sklony J. S. Kussera sa pri štúdiu literatúry o-6.XVVHURYLYVQDKH
zdokumentovaĢ 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, þasto vrôznych jazykoch. ZároveĖ, pre jeho sústavnú migráciu, saRSDNRYD
ne vyskytuje otáznik ohĐadne nedostatoþných, protichodnýchalebo chýbajúcich informácií oSURIHVLM
nom aj privátnom pôsobení, þo vytvára pomerne nároþnú východiskovú situáciu pre orientáciu
YživotopisnýchdátDFKa zároveĖ komplikuje aj úsilie zosumarizovaĢ udalosti jeho života do jednR
liateho celku, nakoĐko „hluché“ miesta sa objavujú pomerne þasto a vyžadujú ćalšie objasnenie.
9tomto ohĐade Kusserov Zápisník vystupuje ako významný záchytný bod azároveĖDMNRQIURQWDþ
ný materiál k jeho životopisným údajom, nakoĐko ide o unikátny prameĖ vytvorený samotným
DXWRURPYobdobí, zktorého zachovanie podobných rukopisov je len veĐmi zriedkavé. 
- 6 .XVVHU VD QDURGLO Y %UDWLVODYH a bol krstený 13. februára 166 Územie dnešného
Slovenska však þoskoro opustil, kećže dĖa 18. júla 1674 v rámci rekatolizácie cisárske vojská
obsadili vtedajší evanjelický kostol (dnes známy ako jezuitský kostol Najsvätejšieho SpasiteĐa)
DURGLQD-RKDQQD.XVVHUDXWLHNODGRPHVWD5XVW. OdtiaĐ sa neskôr presunuli do mesta Stuttgart, kde
boli evidovaní od roku 1674. A práve tieto dramatické okolnosti mohli maĢ neskôr dopad na
Kusserov vzĢah k našej krajine, nakoĐko pod vplyvom odcudzenia a negatívnych spomienok sa už
naspäĢ pravdepodobne nikdy nevrátil. Rovnako aj jeho Zápisník nepreukazuje žiadne prepojenie
Vmestom Bratislava, avšak kontakty s okolitými mestami ako ViedeĖ þi Praha udržiaval. Spojenie
VPrahou predstavujú dva kontakty, a to: „Hartich. À Cavall: & great Lover of Musick, in Prag.“ IY
V D„ܲܽ௧ . Martin. Ein herrlicher bassiEt beÿ den Cajetatern in Prag.“ (f. 12r., s. 24). Uvedené
nasvedþuje, že .XVVHUPDOYtomto meste známosti medzi inteligenciou zaujímajúcou sa ohudobnú
kultúru atiež konexie na pražský rád kajetánov, priþom vpoznámke stojí aj hodnotenie kKXGRE
nému výkonu pátra Martina, þo by svedþilo opravdepodobnosti, že sa mohol aj fyzicky nachádzaĢ
YPrahe, kde si ho vypoþul. Zaujímavé je, že uvedený zápis je umiestnený hneć za kontaktmi na
RVRE\ ] 7DOLDQVND D následne v závere sa zaþínajú objavovaĢ kontakty z „ostrovov“, a je možné
predpokladaĢ, že išlo o odboþku jednej z jeho pracovných ciest do Talianska, pravdepodobne



Tento fakt dokladá zachovaný matriþný záznam krstu J. S. Kussera v Bratislave. 
OhĐadom tohto dátumu možno na základe pramennej literatúry viesĢpolemiky, do úvahy prichádza aj 1D
DNRćalšie alternatívy roku Kusserovho narodenia. 
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poslednej okolo roku 1700. Rovnako evidujeme aj zaujímavé prepojenie na PoĐsko Y SRGREH
záznamu „Le Riche. Haubois du Roy de Pologne.“ (f. 21v., s. 43). „Viedenské“ kontakty nám
rovnako dávajú vedomosĢ, že Kusser mal prepojenie aj na cisársku kapelu v tomto meste, kde bol
Ytom þase Antonio Pancotti uvedený ako „Pancotto. M: di Capella a Vienna.“ IYV ,
Dktorý na svoj post nastúpil v roku 1700. V tom þase, keć Marc´ AQWRQLR =LDQL ERO YLFH
kapelníkom „Ziani. Vice – M : di Capella a Vienna.“(f. 32r., s. 64), priþom Pancotti ćalej pôsobil na
GYRre ako kapelník.Za kontaktom na Zianiho nasleduje zápis „Zächer. Mus: à Vienne.“ IU
s. 64), ktorý by sme mohli identifikovaĢ ako huslistu Andreasa Zächera, þinného v cisárskej
kráĐovskej kapele od 1. júla 1700 do marca 1707, kedy zomrel. ZároveĖ sa nám podarilo zistiĢ
totožnosĢ 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 byĢ aj jeho menovec Joh. Jac. Hoffer, ktorý
pôsobil na poste huslistu od roku 1698 až do augusta 1737.  V tom þase úþinkoval v dvorskej
kapele aj Ferdinand Tobias Richter od 1. júl 1683 –QRYHPEHU NHG\]RPUHO D.XVVHUVLKR
SR]QDPHQDODNR„Ferdinand Richter. Org: de la Chambre à Vienne.“(f. 21r., s. 42), priþom je zDX
jímavé,že daný kontakt je preškrtnutý. To by vypovedalo o pravdepodobnosti Kusserových stykov
VViedĖou alebo minimálne o udržiavaní si prehĐadu o situácii v cisárskej kapele urþite až do roku
1711, nakoĐko zaregistroval úmrtie Richtera. Hneć za ním je uvedené „Reutter. Org. à St. Etienne
à Vienne.“ IUV ,þo prináša nové spojenie, a síce na kostol sv. Štefana vo Viedni. Ak ide
RRUganistu Georga Reuttera st., na svoj post nastúpil v roku 1686 a rovnako bol þinný aj v dvornej
NDSHOHRGDXJXVWDGRDXJXVWDAko jediný neobjasnený hudobný kontakt sa javí
„Mr. Sigel. Cantante à Vienne“(f. 23r., s.46), ktorého pôsobenie vcisárskej kapele nie je zaznamH
nané. 
Napriek absencii prepojenia na naše územie, však v Adresári kontaktov 2nachádzame veĐmi
zaujímavý kontakt: “Mr. Buliovskys Orgel: Clavicimbal [[ sachen”. (f. 106r., s. 208). Urþite ide
Rslovenského výrobcu nástrojov a teoretika Michala BuĐovského (*? –†1711, Durlach), ktorý od
roku 1670 študoval vo Wittenbergu, Tübingene þi Štrasburgu aVWDOVDNRQUHNWRURPY6WXWWJDUWH
Získanie tejto unikátnej informácie zo Zápisníkasvedþí o udržiavaní Kusserovho kontaktu svýroE


 .ह&+(/ /XGZLJ YRQ Die Kaiserliche Hof-Musikkapelle in Wien von 1543 bis 1867. Nach urkundlichen
Forchungen. $OIUHG+ऺlder, ViedeĖ 1869, s. 65.
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com nástrojov ahudobným intelektuálom pochádzajúcim zterajšieho územia Slovenska. Môže byĢ
prekvapivé, že kontakt nemal prostredníctvom Bratislavy a interpretov v tej dobe v nej sídliacich a
zároveĖ potešiteĐné, že vzĢah s uvedeným výrobcom hudobných nástrojov z dnešného stredného
Slovenska, vtedajšieho Uhorska, ktorý však žil a zomrel práve v Durlachu mal zrejme vćaka dobrej
povesti majstra vo svojom odbore. Súvisí s tým aj VtaĢ o PHVWH 'XUODFK Y Zozname miest s prislúchajúcimi hudobnými aktivitami, ktoráREVDKXMHURYQDNR pozoruhodnú správu;GRNXPHQWXMHVD
WX„Die in Prag: gebundene und neueEte Ouverturen. Mein Te Deum " Jubilate ex D  Laud:
Deum aes " : und Laud. in Sanctis ejus.” A pokraþuje ćalej výpovećou “H. Buliowsky´s wittw.
ZLWZH"  YGRYD  besuchen I U V  ” Jeho meno sa vyskytuje ešte na ćalšom mieste
YXYHGHQRP]R]QDPHDNR„H: Buliovský´s Orgel und Harpsicord. Clavicordium von [[ braun“
I U V   Ako zaujímavý vystupuje aj fakt, že si považoval za povinnosĢ navštíviĢ jeho
rodinu aj po BuĐovského smrti, þovypovedá o užšom prepojení a jednoznaþne podnecuje záujem
Rbližšie štúdium tohto vzĢahu.
9WRPWRAdresári kontaktov 2SR]RUXMHPHzároveĖ Kusserov zvýšený záujem oNRQWDNW\QD
výrobcov þi vlastníkov hudobných nástrojov, nachádzame tu zápisy ako „Violo ´d Amour in München.“ IYV „Tiorba in Nürnberg: P/D " uan“(f. 102v., s. 201) þi „X Mr. Shoar von
Trompeter hörne a [[ seinem bin (xx)“ (f.YV D„Mr. Fishers Clavier – sachen.“ IY
s. 201). Zapisuje si tiež názvy rôznych hudobných diel, napríklad „Steffanis Symphonischen
inItalienisch.“ (f. 104v., s. 205) þi „Lüsch, preludia lang Harpsicord.“ I Y V  DNR DM
KXGRbných traktátov ako „Mr. Pepushes Trattatti of Comp: sehen.“ I Y V   DOHER
„Tragati di Compositione du Sr. Rosier, im Collon.“ (f. 102v., s. 201). Je však zaujímavé, že tento
adresár obsahuje pomernemálo „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.“ IYV), 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). 9 Zozname hudobných miests prislúchajúcimi hudobnými aktivitamisa taktiež vyskytuje mnoho záznamov o„XPLHVW
není“hudobných nástrojov, ako napríklad Ypoznámke kmestu Wolfenbüttel IUV NGH
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“ þi „Cremonsfor: Steiner: Füssen: Violins“.


.XVVHU URYQDNR precízne dbal o udržiavanie stykov s tlaþiarmi a obchodníkmi s notovými

materiálmi, priþom niektoré kontakty sú dokonca vyznaþené þerveným atramentom, ako napríklaG
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SUHSRMHQLD na Holandsko „H. Johann Ruland in Amsterdam“ þi „H. van Gelée in Rotterdam“
Ynútorná strana prednej dosky väzby). Pozoruhodné sú aj záznamy o dodávkach pre tlaþ v /RQ
dýne, kedy ]RZápisníkamožno vyþítaĢ, že napríklad 18. októbra 1711 poslal po pánovi Dowdalovi
„kufor“ ]'XEOLQXVmateriálmi; “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, priþom dokladujeme informáciu „(xx) gedruckt von 5 Serenaten“ (185r.,
V 9Zápisníkusa vyskytujú prekvapivo aj kontakty na talianskych tlaþiarov 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.,
V49), rovnako aj na francúzskeho tlaþiara z mesta Paríž, “Printer Foucault.” (f.106r. s. 208).
OhĐadomKusserovho pôsobenia v Paríži a jeho štúdia u J. B. Lullyho existuje veĐa názorov.
Ak by mladý Kusser do Paríža odcestoval pravdepodobne krátko po príchode jeho rodiny do
Stuttgartu, v tom prípade by išlo o þasové UR]PHG]LH  –  Avšak k tejto „glaubhaft“
ceste Kussera nemáme jasné dôkazy aJán Albrecht uvádza, že „podĐa dnešného stavu výskumov –
overil som si to pred tromi týždĖami vo Versailles v Centre de la musique baroque – sám Lully ho
neuviedol v zozname svojich žiakov.“Rovnako ani v úvode Kusserovej vlastnej publikácie Composition de musique Suivant la Méthode Françoise contenant Six Ouvertures de Theatre accompagnées de plusiers Airs(1682) sa priamo nedoþítame oodovzdaných skúsenostiach z„prvej ruky“,
keć píše: „Je me suis reglé a suivre sa Methode, et a entrer dans ses manieres delicates, autand qu´
il m´a esté possible“. A žiaĐ, ani v Zápisníkunie je toto obdobie obsiahnuté. To by však mohlo ale
nasvedþovaĢ, že prameĖ bude pravdepodobne mladšieho dáta, þo by vysveĐovalo aj absenciu
/XOO\KRNRQWDNWXYZápisníku. Nemožno nepostrehnúĢ ani Kusserov obdiv voþi J. B. Lullymu, keć
má poznaþené, že „25. Mit denen beEten musiEtern "  als Lullie, Pepusch exc. sich bekanndt
machen“ (f. 217v., s. 431), rovnako si zaznamenáva aj jeho dátum úmrtia a miesto odpoþinku.
Kusserovo povšimnutiahodné praktické ovládanie francúzštiny vZápisníku, tak ako jeho záujem
Rfrancúzsku hudbu – þo 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“ – naznaþuje urþité možné
prepojenie na francúzsku hudbu. Nevyluþovalo by ani možné (opakované) cesty do Francúzska
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Yneskoršom období, nakoĐko tieto „francúzske“ pasáže nachádzame najmä ku koncu Zápisníka.
9prospech cesty do Francúzska KRYRULDDMKusserove „konsolidaþné“ aktivity po návrate do StutW
gartu, þo 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 URYQDNRjaví návšteva Štrasburgu, ktorá sa vhistorických prameĖoch
ani novodobých lexikónoch nespomína (až na pár výnimiek vo forme štúdií Prvýkrát ju spomína
5REHUW(LWQHUNeskôr je, i keć s pochybami, prezentovaná aj v monografii Hansa Scholza. Kusser
mal najskôr v októbri 1683vycestovaĢ do Štrasburgu, kde sa mal zdržiavaĢ v službách biskupa
Wilhelma IV. Egona von Fürstenberga až do rokX  V prospech tejto informácie by mohol
vypovedaĢ 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 zaþínajúcich písmenom H. Logicky by sa mohlo uvažovaĢ
Rpobyte zo skoršieho obdobia, nie dlho po založení Zápisníka a mohlo by to korešpondovaĢ
Vúvahou o “zasadení” cesty do uvedených rokov a zároveĖ potvrdzovaĢ jej existenciu. Kusserov
Zápisníkvšak prináša aj iný zaujímavý fakt, ktorý otvára nové možnosti pre ćalšie 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 ćalšie otázniky okolo pravdepodobnosti Kusserovho možného udržiavania
kontaktov so Štrasburgom a hypotézy o jeho neskorších návštevách, o ktorých sa nám však
Ypísomnej 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 k٠nner, auch nich >...@.“50 $]GD QD
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základe tRKR VL V odstupom þasu vyslúžil pomenovanie “errant musician” þo 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 þloveka, þo sa malo prekvapivostaĢ vParíži.A práve tu poslúži Zápisník Johanna
S.Kussera ako kĐúþový materiál, z faktov ktorého možno získaĢ predstavu o možných navštíve
ných miestach, alebo minimálne mestách, sosobnosĢami ktorých si vybudoval vzĢahy. Abbé Jean
0RUHOMHWDNLVWR]aznamenaný v Kusserovom ZápisnikuYAdresári kontaktov 2DNR„L´abbé Morél“
IUV , priþom je zaujímavé, že jeho meno si zaznamenal v relatívneneskoršej þasti zápiV
níka, kedy si vytvoril nový adresár osôb a udalostí (teda Zápisník sám o sebe už musel istý þas
existovaĢ). 
Prvé kontakty takmer vo všetkých literatúrach zaþínajú Stuttgartom a ćalej sa vyskytujú
nemecké mestá ako „Francfort au Main“ alebo „Frankfort“, „C٠lln“, „Müntz“, „Dusseldorf“, „Hannover“ a tiež iné, napríklad „Vienne“ alebo „Vienna“, „Neuburg“ þi „Prag“. Zápisníkuvádza viedeQ
ský kontakt „Reuttera“ stále ako organistu dómu sv. Štefana vo Viedni, takže k záznamu muselo
prísĢ ešte pred rokom 1700, þomu Yšak na druhej strane odporuje kontakt na Andreau PancottihR
ktoréhoHYLGXMHQLHDNRYLFHkapelníka (do 1700), ale ako kapelmajstra, ktorým sa stal ale až po roku
1700. Jednoznaþne však Zápisník vypovedá, že styky s ViedĖou nadobúdal neskôr a do tohto
obdobia nemôžu byĢ zaradené. Zaujme fakt, že sa tu pomerne þasto vyskytujú aj talianske mestá
ako „Milano“ alebo „Milan“, „Trenigo“ (Treviso), „Mantua“, „Udine“, „Padua“, „Venetia“, þo by
mohlo naznaþovaĢ, že spomínané cesty do Talianska uskutoþnil práve v týchto rokoch, þo by bola
jedna z možností identifikácie obdobia, o ktorom postrádame akékoĐvek správy o jeho þinnosti.
ZároveĖ, ako bolo možné vidieĢ v analýze jeho Abecedného zoznamu kontaktov 1 išlo prevažne
Rkontakty na spevákov, þo by dopĎĖalo informáciu S. Owens: “At some point during the 1680s
Cousser switched his focus from French-style strings bands to Italian-influenced opera.” 3R
známky zo Zápisníka by takto uvedenú zmenu v náhĐade na jeho život nielen vysvetĐovali
Dpotvrdzovali, ale zároveĖ by naznaþovali (prípadne korigovali) úvahy, že WLHWR FHVW\ .XVVHU
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SRGQLNRORNRORURNXVzhĐadom na kontakty na osoby rezidentné v Taliansku, ktoré Zápisník J. S. Kussera uvádzavšak nemôžeme vylúþiĢ ani neskoršiu cestu do tejto krajiny.
2G URNX  evidujeme Johanna Sigismunda Kussera na pozícii kapelníka na dvore
kniežaĢa BraunschweigWolfenbüttel, kde skomponoval sériu operných diel v spolupráci s OLEUH
tistom Friedrichom Christianom Bressardom. Po niekoĐkých rokoch sa však spolupráca s%UHVVDU
dom ukázala ako problematická D .XVVHU Y URNX  DOHER  odchádza do Hamburgu.
-S. Kusser v tomto meste pokraþuje vo svojej kariére na opernom “poli” zapoþatej vo Wolfenbüttel
Dnachádza uplatnenie na javisku prvej verejnej opery Nemecka, otvorenHM QD +XVRP WUKX Y URNX
1678, v opere známej tiež ako Theater am Gänsemarkt. Kusser v Hamburgu zostáva do roku
 Vyššieuvedenú domnienku by dokladal aj Zápisník a v Ėom kontakty z talianskych PLHVW
(napríklad Miláno, BenátN\ þi Mantova) vpísané ešte pred zápiskami z miest v Nemecku
1RULPEHUJ'üsseldorf, Nürnberg,Mníchov a Augsburg þi Durlach,
9URNXprichádza Kusser opäĢ do Stuttgartu so speváþkou Magdalenou Sibyllou Bex
a využíva svoje už predtým nadobudnuté kontakty, ktoré ešte upevĖuje 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. janX
ára 1699) a v pokraþujúcom roku(17. apríla 1700)dokonca post “Oberkapellmeister”. Existujú aj
názory, že v nasledujúcom období navštívil ]QRYX7DOLDQVNR, ale podĐa Hansa ScholzaGR7DOLDQ
VNDPDOY\FHVWRYaĢ kapelník Stऺrl. Neskôr však uvádza, že z vôle vojvodu mal podniknúĢ túto cestu
aj sám Kusser, aby priviezol späĢ hudbua hudobné nástroje, ako aj novozískaných umelcov z tejto
NUDMLQ\ Konkrétne malo ísĢ o violonþelistu Bartolomeja Rubiniho „Bartolomeo Rubini. Vio
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loncello.“ (f. 21r., s. 42), jeho meno sa nachádza aj v Kusserovom Zápisníku PHG]L NRQWDNWDPL
DRkastráta Campiolliho, ktorý však v Zápisníkuuvedený nie je. 1DVOHGRYQHSRRubinim sú uvedH
né ćalšie kontakty zo Stuttgartu, a preto sa spomenutá cesta javí síce málo pravdepodobná, ale ako
možná, je totiž otázne, þi by bol dvor ochotný znášaĢ dvojnásobné náklady pre obe vedúce osoE
nosti vyslané do zahraniþia naraz. Skôr sa zdá pravdepodobné, že Kusser si do svojho zápisníka
zapísal meno Rubiniho ako sprotredkovanýNRQWDNW
V poslednej tretine svojho života obracia Kusser pozornosĢ k “ostrovným krajinám” aSUDY
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 tlaþiarov a obchodníkov –SUHGDMFRY]Amsterdamu aj iných holandských miest. Rovnako ćalšia
informácia, ktorou Zápisník disponuje, upresĖuje Kusserov príchod do Londýna na Štedrý veþer
roku 1704, þo 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, keć nachádzame súpis
organizaþných podmienok a možností v tomto meste zhrnutý do bodov. Zo Zápisníka tiež vyplýva,
že Kusser sa nezdržiaval výluþne len v Londýne, nachádzame tu totiž jeho záznamy o cestovných
nákladoch na prepravu medzi mestami Oxford a Bath i ćalšími. Tiež aj holandskými mestami ako
Amsterdam a Rotterdam, kde podĐa nájdených poznámok v Zápisníku nadväzoval kontakty
Vtlaþiarmi a vydavateĐmi. Harold E. Smauel vo svojej štúdiLpoukazuje na ostrý kontrast medzi
dvorným prostredím Nemecka a konkurenþným prostredím v Anglicku, kde hudobník vystupoval
VNU]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
VD zachovalo, žiaĐ, veĐmi málo správ, jedináo jeho hudobnom pôsobení pochádza z 9. februára
1705, kedy sa uskutoþnil sólový recitál v Lincoln´s Inn Fields so speváþkou Ziuliany Cellotti,
VNWRURXPDO.XVVHUGRWRKWRPHVWDpricestovaĢ a tiežs Ėou neskôr odísĢ do Dublinu3RdvadsaĢ
deväĢ mesaþnom pobyte v Londýne sa Kusser, možno aj vzhĐadom na nepriaznivú situáciu na
hudobnom „poli” spôsobenú znechutením a neistotou –SUDPHQLODzo zvýšenej kriminalityDNR DM
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]ovládnutia opernej sféry Talianmi, ako GRNODGXMHZápisník–odoberá (29. mája 1707) do svojho
finálneho útoþiska, do Dublinu.
Jeho príchod do Írska Zápisník „hlási“ dĖa 4. júla 1707, hoci prvá správa o Kusserovi
YDubline by mala pochádzaĢ z roku 1709.Dostáva sa na pozíciu “State Composer” a URYQDNRVD
aj naćalej živí súkromnými hodinami, tiež recitálmi pre nobilitu. Dokladá to aj Zápisník REVDKX
júci –SRGREQHako v prípade pobytu v Londýne –informácie a postrehy RRUJDQL]áciiNRQFHUWRY, þo
svedþí o podobnej situácii Y DNHM VD RFLWDO Y$QJOLcku. Tu sa však Kusserovi podarilo rozprúdiĢ
dublinský hudobný život, aj keć “operu, ... žiaĐ, pre nedostatok schopných spevákov, nemohol
v malých dublinských pomeroch momentálne uskutoþniĢ.”Pomerne skoro po príchode do mesta,
URNXdostáva aj postkapelníka v Trinity College aneskôr, v roku 1716,získava pozíciu,
ktorú neskôr (1724)mal vlastnými slovami pomenovaĢ ako “master of the musick, attending his
Majesty´s State in Ireland, and chapel master of Trinity-college, Dublin”.Mal za ĖuvćaþiĢ najmä
Wiliamovi Vinerovi, ktorého uvádza rovnako aj jeho Zápisník -RKDQQ 6LJLVPXQG .XVVHU ]RPUHO
pravdepodobne vo veku (nedožitých?) sedemdesiatich rokov. 
Okrem profesijných záujmov sa zo Zápisníka dozvedáme aj informácie o Kusserových
osobných záujmoch, YSRGVNXSLQH2. 2. 2. 1. Recepty, astrológia, cestovanie a iné poznámkyREMD
vujeme návody na rôzne ozdravné kúry a spôsoby lieþenia chorôb, pre ktoré vyþlenil pomerne
veĐký priestor. Opakovane narážame na jeho pravdepodobné problémy s bolesĢami zXERY VQDKX
Rpreþistenie krvi þi zmiernenia prejavov astmy. Ćalej sa zo Zápisníkarovnako dozvedáme aj o jeho
záujme o kúpeĐné mestá. Dialo sa to zrejme na sklonku života, þo usudzujeme z umiestnenia týchto
informácií až ku koncu Zápisníka, DNR DM podĐa badateĐných záchvevov v rukopise. Taktiež
zoznamy obleþenia nasvedþujú, že zrejme „na staré kolená“ už pociĢoval potrebu si „obsah svojho
kufra“ aj písomne zaznamenaĢ. Kusserov zvýšený záujem osvoj zdravotný stav potvrdzuje aj zá
]QDP R SRE\WH Y „Blue-Coat-Hospital“. 2 tom, že sa pravdepodobne dlho tešil dobrému zdraviu
nás informuje Walther, keć píše, že „>@ er ohngefehr 69 bis 70 Jahre alt gestorben mit gutem
Begnügen (Vergnügen?) und Ansehen vorgestanden.“ Je na zváženie – pri takom množstvH
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zapísaných „medicínskych“ þi „zdravotných“ poznámok – þi ide o informáciu vyplývajúcu zo
subjektívneho dojmu Walthera alebo þi sa na druhej strane mohlo jednaĢ len o prehnanú citlivosĢ
Yzdravotných otázkach zo strany J. S. Kussera.
9REODVWL.XVVHURYHMWYRUE\nám Zápisníkrozširuje naše vedomosti o Kusserovej inštrumeQ
tálnej tvorbe na území Anglicka a Írska, kde sa dozvedámHže Kusser skladal hudbu tohto charaN
teru aj po opustení Nemecka; nasvedþuje tomu f. 123r. (s. 242) a rovnako komentár z f. 205v.
V407) “Englishe Ouverturen in Partitur geschrieben.” a “Gedrücte Ouverturen so in London”, þo
nám zároveĖ naznaþuje, že uvedené ouvertúry boli v Londýne pravdepodobne aj vytlaþené. Zápisník nám poskytuje dokonca aj LFK LQFLSLW\, ktoré sa v žiadnej inej literatúre ešte nenachádzajú
1emenej zaujímavým momentom je aj fakt nabádajúci nás k nahliadnutiu na jeho životopisné údaje
D GLHOR ] WURFKX iného zorného uhla, keć na f. 202v. – Y V  405) nachádzame vzácnu
informáciu v podobe poznámky “Anno 1709. / I did send ܸ Ouverture out F. to ܸ Her: Prince of
Wolf>enbüttel@”, na základe ktorej zaþíname jeho fungovanie v Londýne vnímaĢ v prekvapivo
dynamickom spojení s Nemeckom. Teda “ostrovné roky” sa neukazujú ako samostatný odizolo
vaný celok bez akejkoĐvek komunikácie s “pevninou”. Uvedené fóliá a strany ponúkajú záznamy
incipitov ku Kusserovým ouvertúram z rokov 1710 až 1712 a predstavujú pravdepodobne nový
unikátny materiál, nakoĐko po zadaní incipitov sa v databáze RISM neobjavujú žiadne spracované
výsledky. Kusser nám zároveĖ pri každom incipite zanechal poznámku o akú hudobnú formu
skladby sa jedná, napríklad “Rondeau.”DOHER“Menuet.”a dokonca pri niektorých incipitoch aj nD
]QDþuje ich možný pôvod inšpirácie, keć pridáva poznámku, napríklad“Hermione”(mohlo by ísĢ
o jeho vlastnú alebo o Giannettiniho operu?) þi “Irish.”V súvislosti s týmito neskoršími londýQ
skymi ouvertúrami sa ako dôležitá javí osoba spomenutá na viacerých miestach “Zu H. Forstner”,
korej totožnosĢ sa nám nepodarilo overiĢ, vzhĐadom na chýbajúce kontaktypod literou “F” vDGUH
sári kontaktov.
1DI V .XVVHURYKR Zápisníka sa doþítame oVWDYHOLEULHW DRSLHU zo stuttgartského
REGRELD Strana je rozdelená do troch stĎpcov, priþom prvý zĐava je opatrený nadpisom „Libreti
sono a Stutgarda.“, teda tie, ktoré mal Kusser kdispozícii vStuttgarte. 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.“. VVWUHG
nom stĎpci nachádzame už aj jeho (?) skomponované opery „Adonis. / Medea. / Alaricus. / Hermione. /
Erminia. / Junia. / Erindo. / Narcissus.“, priþom vpoznámke nad zápisom si knim môžeme preþí
taĢ jeho sprievodný komentár – „Rüchtige operas stehen beÿ Herr Klossen:“ a nižšie „alle
deutsche mit ihrer zwei Partituren und partei zusammen gebunden“. ZároveĖ tu ćalej uvádza diela
„Alexander / Le Riv: con / Alcibiades / Itrionfi del F. / Porus. / Iason / Flotidasque. Ital.:“Dpridáva


Pravdepodobne išlo oKXVOLVWX&KULVWLDQDLudwiga Klotza, ktorý bol vtom þase hudobníkom asekretárom dvora. 
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Nnim slová „Die kleine Partituren und Partei. NB. die grosten Partituren hab Hern W [[ bey
Nürnberg ?).“ Rovnako si vtreĢom stĎpci celkom vpravo vypisuje „Von Durlach sind (xx)“ auvádza
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 vedomosĢ, že Kusser
Dnemecké šĐachtické dvory odoberali pravdepodobne kópie hudobných materiálov od londýnskeho
tlaþiara Landaua, þo násupozorĖuje na omnoho väþšiu komunikaþnú flexibilitu danej doby akoE\
sa mohlo zdaĢ. V sumarizácii Kusser píše, že celkovo išlo o „20. deutsche. / 16. Ital: / 2. franz: / von
Wolfenb>üttel@: / in allem 38. Origin: / zusammen vor 40. ?iEt.“ 
Pri bližšom pohĐade na tieto diela vieme mnohé znich identifikovaĢ ako Kusserove, þo nás
nabáda kotázke, þi ostatné uvedené opery mohli predstavovaĢ jeho ćalšie (dnes neznáme) kompR
zície. Niektoré je možné predpokladaĢ z útržkov historických informácií, ako napríklad zo správ
RVLQJVSLHOLAsic und Falatée, ktorý malbyĢ vURNX1698 predvedenýna „Wüttembergischen Schauplatz“ v 6WXWWJDUWH D rovnako aj vytlaþený Paulom Treuom, avšak priamy dôkaz spojenia medzi
autorstvom Kussera a daným dielom zaznamenanýQLHMHĆalším kĐúþom kidentifikácii VSRPH
nutých diel by mohli byĢ aj ich libretá a súpis postáv na f. 124r. – 127r., kde tieto vymenúva
6najväþšou pravdepodobnosĢou, aj s,pripísanými notovými incipitmi, prináležiajeho operám, naprí
klad „Erindo a Cousser“ a „Jason.“, ale aj „Alcibiades“ þi „Alexander“. 6DPDQWKD 2ZHQV SUL
editovaní opery Adonisidentifikovala incipit oznaþený pod menom „ܯǤ Henry“ (f. 124v., s. 245),
ktorý je totožný s incipitom ouvertúryNRSHUHAdonisOkrem toho sa na daných fóliách nachá
dzajú incipity priamo oznaþené poznámkou „Cousser“ (f. 125v., s. 247), avšak ani s SRPRFRX
databázy RISM sa nám ich zatiaĐ nepodarilo identifikovaĢ ako Kusserove, SUHWR E\ VD PRKOL
vzĢahovaĢ ku jeho zatiaĐ neobjaveným dielam. Ako podporný prostriedok by v tomto prípade mohli
Y\stupovaĢ aj Kusserove poznámky þi prípravy k charakterom mytologických hrdinov (najþastejšie)
vyskytujúce sa na f. 110r. – Y V   – 227). V niektorých prípadoch sa naozaj aj zhodujú
Vnázvami incipitov. Ako príklad poslúži „Bacchus“. Mnohé z týchto FKDUDNWHURY SDWULOL QDR]DM
hrdinom jeho opier, napríklad v diele Erindo VD Y\VN\WXMH 6DW\U Y RSHUH Adonis zase „Venus“,
„Apollo“, „Pallas“, „Vulcanus“ a „Jupiter“. Na základe Zápisníka je taktiež potrebné korigovaĢ
dnes ustálený názov opery „Júlia“ na „Junia“, vzhĐadom na dvakrát sa vyskytujúci záznam uvH
dený v rovnakej podobe. Je potrebné dodaĢ, že s prihliadnutím na nekonkrétne uvedený stav


 6&+2/= +DQV Johann Sigismund Kusser (Cousser) Sein Leben und seine Werke. ,QDXJXUDO'LVVHUWDWLRQ ]XU
Erlangung der Doktorwürde. Leipzig 1911, s. 36.

2:(166DPDQWKD,QWURGXFWLRQ,Q.866(5-RKDQQ6LJLVPXQGAdonis(G2:(166DPDQWKD$5(GLWLRQV
,QF0LGGOHWRQ:LVFRQVLQV[[YL

Pravdepodobne chyba vznikla v Eitnerovom lexikóne. 
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atribúcie týchto diel a ambivalentnosĢ uvedených poznámok k dielam, nemôžeme s MHGQR]QDþ
nosĢou tieto diela považovaĢ za Kusserove kompozície. VzhĐadom na fakt, že sa v danom súpise
nachádza mnoho jeho vlastných diel, pristupujeme však k možnosti s pomerne vysokou pravdepR
dobnosĢou, že Zápisník nám prostredníctvom týchto zápisov odkrýva ćalší potenciál a možnosti
ohĐadom Kusserových možných neobjavených þi stratených operných kompozícií. ZároveĖ je však
potrebné pristupovaĢ k danému problému obozretne, nakoĐko niektoré diela ako napríklad Hermione
DOHER Medea mohli rovnako predstavovaĢ aj práce z dielne Gianettiho, jeho diela Kusser þasto
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 pristupovaĢ s rovnakým pohĐadom. Aj na f. 185r.
V366) sa vyskytuje informácia, že opery “Camilla. / Paride. / Narciso. / Elmira. / Bejanira. /
Scylla. / Cloride. / Alle 7. Opern oder Pastorals in Italienish” boli poslané po pánovi Dowdalovi
dĖa 18. 10. 1711 z Dublinu do Londýna z neznámej príþiny (do tlaþe?) “und alle die Parien von La
Presa di Landau.” $QL WX Zápisník neposkytuje informáciu o ich priamom spojení s Kusserom,
Dtým indíciu k jeho autorstvu, ale je zaujímavé pozorovaĢ, že neskôr v Zápisníku nachádzame
incipity s názvami “Scylla” aj “Cloride”. 
2NUHP RSHUQHM WYRUE\ VD .XVVHU YHQRYDO 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”
Danalyzuje tu hudbu a postavy vybranej “theatralische Serenata”, priþom nie každá novodobá
literatúra vôbec registruje spomínanú þasĢ jeho tvorby. V hesle o Kusserovi v lexikóne MGGMH
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 príklR
QH N WRPXWR GUXKX WYRUE\ SRGSRUXMH DM 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”,þo by však v prípade potvrdenia Kusserovho autorstva korigovalo doterajšiu
predstavu o jeho tvorbe serenád poþnúc až rokom 1711
Ćalšie známe serenády pochádzajú z roku 1712 –Serenata TheatraleSereata Theatrale à 5
(1712, 1713) a ćalej poznáme Serenata da camera   A Contest between Mars and Jupiter
 A Contest between Marsyas and Apollo  A Serenadez roku 1724, tiež z roku 1725,


Napríklad New Grove Lexiconsa o Kusserových serenádach vôbec nezmieĖuje. 
 0226%$8(5 %HUQKDUG – %(&.(5 +HLQ]  .XVVHU &RXVVHU -RKDQQ 6LJLVPXQG ,Q Die Musik in Geschichte
und Gegenwart(G),16&+(5/XGZLJ3HUVRQHQWHLO=YBärenreiterD0HW]OHU.DVVHO–6WXWWJDUWV
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DQDSRNRQ]URNXA serenata theatraleDHeaven Invaded. A contest between Jupiter and Giants.
Príležitostne sa venoval aj iným kompozíciám vokálneho charakteru, pomerne þasto sa vyskytujú
Yliteratúre aj jeho ódy, napríklad Long have I fear´d that you, my sable museSUL XGDORVWL VPUWL
speváþky Arabelly Hunt, ktorá zomrela 26. decembra 1705 (!) a taktiež je známa aj serenáda pri
príležitosti narodením kráĐovny Anny 6. 2. 1709. Harold E. Samuel sa zmieĖuje aj o “The Serenata
librettos for the years 1711, 1712, 1714 and 1715, however, identify him as a ´Chappel-Master of
Trinity College´NGHY\VWXSXje ako kapelník Trinity College apodĐa Hawkinsa mal svoju posleG
nú publikáciu (!) (serenád?) vydaĢ pri príležitosti narodenín kráĐa Juraja I. 28. mája 1724, keć už
zastával vpodstate najvyššiu možnú pozíciu vÍrsku ako „master of musics attending his Majesty´s
state in IrelanG.“Ako štátny zamestnanecmal taktiež povinnosĢ zložiĢ oslavnú serenádu na kráĐR
YHQDURGHQLQ\. UdalosĢ sa spomínalaaj v miestnych dobových novinách, avšak bez udania sklaGD
teĐa ] þoho vyplýva, že Kusser pravdepodobne skomponoval omnoho viac podobných serenád
ako ukazujú doterajšie záznamy. 
Kusserova cirkevná tvorba patrí asi k najväþším otáznikom jeho kompoziþnej þinnosti.



DoposiaĐ máme prakticky nulové záznamy o MHKR DNWLYLWH Y tejto sfére a dobové, rovnako aj
novodobé materiály sa kuvedenej téme takmer vôbec nevyjadrujú. Preto sa v tomto momente naša
pozornosĢ obracia na Zápisník, ktorý ako jediný nám vie bližšie sprostredkovaĢ informácie o.XVVH
rovom vzĢahu kFLUNHYQHMKXGEHDRjeho orientácii na diela tohto charakteru. Po jeho preštudovaní
sa nám javí, že skladaniu sakrálnych diel sa jednoznaþne venovaĢ musel, nakoĐko napríklad f. 205v.
(s. 407) obsahuje záznam „Catalogues, meinen Kirchenstücken“, z þoho vyplýva, že cirkevnáWYRUED
pravdepodobne predstavovala oveĐa väþšiu kolekciu, ako by sa nám dnes mohlo zdaĢ. Vychádzajúc
na jednej strane zo skladateĐových poznámok obsahujúcich zaznamenané cirkevné texty ako
Litánia, Alma Redemptorisþi Salveje možné rovnako usudzovaĢ na jeho jednoznaþný 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]RVNRU
šieho umiestnenia záznamu v Zápisníku, by sa dalo zároveĖ predpokladaĢ, že cirkevná tvorba bola


+$:.,16-RKQA General History of the Science and Practice of Music. Zv. 5, T. Payne, Londýn 1776, s. 250.
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„The last of his publications was, A Serenade represented on the Birth-day of Geo. I at the caste of Dublin, the 28th
of May, 172>@.“ In: HAWKINS, John: A General History of the Science and Practice of Music =Y  7 3D\QH
Londýn 1776, s. 250.

+$:.,16-RKQA General History of the Science and Practice of Music. Zv. 5, T. Payne, Londýn 1776, s. 

 6$08(/+DUROG( -RKQ 6LJLVPRQG&RXVVHULQ/RQGRQDQG'XEOLQ,Q Music & Letters, Roþ. 61, þ. 2, Oxford
8QLYHUVLW\3UHVVV


 OWENS, Samantha: „Zum Fürstl: Hoff Staat gehऺrige Musicalien“: The ownership and dissemination of German
FRXUW PXVLF F  ,Q Musik an der Zerbster Residenz : Bericht über die internationale wissenschaftliche
Konferenz. Wissenschaftliche Konferenz zu den 10. Internationalen Fasch-Festtagen.$QKDOW=HUEVWVWU

104

pre Kussera najviac dôležitá pravdepodobne v ranej fáze jeho kompoziþnej kariéry. TentoSUHGSR
NODGE\PRhol podporiĢ aj fakt, že v neskorších obdobiach evidujeme hlavnú inklináciu k profánnej
hudbe, þi už k inštrumentálnym suitám vo francúzskom štýle alebo opernej tvorbe s talianskymi „da
capo“ áriami. Je zaujímavé, že latinské texty obsahujú preklady, avšakzvláštne, že v jazyku anglLF
NRP9Zápisníku je zaznamenaný aj retrogradibilný kánon pod názvom Laudate pueri Dominum,
laudate nomen Domini, ktorý má svoj záznam už aj v databáze RISM separátne podĐa hlasov
priþom posledný zápis je v RISM uskutoþnený v barytónovom kĐúþi, priþom v origináli Zápisníka
je pri Ėom zakreslený kĐúþ 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 Zápisníkusa nám
po štúdiu notových zápisov prameĖa nepodarilo preukázaĢ. 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. Zápisníkćalej poskytuje informácie, z ktorých
vyplýva, že Kusser pravdepodobne musel skomponovaĢ ešte ćalšie skladby cirkevného charakteru,
keć na f. 104r. (s. 204) sa uvádza „Mein Te DEum. Jubilate &.Laudate”, priþom dobová tlaþ The
Dublin Gazettetiež 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”, þo by mohlo naznaþovaĢ možnosĢ uverejnenia týchto
kompozícií vnizozemských krajinách, nakoĐko v Amsterdame sídlilo v danej dobe veĐa tlaþiarov
Dsám Kusser si mená niektorých z nich zapísal vo svojom Zápisníku. Napriek tomu však neevidX
jeme žiadnu zachovanú publikáciu jeho cirkevných skladieb. Na f. 106r. (s. 208) sa ćalej dozvedá
me, že v Stuttgarte sa urþite venoval cirkevnej kompozícii, keć píše “Meine comp. Kirchen Sachen
alle.“ Dpri 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 zaþaĢ pracovaĢ na svojej
cirkevnej tvorbe minimálne už vPHVWH6WXWWJDUWDVistotou vieme tvrdiĢ, že zložil aspoĖ jedno dielo
]uvedených Te Deum, JubilateDLaudate Deum, materiál ktorých však zatiaĐ zostáva neobjavený. 
Približne štvrtinu Zápisníka tvoria Kusserove poznámky týkajúce sa oblasti akustiky a KX
dobnej teórie, kde svoj záujem sústrećuje najmä na otázky ladenia a techniky kontrapunktu. Na
YLacerých miestach cituje Atanasia Kirchera a rovnako mu boli vzorom aj Marin Mersenne þi
Gottfried Keller. Johann Mattheson sa veĐmi pozoruhodne zmieĖuje vo svojom traktáte omožných
písomnostiach zanechaných Kusserom, zktorých získal veĐa vedomostí, keć komentuje, že „>@in
dero gelehrten Schrifften, welche ich mir jeder-zeit alle angeschafft, ausgeleget gefunden, und sehr


RISM pod þíslami 900008930 (soprán), 900008931 (alt), 900008932 (druhý alt) a 900008933 WHQRU 
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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 sféruDRtvorbu možných teoretických príruþiek þi traktátov je
poznamenaný aj Waltherom, keć tvrdí, že „Zu Dublin hat er Musicam theoreticam besonders studiert,
und ist sein Absehen gewesen, in Doctorem Musices zu promoviten.“=uvedeného sa preto javí
možnosĢ, že Johann Sigismund Kusser vyvíjal snahu iYWHMWRREODVWLDjeho záujem sa zrejme mohol
pretaviĢ do spísania þi publikovania materiálov pojednávajúcich otázky hudobnej teórie, ktoré
(materiály) však, žiaĐ, nie sú známe ajediným zdrojom poznatkov osmere jeho úvah vWHMWRURYLQH
sa javí práve Zápisník.
Johann Sigismund Kusser nepochybne predstavoval všestrannú, dynamickú a flexibilnú
RVREQosĢ hudobnej kultúry svojej doby. $ URYQDNR VD SUH]HQWXMH L YR VYRMRP Zápisníku DNR UR]
hĐadený i „scestovaný“ hudobník sveĐmi rozsiahlym poĐom pôsobnosti aširokou sieĢou kontaktov.
9dobovej literatúre bol reflektovaný už dokonca poþas svojho života a následne v krátkej nDGYä]
QRVWL päĢ rokov SR VYRMHM smrti ako jednak dokonalý kapelník schopný umelecky viesĢ kolektív
zdatný pedagóg a zároveĖ ako aj skladateĐ, najmä inštrumentálnej hudby, prevažne ouvertúr a tiež
opier. Na základe štúdia prameĖov k jeho osobnosti sa nám javí ako prekvapivý pokles záznamov
Rjeho osobe v nemeckej literatúre, najmä na zaþiatku 19. storoþia, a rovnako aj isté „vytratenie sa“
informácií o Ėom, hoci predtým známych a uvádzaných. Naproti tomu, smerom k 20. storoþiu sa
situácia zlepšovala a pribúdajú aj nové údaje, k þomu v mnohom dopomohloDMREMDYHQLH.XVVHURY
KR Zápisníka. Daný príspevok ponúkol systematizáciu prameĖa a priniesol obohatenie prosWUHG
níctvom nových infomácií ku Kusserovmu životu, jeho migrácii, ako aj k jeho profesijným a osoE
ným záujmom. Zápisník Johanna Sigismunda Kussera nám nielen ponúka možnosĢ spoznaĢ Kussera
vo viacerých smeroch, priblížiĢ sa tak ku komplexnejšiemu pochopeniu jeho osobnosti a jeho
prínosu v rámci hudobnej histórie, ale zároveĖ aj hojnýPmnožstvom poznatkov predstavuje cenný
materiál pre ćalšie hĎbkové štúdium.
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.HUDOBNÉMU PORTRÉTU BRATISLAVSKEJ RODÁýKY, 
./$9,5,67.<6(5$3+,1<7$86,*29(-52'(1(-VRABÉLYOVEJ

-DQD/HQJRYá 
Ústav hudobnej vedy SAV Bratislava

Bratislavské hudobné dejiny 19. storoþia sú bohaté na celý rad výnimoþných osobností, ku ktorýP
treba poþítaĢ aj EUDWLVODYVNú rodáþkX NODYLULVWNX D hudobnú pedagogiþku 6HUDSKLQX 7DXVLJRYú
URGHQúVrabél\RYú – . Dožila sa úctyhodného veku 91 rokov, väþšinuživota však prežila
mimo svojho rodného mesta. CieĐom príspevku MH]RVXPDUL]RYDĢGoterajšLHSR]QDWN\RMHMživote
Dpôsobení ana základe nového výskumu tLHWR SR]QDWN\ rozšíriĢ a doplniĢ BádateĐský pURFHV
Nskúmanej témemožno prirovnaĢ kmozaikovitej skladaþkeGRNWRUHM SULVSHOL väþším þi menším
NDPLHQNRP SR]QDQLD viacerí domáci aj zahraniþní bádatelia 6úþasné poznaWN\ XmožĖujú GH
tailnejšie ]rekonštruovaĢ prvých približne 35 rokov jej života nasledujúcu ELRJUDILX poznáme iba
]ORPNRYLWR
2prestížL, ktorú 6HUDSKLQH7DXVLJRYápožívala vVYRMHMGREH, svedþí aj skutoþnosĢ, žeKHVOR
RQHM]DUDGLO&RQVWDQWYRQ:XU]EDFKGRVYRMHMUR]VLDKOHMELRJUDILFNHMencyklopédie (1885)DYFKD
UDNWHULVWLNHMHMKU\Y\]GYLKROHOHJDQFLXHODVWLFNýúder, vycibrenú techniku, jasnosĢ, poéziu aj plné
pochopenie interpretovaného diela1DURGLQXVrabélyovcovDRELGYHhudobne talentované VHVWU\
6HUDSKLQH D 6WHSKDQLH XSR]RUQLO ako prvý Ynašej hudobnohistorickej literatúre 'REURVODY 2UHO
 Poþínajúc 60. rokmi 20. storoþia sa výskum v slovenskej muzikológii zintenzívnil a]PLHQN\
þi rozsiahlejšie úvahy o 6HUDSKLQH7DXVLJRYHMsa stali súþasĢouYLDFHUých, zväþšaširšie zameraných
KXGREQRKLVWRULFNých prác PHG]L QLPL ZoltánD +UDEXVVD\D *DEULHOD Dušinského $OH[DQGU\
7DXEHURYHM0DUWLQ\ ýiefovHM LýdiH UrbanþíkovHM þi -DQ\ /HQJRYHM Dôležitú informatívnX





Príspevok je súþasĢou JUDntovéhoSURMHNWX9(*$þ. 2/0165/14 „Žena v tradiþnej hudobnej kultúre“ (2014 – 
riešeného v Ústave hudobnej vedy SAV.

WURZBACH, Constant von: Vrábély Seraphine.>+HVOR@,QBiographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich
%G:LHQ'UXFNXQG9HUODJGHUNN+RIXQG6WDDWVGUXFNHUHLV

 25(/ 'REURVODY František Liszt a Bratislava. Na základČ nevydané korrespondence Fr. Liszta a knČžny
C. Wittgensteinové> Sborník FiF UK, roþ.3, þ. 36(10).@%UDWLVODYD)L)8.V

 +5$%866$< Zoltán: Franz Liszt ajeho vzĢahy k%UDWLVODYH %UDWLVODYD  0'.2 Dýs. spoloþnosĢ pre šírenie
politických avedeckých poznatkov v%UDWLVODYHV

 DUŠINSKÝ, Gabriel: Spomienky na Serafínu VrábelyovúTausigovú. In: Hudobný život  roþ. 12, þ. 2, s. 8,
TENŽE: Johannes Brahms a%UDWLVODYD,QHudobný životroþ. 15, þ. 9, s. 8.

TAUBEROVÁ, Alexandra: Ján Nepomuk Batka a jeho zbierka hudobnín.%UDWLVODYD Slovenské národné múzeum
Hudobné múzeum, V

ýIEFOVÁ, Martina: Klavírne umenie v Bratislave v 19. storoþí.Nitra : PF UKF, 2008, najmä s. 38


URBANýÍKOVÁ, Lýdia: Život ako storoþie.Košice : Hudobná spoloþnosĢ Hemerkovcov, 2009, s. 

 LENGOVÁ, Jana: %UDWLVODYD  –  3RVWUHK\ N RVREQRVtiam klavírneho umenia. In: Bratislava XII/2010. 
Zborník Múzea mesta Bratislavy. Ed. (OHQDKurincová. Bratislava : MMB, 2010, s. 175
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funkciu spĎĖajú DM príslušné encyklopedické heslá Zvýšený záujem odanú tému prejavili vSR
slednom desaĢroþí aj zahraniþníDXWRUL–Markus Gärtner6LONH:HQ]HOD$GDP*HOOHQ
9ýskum ELRJUDILH6HUDSKLQ\7DXVLJRYHMsĢažujeskutoþnosĢ, že toho þasu nie je známe, þi sa
]DFKRYDODjej pozostalosĢSUHWRVDSUDFXMHVtézou, že pozostalosĢ je stratená. Kdispozícii sú UR]WUú
sené pramene, najmä korešpondencia, ]PLHQN\YGRERYých periodikách aliteratúreVierohodnosĢ
údajov WUHEDvšak VWDURVWOLYRYHULILNRvaĢ uplatnenímWH[WRYHMNULWLN\1DSULHNSotešiteĐnému nárastu
novýchSR]QDWNRYPXVLDniektoréotázky zostaĢaj naćalej nezodpovedané

5RGLQQá aQamnéza, rámcová biografia
Seraphine Tausigová, rodená VrabélyováVDQDURGLOD26. júlDY%UDWLVODYHD]RPUHODVHS
WHPEUDYDrážćanRFK3ochádzala zváženejumeniamilovnej rodiny kráĐovského radcu aULDGL
teĐa bratislavskej pošty Karla Vrabélyho (1794"– Otec, ktorý bol„Ysvojom okolí široko
ćaleko známy aobĐúbený“VDvyznaþoval pevným charakterom, zmyslom pre spravodlivosĢ aERO
vyhĐadávaný ako nedostižný znalec latinského jazyka. 0DWND 6HUDSKLQH, rodená Szlemenicsová
" –   EROD dcérRX SRSUHGného uhorského uþenca a profesora bratislavskej právnickej
akadémiH Pála (3DXOD  6]OHPHQLFVD 2jej vzĢahu khudbe svedþí fakt, že ešte za slobodna paWULOD
Nzakladajúcim þlenom bratislavského Cirkevného hudobného spolku. 9literatúre sa uvádza, že VD
SUHMDYRYDODvýtvarnHDliterárneDURNXMXSURPRvali ako dcéru právnika na doktorku práv.




 Z. H. [=HRABUSSAY, Zoltán]: VrábelyTausigová, Serafína. [Heslo.] In: ýeskoslovenský hudební slovník osob
a institucí. =Y  3UDKD  6+9   V   >$QRQ\P@ VrábelyováTausigová, Serafína. [Heslo.] In Slovenský
biografický slovník.=YEds. Augustín MaĢovþík aNROMartin : Matica slovenská, 1994, s. 321.

 GÄRTNER, Markus Vrabély, Serafina. >+HVOR@ ,Q ,QVWUXPHQWDOLVWLQQHQ/H[LNRQ GHV 6RSKLH'ULQNHU,QVWLWXWV
(2009,
Stand
vom
25.02.
2012).
Dostupné
na
LQWHUQHWHKWWSZZZVRSKLHGULQNHU
LQVWLWXWGHFPVLQGH[SKS"SDJH YUDEHO\VHUDILQD FLW 

 :(1=(/ 6LONH 6HUDSKLQH 7DXVLJ >+HVOR@ ,Q MUGI – Musik und Gender in Internet. Musikvermittlung und
Genderforschung: Lexikon und multimediale Präsentationen (GV %HDWUL[ %RUFKDUG XQG 1LQD 1RHVNH +DPEXUJ 
Hochschule für Musik und Theater, 2003ff. Stand vom 21.06.2014. Dostupné na internete KWWSPXJLKIPW
KDPEXUJGH$UWLNHO6HUDSKLQHB7DXVLJ FLW 

 *(//(1 $GDP Brahms und Ungarn. Biographische, rezeptionsgeschichtliche, quellenkritische und analytische
Studien. 7XW]LQJ+DQV6FKQHLGHUV

 9DULDQW\ PHQD Yliteratúre: 6HUDSKLQH, Seraphina, Serafina, Serafína, 6]HUDILQ 6]HUDILQD 6]HUDILQH Vrabély,
VrabélÿVrábély, Vrábely, Vrabélyi; vydatá: 7DXVLJTausigová, VrábelyTausigová, VrábelyováTausigová

 DosiaĐ neznámy dátum MHKR QDrodenia a úmrtLD uvádzame podĐa správy a SDUWH ktoré boli publikované
Y Pressburger Zeitung(ćalej PZ MDQuár 1879, roþ. 115, þ. 4, s. 2. Karl Vrabély zomrel 6. januára 1879 vo veku
URNRY]þoho XVXG]XMHPHže VDQDURGLOURNX3RFKRYDOLKRna Ondrejskom cintoríne.

Kön. Rath und Postdirectori. P. Karl Vrabély. In: PZ7. január 1879, roþ. 115, þ. 4V–Celá správa: „Kön. Rath
XQG3RVWGLUHFWRUL3.DUOVrabély, 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 dDV
Begräbnis statt.“

 7RGHVIDOO ,Q PZ  VHSWHPEHU  E roþ., þ.  V  Noviny priniesli krátku správu oMHM VPUWL DSRKUHEH
„Todesfall. Am 21. d. starb die Gemalin des hiesigen k. ung. Postdirectors, Frau Serafine Vrabély, geb. Szlemenics,LP
62. Lebensjahre, und fand heute Nachmittag um halb vier Uhr das feierliche Leichenbegängniss unter zahlreicher
Theilnahme statt.“ Zomrela VHSWHPEUDY62. roku života, dátum narodenia je odvodený ztohto údaja. 

:(1=(/  „HLQHELOGHQGHKünstlerin und Schriftstellerin, die zudem –DOV7RFKWHUHLQHV-XULVWHQ–]XU
Doktor der Rechte promoviert worden war“.
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Žiaden z týchto troch úGDMRY (výtvarníþka, spisovateĐka, doktorka práv) VD QHSRGDULOR doložiĢ
konkrétnymi prameĖmi. Ako zdroj verifikácie však môže poslúžiĢ korešpondencia najmladšej dcéry
6WHSKDQLHVrabélyovej, vydatej grófky Wurmbrand6WXSSDFKRYHMYktorej sa uvedené skutoþnosti
spomínajú. 
PodĐa 6LON\ :HQ]HORYHM rodina Vrabélyovcov mala štyri deti: V\QD 3DXOD QDU   D WUL
dcéry, ktorých plné krstné mená sú )UDQ]LVND 6HUDSKLQD QDU   $QQD 3DXOLQD QDU  
D6WHSKDQD -RVHSKD QDU   Tieto údaje zodpovedajú menoslovu detí na smútoþnom parte
PDWN\=RVmútoþnéKRSDUWHRWFDKarla Vrabélyho však vyplýva, že ERORWFRPšiestich detí. 0HQR
VORYREVDKXMHDMGYHnovémenáDWR /DXUDGHV(VVDUWVDArmand VrabélyParte zaþínaVORYDPL
„Shlboko zarmúteným srdcom oznamujú dolupodpísaní úmrtie svojho vrúcne milovaného
QH]DbudnuteĐného otca, kráĐovského radcu ariaditeĐa pošt\Karla Vrabélyho [...]“=WRKRY\YR
dzujeme, že Karl Vrabély PXVHO EyĢ dvakrát ženatý a pozícia GYRFK nových mien na zaþiatku
PHQRVORYXSRXND]XMHQDGHWL]MHKRprvého manželstva. .RVREHQHYODVWQHMVHVWU\/DXU\GHV(VVDUWV
" –†1901) sa podarilo zistiĢ, že sa vydala za Belgiþana sfrancúzskymi koreĖmi Louisa Xaviera
%XITXLQDGHV(VVDUWVa po vydaji žila vEHOJLFNRPPeste valónskeho regiónu Charleroi.Jej manžel
bol vydavateĐom novín Journal de Charleroi Nové genealogické poznatky odhaĐujú ćalšie
dôležité skutoþnosti z rodinnéKRSURVWUHGLDVrabélyovcov
9súþasnosti nedisponujeme žiadnymi poznatkami, týkajúcimi sa základného vzdelania
6HUDSKLQ\7DXVLJRYHMpodobne ako nepoznáme jej prvého uþiteĐa klavíra, hoci je predpoklad, žeE\
to mohla byĢ jej matka. Už ako 13roþná udivovala fenomenálnou hudobnou pamäĢou a PLPR
riadnym klavírnym talentom Rodina prechovávala REGiv voþi osobnosti a hudbe Franza Liszta,
ktorý Vrabélyovcov aj osobne navštívil D tiež podporil sĐubne sa rozvíjajúci talent mladej
NODYLULVWN\Po štúdiu klavírDYR9LHGQLD3UDKH6HUDSKLQHrozvinula úspešnú koncertnú þinnosĢ. 
9EUDWLVODYVNRPDómHVY0DUWLQDVD6HUDSKLQHQRYHPEUDzosobášilaVklavírnym
virtuózom &DUORP 7DXVLJRP  –   D LFK sobášnL VYHGNRYLD boli hudobní skladatelia
-RKDQQHV%UDKPVD3HWHU&RUQHOLXVTausig skomponoval pre Seraphinu ako svadobný dar brilantnú
klavírnX VNODGEX Ungarische Zigeunerweisen Uhorské cigánske melódie  R RS  SXEOLNRYDQú
URNXNWRUáRGzrkadĐujedobové nadšenie pre tzv. novouhorský štýl, ale aj vplyv Lisztových
Uhorských rapsódií Manželstvo však nebolo šĢastné a po krátkom þase sa manželia rozišli KRFL





PodĐa:(1=(/  
Karl Vrabély. [Parte.] In: PZ7. január 1879, roþ. 115, þ. 4, s. 2. „Tiefbetrübten Herzens melden die GefHUWLJWHQGDV
Hinscheiden ihres innigstgeliebten unvergeßlichen Vaters, des kön. Rathes und Postdirektors Karl Vrabély [...]“

3RUKWWSVZZZIOLFNUFRPSKRWRVQRUDPHV]RO\ FLW6.2017); tiež
KWWSJZJHQHDQHWRUJSKOHORXS"ODQJ HQ S] TXHQWLQ Q] OHORXS RF]  S ORXLV[DYLHU Q GHVHVVDUWV RF
 FLW Zdroj uvádza krstné mená /DXU\VrabélyRYHMDNRLaure Thérèse-HDQQH&DUROLQH

DUŠINSKÝ (1980 V*(//(1  V
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Nanulovaniu sobáša ]DLVWHnedošlo.1DUR]FKRGHVD]UHMPHpodieĐali viaceré faktoryWDNpovahové
UR]GLHO\RERFKSDUWQHURYDNRDMumelecké záležitosti. 




2EU Seraphine Tausigová, fotografia, W. Rupp

=droj: Porträtsammlung Manskopf, )UDQNIXUWDP0DLQ6WDGWXQG8QLY%LEOLRWKHN
dostupné nDLQWHUQHWHKWWSVDPPOXQJHQXEXQLIUDQNIXUWGH



Seraphine Tausigová sa po predþasnej smrti &DUOD 7DXVLJD vrátila do Bratislavy a WX YUR
NRFK  YLHGOD dámsku klavírnu šNROX Po krátkom þase sa však RGsĢahovaOD GR 9LHGQH
'ruhýkrát VD už QHY\GDOD D až do smrti nosila 7DXVLJRYR PHQR 2 MHM SLHWQHj úcte N 7DXVLJRYL
Vvedþí napríkladbratislavský koncert )UDQ]D/LV]WD19. apríla 1874 Vbohatým programom aYLDFHrý
mi úþinkujúcimiVyvrcholením koncertu bolo závereþné ôsme þíslo efektná SUHGRKUD Walkürenritt
Jazda valkýr NGHMVWYXRSHU\Valkýra5LFKDUGD:DJQHUDYWUDQVNULSFLL&arla Tausiga pre klavír
štvorruþneYpodaní6RSKLH0HQWHURYHMD)UDQ]D/LV]WD1DNRQFHUWHSeraphine Tausigová odovzdala




9literatúre sa stretneme aj snázorom, že sa rozviedli, þo je však vzhĐadom na súveké katolícke cirkevné právo dosĢ
nepravdepodobné.

>BATKA, Ján:@)HXLOOHWRQ'HU/LV]W7DJ,QPZ, 20. apríl 1874, bez roþ., þ. 89, s. 1; tiež 25(/  V
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Lisztovi pamätný veniec sPRGURX hodvábnou VWXKRX D štvorverším „Vćaþný pozdrav žiaka
z onoho sveta, / ktorého Tys´ na majstra vychoval / a dnes mu milujúco vzdávaš úctu, nech Ti je
odovzdaný / od jeho smútiacej ženy.“
$QL YR 9LHGQL však Seraphine Tausigová dlho neSREXGla a už roku 1877 VL YBerlíne
otvorila klavírnu školu. Najneskôr zaþiatkom 20. storoþia sa definitívne usadila vDrážćanoch,
vyuþovala hru na klavíri aWXDMURNX]RPUHODJe pozoruhodné, že hoci Seraphine Tausigová
bola þestnou þlenkou bratislavského Cirkevného hudobného spolku, približne od þias svojho berlíQ
VNHKRSRE\WXUHVSSRVPUWLVYRMKRRWFDNRQWDNW\Vrodným mestom neudržiavala.

Štúdiá vo Viedni a3UDKH
Na profesionálnu dráhu klavírnej virtuózky sa Seraphine pripravovala pod vedením (GXDUGD
3LUNKHUWD D $OH[DQGUD 'UH\VFKRFND 9LHGHQVNý klavírn\ pedagóg D VNladateĐ (GXDUG 3LUNKHUW
–  Gnes už úplne neznámy klavirista zožínal v VYRMHM GREH úspechy na NRQFHUWRFK
YNemecku, Francúzsku a$QJOLFNX&RQVWDQWYRQ:XU]EDFKFKDUDNWHUL]RYDOMHKo klavírnu hru ako
pôvabnú agracióznu.5RNXVD3LUNKHUWVtal profesorom konzervatória vo ViedniDMHKRSHGD
gogická þinnosĢ pokraþovala Ylínii  jeho uþiteĐov vhre na klavíri $QWRQD +DOPD  –  
D&DUOD&]HUQ\KR – 6HUDSKLQH7DXVLJRvá študovaODklavír u3LUNKHUWDSUDYGHSRGREQH
QLHNHG\ Y URNRFK  DOHER  6YRM NODGQý SRVWRM Nbývalému uþiteĐovi Y\MDGULOD YMHGQRP
]OLVWRY0DJGHSzakmáryMóryovejVylíþila KRako vzor pedagóga, ktorý ju ako mladú klaviristku
osobne uviedol do spoloþnostipod þím myslela verejnú koncertnú prezentáciu.
)UDQ] /LV]W, ktorý šesWnásĢroþnú 6HUDSKLQX poþul hraĢ na klavíri ERO jej hrou nadšený.
9OLVWH &DURO\QH6D\Q:LWWJHQVWHLQRYHM ]VHSWHPEUD]Budína 6HUDSKLQLQ WDOHQWSULURYQDO
NWDOHQWX GYRFK vynikajúcich súvekých mladých NODYLULVWLHN :LOKHOPLQ\ &ODXVVRYHM Y\GDWHM
6]DUYDG\– D5RV\.DVWQHURYHM tiež KästnerY\GDWHM(VFXGLHU– „Okolo
6 hodiny sme boli na Đudovej slávnosti a neskôr sme navštívili slávnosĢ odpustu, spoloþne
s obidvoma mojimi bratrancami a jednou veĐmi peknou 16-roþnou osobou z Bratislavy, dcérou
riaditeĐa 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:@)HXLOOHWRQ'HU/LV]W7DJ,QPZ, 20. apríl 1874, bez roþ., þ. 89, s. 1, YRULJLQáli: „Des Schülers
dankend´ Gruß´ aus Jenseits, / Den Du zum Meister hast gezogen8QGKHXWHOLHEHQGHKUVWVHL'LUJHEUDFKW 9RQ
dessen traurend´ Weib.–“

:85=%$&+&RQVWDQWYRQ3LUNKHUW(GXDUG>+HVOR@,QBiographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich%G
 :LHQ  'UXFN XQG 9HUODJ GHU N N +RI XQG 6WDDWVGUXFNHUL  V ; alternatívy mena: 3LUNKDUW 3LUFNKHUW
3\UNKHUW3LUNHUW

%UDWLVODYD610Hudobné múzeum, sign. MUS CLXXVOLVW67DXVLJRYHM0SzakmáryMóryovej ]23. októbrD


/LVW)/LV]WD&6D\Q:LWWJHQVWHLQRYHM]VHSWHPEUDLQ/D0DUDFranz Liszts Briefe,]YV, cit. podĐa
:(1=(/   „Vers 6 heures, nous avons été au Volksfest, et plus tard nous avons fait le tour de l’illumination
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Kećže vMHGQHM ]kritík 6HUDSKLQLQKR parížskeKR NRQFHUWX ]marca 1860 sa uvádza, že jej
talent sa rozvinul pod vedením Franza Liszta, možno sa domnievaĢ, že Seraphine niekedy v þasovom
KRUL]RQWHRNROR URNXhoci len na krátku dobu :HLPDUskutoþne navštívilaDE\VD X/LV]WD
]GRNRQDOLODYklavírQHMKUH
VeĐkým Lisztovým obdivovateĐom ERO6HUDSKLQLQdruhý uþiteĐ, renomovaný klavírny virtuóz
$OH[DQGHU 'UH\VFKRFN  –   MHGHQ ]najvýznamnejších žiakRY pražského klavírneho
pedagóga askladateĐa 9-Tomáška/LV]WDQLHOHQžeRVREQHSR]QDOale zaslúžil VDDMRpropagáciu
MHKRKXGE\Y3UDKH5RNXVDLiszt napríklad QDFHVWH]Weimaru do Budapešti (Pešti) ]DVWDYLO
DXJXVWDYPrahe a Dreyschock na jeho poþesĢ usporiadal slávnostný obed6SROXVćalšími
pražskými osobnosĢami $ : $PEURVRP $ 1RVWLFRP D - % .LWWORP rokovali so skladateĐom
Rpražskej premiére jeho nového diela, Ostrihomskej omšeNWRUé vVYHWRYHMpremiérH]D]QHORSUL
príležitosti posviacky novej baziliky v Ostrihome 31. augusta 1856. Omšu potom Liszt dirigoval
Y3UDKHQDMHVHĖ
'UH\VFKRFNY\QLNDOEULODQWQRXKURXWHUFLí, sextDnajmä oktáv, ako aj bravúrou Đavej ruky
($Meliš vVWDWLNynČjší stav hudby v ýechách  RĖRPnapísal: „Co se soukromých uþitelĤ
týþe, je jich v Praze veliké množství; korunou všech je náš nedostižný mistr A. Dreyschock, který
toliko vyspČlé pianisty tĜíbí a zdokonaluje.“
=toho vyplýva, že Seraphine Vrabélyová musela byĢ už zdatnou klaviristkou, keć ju
Dreyschok prijal za svoju súkromnú žiaþku. 'UH\VFKRFN usporadúval YVYRMRP pražskom byte
hudobné matinéQRQHYHGQR, þi ajSeraphine Vrabélyová vystúpila na týchto podujatiach2NROQRVWL
jej pražského štúdia svýnimkoujedného koncertu  totiž bližšienepoznáme. So svojou žiaþkou
Seraphinou Vrabélyovou sa však $'UH\VFKRFNSUHGVWDYLOQDVYRMRPEUDWLVODYVNRPNRQFHUWH  

.RQFHUW\Drepertoár
6HUDSKLQH 7DXVLJRYá NRQFHUWQH Y\VWupovala najmä v URNRFK  až 18, neskôr VD YHQRYDOD
predovšetkým SHGDJRJLFNHMþinnosWLVystúpila na koncertoch v Bratislave, Viedni, Prahe, Budapešti,
ParížL0RQVHKošicLDFKDneskôr DMY%DG/DQGHFN GQHV/ąGHNZdrój v PoĐsku). 


Nateraz najstaršia správa ojej verejnom koncertnom vystúpení pochádza zroku 1854, keć

VDSUHGVWDYLODPDUFDDNRroþná, tri mesiace pred svojimi 14. narRGHQLQDPLY6FKPLGWR
vom hudobnom salóne na koncerte XVSRULDGDQRPEUDWLVODYVNým6SRONRPXPHOFRYDuþiteĐov jazyka


DYHF PHV GHXx cousins et une très jolie personne GH  DQV GH 3UHVERXUJ OD ILOOH GX GLUHFWHXU GH SRVWH TXL HVW XQH
espèce de Clauss ou5RVD .DVWQHUen espérance. La Csse Bánffy a offert de la prendre che] HOOH HW YRXV OD YHUUH]
probablement à Weymar.“ 

3/(9.$%RKXPLOLiszt a Praha.3UDKD(GLWLR6XSUDSKRQV

 MELIŠ, Emanuel Antonín: NynČjší stav hudby v ýechách. In: Lumír  V  FLW SodĐa BÖHMOVÁ
=AHRADNÍýKOVÁ, ZdeĖka: Slavní þeští klavíristé a klavírní pedagogové z 18. a 19. století.3UDKD (GLWLR6XSUD
SKRQV
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9 SHVWURPSURJUDPH, na ktorom participovali viacerí úþinkujúci ]DKUDOD MHGQX VNODGEX SURJUDPX
(þ. 4  „Sleþna Vrabélyová predniesla Fantáziu (pregnantnejšie by sme to nazvali tematické
rozvedenie) na tému z ´Lucrezie´ (þ. 4) a osvedþila sa ako nanajvýš zruþná klaviristka, ktorá však
vedĐa kultúry prstovej zruþnosti nezabúda ani na správny prednes; jej hra je plná výrazu, bez
nátlaku a jej výkon bol prijatý obzvlášĢ uznanlivo.“
9recenzii sa meno autora skladby nespomína Dnedá sa ani jednoznaþne doplniĢ, kećže
Iantáziu na tému z'RQL]HWWLKR Y tom þase obĐúbenej opery Lucrezia Borgia Y\WYRULOL viacerí VNOD
GDWHOLD PHG]L QLPL 6 7KDOEHUJ ) %urgmüller þi F. Liszt. Seraphine Vrabélyová sa údajne mala
podieĐaĢ nDorganizaþnej príprave YeĐkéhodobroþinnéhoNRQFHUWX27. februárDYEUDWLVODYVNHM
PHVWVNHMUHGXWH, ktorého výĢažok bol urþený vprospech detského opatrovateĐského ústavu, ústavu
KOXchonemých aPHVWVNHMFKXGRE\Tento údaj Yliteratúre treba korigovaĢ9QRYLQRYRPþlánku
VDsícespomína Seraphine Vrabélyová, avšak bola to 6HUDSKLQLQDPDWNDktorá sa ako jedna zþleniek
výboru OpatrovateĐského ústavu pre malé deti organizaþne podieĐala na nábore subskribentov
NRQFHUWX
Seraphine Vrabélyová, ako sme už uviedli, spoluúþinkovala tiežQDEUDWLVODYVNRPNRQFHUWH



VYRMKRpražského pedagóga$OH[DQGUD'UH\VFKRFNDktorý vrámci koncertného turné zavítal okrem
iných miest aj do Viedne a%UDWLslavy. Týmto postojom akoby Dreyschock verejne osvedþil
umeleckú zrelosĢ svojej žiaþky1DNRQFHUWHYSchmidtovom salóne 21. novembra 18]DKUDOLVSROX
Dreyschockovu štvorruþnú skladbu Allegro appassionato RS  Výkon SerapKLQ\ NRPHQWRYDOD
NULWLNDQDVOHGRYQH„Predvedenie bolo striktne precízne a sleþna Vrabélyová vynikla svojou korektnou
súhrou ako znamenitá žiaþka znamenitého majstra, ktorý dal jej umeleckému majstrovstvu v nedávnom
þase dokonalé posvätenie.“ 
ýasopis Bohemia SULQLHVRO R]QDP R 6HUDSKLQLQRP NRQFHUWH Y3UDKH  GHFHPEUD 
Ysále konviktu REU), kde predniesla okrem iného diela F. Chopina (Valse de Concert D)/LV]WD
Consolation 1D/LV]WRYSRGQHWVSURVWUHGNRvanýMHKRPDWNRX, žijúcRXYParíži, získala roþná




[Concert am 26. März.] In: PZPDUHFbez roþ., þ. 72,V. 291. „Frl. Vrabély trug eine Phantasie (wir möchten
es prägnanter eine thematische Durchführung nennen) über ein Thema von ´/XFUHWLD´vor (Nr. 4) und bewährte sich als
eine recht fertige Clavierspielerin, die aber neben der Cultur der Fingerfertigkeit des richtigen Vortrages nicht vergißt;
LKU6SLHOLVWDXVGUXFNVYROOIUHLYRQDOOHP=ZDQJHXQGHVZXUGHLKUH/HLVWXQJEHVRnders beifällig aufgenommen.“ 

ýIEFOVÁ (2008), s. 80.

 Por. Ein WohlthätigkeitsConcert. (Schluß.) In: PZbez roþ., þ. 53, 6. PDUHFV 2UWRJUDILDSULH]YLVNDWX
Vrabélyi.

Dreyschock´s Concert. In: PZQRYHPEHUbez roþ., þ. 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.“ – 6NODGED Allegro appassionato RS  pre klavír
štvorruþne nie je totožná sLQRX'UH\VFKRFNRYRXVNODGERXSaltarellaop. 43, ktorú na uvedenom bratislavskom koncerte
]DKUDOLEDA. Dreyschock ako sólista.

3URJUDPPzum Concert des Fräuleins Serafine Vrabélý.[Inzerát.] In: Bohemia, GHFHPEHUroþ. , þ. 
V Dostupné na internete %RKHPLDHLQ8QWHUKDOWXQJVEODWW KWWSQRYLQ\YNROF]NUDPHULXV
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6HUDSKLQH9UDEélyová angažmán na koncert 2. marca 1860 vÉraUGRYHMVLHQLYParíži..ULWLN\MHM
parížskych koncertov boli zväþša pozitívne, ale objavili sa aj výhrady. ýDVRSLV Le monde illustré
] PDUFD  Y\]GYLKRl jej brilantný výkon a šarmantný výraz D XSR]RUQLO na jej predþasne
vyspelý klaviristický talent SRG YHGHQím F. /LV]WD DNR DM QD uplatĖovaniH zásad tejto veĐkej
klavírnej školy. PodĐa uvedeného konštatovania E\ WDN 6HUDSKLQH mala patriĢ medzi /LV]Wových
žiakov.ULWLNDYRevue et Gazette musicale]PDUFDpoukázala na to, že Pladá umelkyĖa
KUDODnemeckú hudbu spoĐahlivo aprecízne, ale trochu chladne.6Wrohé prijatie odôvodĖovalUHFHQ]HQW
Y\VRNýminárokPLparížskeho SXEOLNDzvyknutéKRQDhojnosĢXPHOHFN\DMWHFKQLFN\vycibrených
klavírnych virtuózov




2EU Program pražského koncertu S. Vrabélyovej 11. decembra 1859 inzerovaný v þasopise Bohemia (1859)
=GURMYSR]Q


2QHGOKRSo návrate zParíža abelgického Monsu Seraphine Vrabélyová vystúpila PDUFD
QDNRQFHUWHYBudapešti Pešti 6rovnakým programom ako vPešti sa predstavila na veĐkR
noþný pondelok 9. apríla 1860YEUDWLVODYVNRPsalóne &DUOD6FKPLGWDMXQ+UDODGLHOD%HHWKRYHQD




GÄRTNER (2009).
Le monde illustréPDUHF60, s. 171, podĐa :(1=(/  

Revue et Gazette musicale18. marec 1860, s. 99, podĐa WENZEL (2014).

 PZ priniesli prevzaté recenzie z novín Pesti Hírnök DPesti Napló SRU Ueber das von unserer liebenswürdigen
.ODYLHUVirtuosin, Fräulein Seraphine von Vrabély, in Pest gegebene Concert,QPZ5. apríl EH]roþ.þ. 80, s. 3. 
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0HQGHOVVRKQD - 6 %DFKD /LV]WD 'UH\VFKRFND D Rubinštejna. 2 MHM EUDWLVODYVNRP NRQFHUWH
SUiniesol kritiku aj pražský þasopis Dalibor ] pera svojho bratislavského dopisovateĐa: „Sleþna
Serafina Vrabélyova vrátivši se ze své umČlecké cesty, dávala zde 9. t. m. koncert. ýasopisy
z Monzu a PaĜíže, kdež koncertovala, se velmi chvalnČ o její umČlecké hĜe vyjádĜily, jmenovitČ
v paĜížských listech stálo, že klavír pod jejími prsty zpívá. I v Pešti ve dvou koncertech velkého
dosáhla ouþastenství. Za tou pĜíþinou byl koncertní sál p. Šmidta vybranou spoleþností pĜeplnČn.
ýetnČ zastoupena byla vysoká zde bydlící šlechta, i mnoho znalcĤ a milovníkĤ hudby se sešlo.
Nejprv hrála Sonata appassionata od Beethovena s vĜelým citem, a dokázala, že ducha tohoto
velkého mistra pochopila. Dále píseĖ od Mendelssohna, Gavotte od Š. Bacha, velkou piecu od
Liszta, Fantaisie hongroise od Rubinsteina, skladbu od Dreyschocka, ktorémužto, jakožto svému
uþiteli, velkou þest zpĤsobila, neb D.>UH\VFKRFN@jest zde ve velké vážnosti a úctČ. MĤžeme Ĝíci, že
její hra okouzluje. Lepšího výsledku si pĜáti nemohla, byla chválou ze všech stran obsypána.“
Pražský þasopis Dalibor XYHUHMQLO tiež ohlas na vystúpeniH 6HUDSKLQ\ Vrabélyovej D MHM
PODGšHM VHVWU\ 6WHSKDQLH, keć roku 1863 spoluúþinkovalL v dvoch skladbách pre dva klavíry QD
EUDWLVODYVNRP NRQFHUWH sedmohradského huslistu Veliša :HOOLVFK"  „S ním [t. j. Velišom 
:HOLVFKRP@vystoupily sleþny Serafina a Stefanie Vrabélyovy, pĜednášejíce na dva klavíry fantasii
od Thalberga a Rondo od Chopina, a sice tak výbornČ, že by dvČ ruce okrouhleji a uhlazenČji hráti
nemohly. O sleþne SerafinČ nechci slov šírit, neb v Praze

x)

též hrála proslulá a nyní zdokonalená

umČlkyne tato, ale její þtrnáctiletá sestra Stefanie pĜekvapila nejen nČžným pĜednesem, ale i nesmírnou bájeþnou þerstvostí.“ – „x)Ano, uznaly jsme skvČlý talent spanilé této virtuosky. Red.“
919. storoþí bola rozšírená štvorruþná hra na klavíri aj hra na dvoch klavíroch SUHWR
neprekvapuje, že6HUDSKLQHD6WHSKDQLHVrabélyovéniekoĐkokrát koncertne vystúpili ako klavírne
GXRVeĐký úspechVHVWU\zožali predvedHním Lisztovej symfonickej básneLes PréludesYVNODGDWH
Đovej úprave pre dva klavíry na bratislavskom koncerte  PDUFD  /LV]WRYH Les Préludes
]DKUDOL DM Yrámci domáceho muzicírovania pre troch vzácnych hostí Carla Tausiga, Johannesa
%UDKPVD D3HWUD &RUQHOLXVD poþas Lch bratislavskej návštevy 5. až  8. mája 1864. Ako klavírne
duo vystúpili tiež na koncerte Viedenského mužského speváckeho spolku zaþiatkom marca 1867
DEULODQWQH LQWHUSUHWRYDOL &KRSLQRYR Rondo C dur op. 73 pre dva klavíry avýber z Brahmsových
ValþíkovRSskladateĐom upravený pre dva klavíry špeciálne pre túto príležitosĢ.




VÁVRA, V.: ZBĜetislavy (Pressburg). In: Dalibor 3UDKD 1860 (10. kvČtna), roþ. 3, þ. 14V, podĐa POTÚýEK,
-XUDM ]RVW Hudobný život na Slovensku v rokoch 1846 – 1875.Zv. 3. Bratislava : ÚHV SAV, 1965, s. 

 VÁVRA, J. B.: ZBĜetislavi (Prešpurk). In: Dalibor 3UDKD   OLVWRSDGX  roþ. 6, þ. 32, VpodĐa
POTÚýEK, Juraj (zost.): Hudobný život na Slovensku i mimo v rokoch 1838 – 1918=Y10. Bratislava : ÚHV SAV,
VI

)HXLOOHWRQ'LH&KDUZRFKH,QPZPDUHFbez roþ., þ. 68, s. 2.
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0ladí manželia Seraphine a Carl Tausigovci zrejme plánovali realizovaĢ aj spoloþné koQ
certné turné þi koncertné vystúpenia. 7RPXE\Qasvedþovali GYDNRQFHUW\YKošiciach 24. DMD
nuárD  necelé tri mesiace po sobáši. Na prvom vystúpil len Tausig, na druhom obaja. 3UH
Tausiga, ktorý bol ich oficiálnyP organizátorRP .RQ]HUWJHEHU , znamenali obrovský triumf
DNULWLND VD rozplývala chválou nad jeho virtuóznym umením. 1D VSRORþnom GUXKRP NRQFHUWH
Seraphine spoluúþinkovala ako rovnocenný partner vo veĐmi šĢastnej dramaturgii, kde prvé
Dposledné piate þíslo programu hrali obaja spoloþne na dvoch klavíroch, druhé aštvrté þíslo hral
Tausig sólo atretie þíslo hrala Seraphine sólo. Posledným piatym þíslom boli Lisztove efektné Les
Préludes Y úprave pre dva klavíry. 2 6HUDSKLQH však kritika LED ODNRQLFN\ SR]QDPHQDOD, že
podporila organizátora koncertu aže treba vyzdvihnúĢ spoloþne LQWHUSUHWRYané Lisztove Prelúdiá
-HopodstatnenéSoložiĢ VLotázku, þi po predchádzajúcich úspechoch, neboli pre Ėu tieto skúsenosti
skôr frustrujúcim zážitkom. 
PodĐa rôznych zdrojov mala Seraphine Tausigová vrepertoári aj väþšie koncertné diela pre
klavír aRUFKHVWHUDNR%HHWKRYHQRYHKoncerty þ. 3 c molDþ. 4 G dur:HEHURYKlavírny koncert
D/LV]WRY Koncert A dur Tieto údaje treba verifikovaĢ ćalšíP výskumRP =QHVNRUšieho obdobia
pochádza správa, že URNX  QD NRQFHUWH Ydolnosliezskom kúpeĐnom meste %DG /DQGHFN
/ąGHNZdrój zahrala sólový part vMHMGHGLNRYDQHM7DXVLJRYHMVNODGEHUhorské cigánske melódie,
upravenej pre klavír aRUFKHVWHU$OEHUWRPEibenschützRP
=analýzy mien skladateĐov anaštudovaných diel možno usudzovaĢ, že základ koncertného
repertoáru 6HUDSKLQ\7DXVLJRYHMpozostával ]GLHODXWRURYD19. storoþia sdôrazom nasúvekú
PRGHUQú klavírnX WYRUEX NWRUHM SUHGVWDYLteĐmi boli Chopin, Schumann, /LV]W 'UH\VFKRFN
Rubinštejn, %UDKPVþi7DXVLJ.nim sa družil zbožĖovanýideálURPDQWLNRYNODVLNDKXGREQýWLWDQ
%HHWKRYHQ7UHEDvšDNdodaĢ, že podĐa súvekých náhĐadov boli 'UH\VFKRFN7DXVLJDOHDM&KRSLQ
skladateĐPLžánrusalónnej hudby. 6taršiu, barokovú hudbu zastupovali %DFKDHändel, avšak ich
WYRUED Yþasovej chronológii VSDGDOD už GR SUYHM SRORYLFH  Vtoroþia. Zvláštnym dREovým
]QDNRP skúmaného repertoárD EROL štvorruþné klavírne kompozíciH D VNODGE\ pre dva klavíry.
&HONRYRVDYNlavírnRPrepertoárL6HUDSKLQ\7DXVLJRYHMzreteĐne þrtajú tie kontúry, vktorých líniL
VDvytváral základ PRGHUQHMklavírnHMNRQFHUWQHMGUDPDWXUJLH






 J .RQ]HUW GHV +HUUQ .DUO 7DXVLJ $P . Jänner im städt. Theater.) In: Kaschau-Eperjeser Kundschaftsblatt,
 Manuár 1865, roþ. 27, þ. 8, s. JZweites und letztes Konzerts des Herrn Karl Tausig. (Am 30. Jänner im Saale
des „Hotel Löderer“. ,QKaschau-Eperjeser Kundschaftsblatt,IHbruár 1865, roþ. 27, þ. 9, s. .bibliografickým
RGND]RPQDR]QDP\DNULWLN\Ymaćarských novinách FelvidékSRUPOTEMROVÁ, Mária: Hudobný život v Košiciach
v rokoch 1848 – 1918. Tematická bibliografia. Košice : Š9.]YV]YV
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Pedagogická þinnosĢ 
Napriek nevydarenému manželstvu si Seraphine Tausigová Carla Tausiga vysoko vážila ako
klavírneho virtuóza aM pedagóga DY klavírnej pedagogike nadviazala na jeho klavírnu metódu
-Hdnoznaþne to vyplýva zR]QDPXRzriadení súkromQHMdámskHMklavírnej školHY%UDWLVODYH, ktorú
následne Y VHSWHPEUL  RWYRULOD „Pani Seraphine Tausigová, vdova po slávnom, nedávno
zosnulom klavírnom virtuózovi Carlovi Tausigovi, a, ako je všeobecne známe, sama klavírna umelkyĖa, sa rozhodla, ako s radosĢou oznamujeme, v našom meste – rodnom meste menovanej dámy –,
otvoriĢ a viesĢ ´Školu hry na klavíri pre dámy´. Uþebný plán a metóda tohto ústavu sa budú prísne
riadiĢ podĐa ´Školy vyššej hry na klavíri´ (Schule des höheren Clavierspieles), ktorú v Berlíne
založil spomínaný kráĐovský pruský dvorný klavirista Carl Tausig. Vyuþovanie zahrnuje tak
základné predmety pre zaþiatoþníkov, ako aj kompletné vzdelanie až po novšiu virtuozitu. VyuþovaĢ
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 riaditeĐkou.“ 
.laviristka Kornélia Spányiková a dómsky kapelník, skladateĐ a hudobný teoretik Karl
0D\UEHUJHU SDWULOL N SURPLQHQWQým EUDWLVODYVNým hudobníNRP Ich angažmán by vedĐa mena
Seraphiny Tausigovej dodalo klavírnemu ústavu na závažnosti aserióznosti. 3URVSHNW, ktorý
REVDKRYDOSRGUREQRVWLRvýuþbH, sa všakQH]DFKRYDO
9„genealógii“ klaviristov bol CDUO 7DXVLJ  MHGQým ]najobĐúbenejších Lisztových žiakov,
]DVWXSRYDOWHGDsúveký moderný smer klavírnej virtuozity apedagogiky. Súþasníci obdivovali jeho
excelentnú klavírnu techniku, ktorú dával do služieb SRetického výrazu. 9URNRFK  – 
YLHGRO YBerlíne súkromnú klavírnu školu (Schule des höheren .ODYLHUVSLHOV  avšak vlastnú
uþebnicu klavírnej hry nevydal.
3Uibližnú prHGVWDYXR XþebnRPplánHDPHWRGLNH klavírnej hry, ktorú6HUDSKLQH7DXVLJRYá
DSOLNRYDODYbratislavskej dámskej klavírnej škole, VLmožno urobiĢ na základe dvoch Tausigových
inštruktívnych prác. Tie boli urþené pre pokroþilých klaviristov, scieĐom dosiahnuĢ rýchly aistý
pokrok žiaka vklavírnej technike919. storoþí Yrôznych revíziách þasto vydávanú slávnu ]ELHUNX
100 klavírnych etúd Gradus ad Parnassum RS   –   0X]LD &OHPHQWLKR UHYLGRYDO DM
7DXVLJ 9\EUDO ] QHM 29 etúd, ktoré novo zoradil D opatril svojím SUVWRNODGRP, prednesovými




 )UDX 6HUDSKLQH 7DXVLJ ,Q PZ  DXJXVW  bez roþ., þ. 189, s. 2. – „Frau Seraphine Tausig, Witwe des
berühmten, unlängst dahiQJHVFKLHGHQHQ &ODYLHUYLUWXRVHQ &DUO 7DXVLJ XQG ZLH DOOJHPHLQ EHNDQQW VHOEVW
Clavierkünstlerin, hat sich, wie wir mit Vergnügen vernehmen, entschlossen, in unserer Stadt – GLH *HEXUWVVWDGW GHU
JHQDQQWHQ 'DPH – HLQH ´Schule des Clavierspieles für Damen´ zu eröffnen und zu leiten. Der Lehrplan und die
0HWKRGHGLHVHU$QVWDOWVLQGVWUHQJQDFKGHULQ%HUOLQEHVWDQGHQHQ´Schule des höheren Clavierspieles´YRPJHQDQQWHQ
k. preuß. HofPianisten 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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znaþkami apoznámkami oich správnom štúdiu&OHPHQWLKRGLHORYWHMWRUHYíziiprvýkrát pXEOLNR
YDO URNX  =P\VOXSOQRVĢ Tausigovej revízie (&OHPHQWL – 7DXVLJ Gradus ad Parnassum
SRWYUGLOLmnohé vydania až do súþasnostiDruhé 7DXVLJRYo inštruktívne klavírne dielo zamerané na
WHFKQLFké cviþenia vyšlR až posthumne URNX  zásluhou 7DXVLJRYKR berlínskHKR priateĐD
+HLQULFKD(KUOLFKDpod názvom Tägliche Übungen Denné cviþenia 3Ue anglofónnu oblasĢ vyšlR
]DQHGOKR DM YDQJOLFNRP SUHNODGH Daily Studies – New Edition   vo vydavateĐstve *XVWDYD
6FKLUPHUD Y 1HZ <RUNX 9Denných cviþeniach QHMGH Rklavírnu školu, ale osúbor technických
cviþení þi štúdií, zostavených za úþelom dosiahnutia vyrovnanosti prstovej zruþnosti oboch rúk,
Ysystéme od jednoduchších po nároþnejšie virtuózne požiadavky. 9yšší stupeĖ predstavujú
prelúdiá ]acielené RNUHP WHFKQLN\ DM QD SUHGQHVRYú stránkX 9þase, keć Seraphine Tausigová
viedla bratislavskú klavírnu školu, Tausigove Denné cviþenia ešte neboli vydané. Avšak TausigRYX
klavírnu metódu zautopsie iste dôverne poznala aje pravdepodobné, že dispoQRYDODDMUXNRSLVQými
notovými prameĖmi sMHKRklavírnymicviþeniami. 
+RFLVLbratislavská dámska klavírna škola 6HUDSKLQ\7DXVLJRYHMužYkrátkom þase získala
vysoké renoméa na výuþbu VDprihlásilo 17 žiaþokSUDYGHSRGREQHpo jednom školskom roku ústav
VYRMX H[LVWHnciu ukonþil Vysvitá to z OLVWX 6HUDSKLQ\ Tausigovej Jánovi Batkovi z 20. februára
 9OLVWH KR LQIRUPRYDOD, že sa chystá po absolvovaní bližšie nešpecifikovanej skúšky
etablovaĢ vo Viedni Dpreto nemôže prijímaĢ nové žiaþky. Požiadala ho R láskavosĢ, aby podĐa
možností XYHGHQé skutoþnostidiskrétne vysvetlil YPDORPR]QDPHYPressburger Zeitung. ZároveĖ
KR SR]YDOD na verejnú skúšku svojich žiaþok  PDUFD  9R 9LHGQL 6HUDSKLQH Tausigová
pokraþovala ]UHMPH Y Sedagogickej þinnosti SRGREQH DNR DM QD VYRMLFK ćalších pôsobiskách
YBerlíne aDrážćanoch. 

Kontakty, vzĢahy 
Keć sledujeme životnú dráhu Seraphiny Tausigovej, stojí za povšimnutie, že sa stýkala s QDMYý
]QDPnejšími hudobníkmi svojej doby Pritom zvláštnou zhodou okolností pri jej závažnýFK
životných rozhodnutiach stála vpozadí osobnosĢ Franza /LV]Wa, ktorého YSO\Y VDSUHMDYRYDO YMHM
živote Yrôznych oblastiach a na rôznych úrovniach. Do okruhu Lisztových prívržencov patrili
QDSRNRQtak jej pražský uþiteĐ Alexander Dreyschok, rovnako akojej manžel Carl 7DXVLJ
Seraphine Tausigová bola údajne ešte vstyku s Teréziou Brunsvickovou (1775 – EUD
tislavskou rodáþkou, známRXILODQWURSNRX%HHWKRYHQRYRu priateĐkRXDFWiteĐkRX. Medzi vý]QDP
né súveké osobnosti, ktoré osobne poznala, aleboVnimi korešpondovala, patrili napríklad JohanQHV





Bratislava, Archív mesta Bratislavy, Fond Ján (Nepomuk) Batka, Korešpondencia, šk. 33, list Seraphin\7DXVLJRYHM
]februára

DUŠINSKÝ (1980), s. 8. 
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2EU Max Reger: Sechs Stücke pre klavír štvorruþne op. 94, venované Seraphine Tausigovej, 1906, titulný list
=GURMKWWSLPVOSRUJZLNLB3LHFHVBIRUB3LDQRBKDQGVB2SB 5HJHUB0D[ 







2EU List Seraphiny Tausigovej Magde Szakmáry-Móryovej z 26. mája 1928
=GURM%UDWLVODYD610Hudobné múzeum, MUS CLXXV 3
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%UDKPV 3HWHU &RUQHOLXV Hans von Bülow, 6RSKLH 0HQWHU 'DYLG 3RSSHU Ludwig Bösendorfer,
/DXUD 5DSSROGL.DKUHU 0DULH /LSVLXV DPQRKí ćalší. Naproti tomu prekvapuje, že zachovanú
NorešpondenciXVo známym bratislavským hudobným kritikomJánom Batkomtvorí lHQMHGHQOLVW
9drážćanskom období sa stala obdivovateĐkou hudobného umenia QHPHFNého skladateĐD
0D[D 5HJHUD  –   Vktorým viedla korešpondenciu. 0D[ 5HJHU MHM DNR SUHMDY XPHOHF
kého uznania dedikoval svoj klavírny cyklus Sechs Stücke ŠesĢ skladieb  RS  Poþas štúdia
VORYHQVNHMNODYLULVWN\, speváþky apedagogiþky Magdy SzakmáryMóryovej vDrážćanoch jej ochoW
QHradila a pomáhala. V lLVWRFKadresovaných mladej 0DJGHSzakmáryMóryovej zURNRY–
 si Seraphine Tausigová zaspomínala aj na svoje rodné mesto aprejavovala živý záujem
Rsúveké hudobné dianieþi o niektoré osobnostihudby zo zaþiatku 20. storoþia, DNREROLnapríklad
,JQD])ULHGPDQ(PLOYRQ6DXHU-HDQ6LEHOLus þi&KULVWLDQ6LQGLQJ
Záver
Život klaviristky a klavírnej pedagogiþky 6HUDSKLQ\ 7DXVLJRYHM spadá do obdobia veĐkeM HSRFK\
UR]PDFKXklavírnej hudby 19. aSUYHMWUHWLQ\20. storoþia.Jej príbehMHYmnohom výnimoþnýDOH
zároveĖ typický vtom zmysle, že sĐubne sa rozvíjajúca koncertná kariéra mladej umelkyne sa
Ypomerne krátkom þase vychýlila smerom k pedagogickej þinnosti. Jej biografiu napokon možno
vidieĢ aj v kontexte sfenoménom migrácie hudobníkov vstredoeurópskom priestore, ktorá bola
podmienená individuálnymi, sociálnymi, ale aj kultúrnohistorickými faktormi aktorá sa dotýkala
rôzn\FKYUVWLHYvzĢahu umelec aspoloþnosĢ. 
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DUŠINSKÝ, Gabriel: Spomienky na Serafínu VrábelyovúTausigovú. In: Hudobný život 
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DUŠINSKÝ, Gabriel: Johannes Brahms a%UDWLVODYD,QHudobný životroþ. 15, þ. 9, s. 8.
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GULQNHULQVWLWXWGHFPVLQGH[SKS"SDJH YUDEHO\VHUDILQD
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pre šírenie politických avedeckých poznatkov v%UDWLVODYHV URWDSULQW 
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konferencie Musicologica historica I. venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariþa
 –   Ed. Janka PetĘczová. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2011, s. 159
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VOKÁLNOSYMFONICKÉ DIELO ALEXANDRA ALBRECHTA

Vladimír G o d á r
%UDWLVODYD

$OH[DQGHU$OEUHFKW –1958) sa svojou skladateĐskou tvorbou, ktorej sa venoval poþas takmer
šesĢdesiatich rokov svojho života, ako aj svojím dirigentským umením, ktorému sa venoval najmä
ako kapelník bratislavského Cirkevného hudobného spolku (od roku 1921), stal kĐúþovou osoE
nosĢou bratislavského hudobného života v prvej polovici 20. storoþia. Jeho študentský iaktívny
život sa odohral najmä vBratislave, ktorá prebehla Y 20. storoþí prudkými metamorfózami, þi už
politickými (v þase Albrechtovho detstva bola %UDWLVODYD súþasĢou UakúskoXKRUVNHM PRQDUFKLH
jeho profesný nástup oddialilo vypuknutie 1. svetovej vojny, jeho aktívny profesný život sa udial
najmä vþase prvej ýHVNRVORYHQVNHM UHSXEOLN\ 6ORYHQVNHM UHSXEOLN\ D  VYHWRYHM YRMQ\ MHKR
VWLDKQXWLH VD ]verejného života napokon prebehlo vþase znovuobnovenia ýeskoslovenskej
republiky a nastolenia komunistického režimu) alebo národnostnými (Bratislava, ktorá vþase
$OErechtovej mladosti bola mnohonárodnostným mestom s QHPHFNRX D maćarskou väþšinou VD
SRVWXSQH VWDOD PHVWRP V PRKXWQRX slovenskou väþšinou). Politické i národnostné metamorfózy
Albrechtovho mesta spôsobili, že sa pri hodnotení jeho života aWYRUE\ vyberali neprimerané
DskresĐujúce determinanty, ktoré neraz deformovali zástoj jeho osobnosti aGLHOD Ysúlade stými
ktorými požadovanými ideologickými požiadavkami, priþom tento deformujúci stav þasto pretrváva
až dodnes teraz najmä vpodobe nevšímavejĐahostajnosti Dspôsobuje pokraþRYDQLHzväþšovaniD
SULHSDVWLPHG]L$OEUHFKWRYRXWYRUERXDlokálnou societou, vNWRUHMtáto tvorba Y]QLNDla a pre ktorú
bola urþená.


Novodobý aktuálny historizmus vznikal znacionálnej potreby dodaĢ historický rozmer

súdoEHM slovenskej kultúre, ktorej minulosĢ sa mala preskúmaĢ z hĐadiska naþrtnutiajej koreĖov,
Dtak poskytnúĢ argumenty oprávĖujúce nadradenosĢ nacionálneho pohĐadu (to napokon robili
všetkyeurópske kultúry od nastolenia historickej paradigmy vKXPDQLVWLNH19. storoþia). 3URIHVRU
Konštantín Hudec vo svojej zakladateĐskej práci Vývin hudobnej kultúry na Slovensku YHQRYDO



 Ak si pozrieme napríklad koncertnú dramaturgiu Slovenskej filharmónie v rokoch 1949 – 2000, ani zćaleka
nevychádzala z neskoršieho muzikologického prehodnocovania Albrechtovej tvorby, ale akoby sa celkom dôsledne
naćalej pridĚžala pretrvávajúcich orálne šírených téz o „malej slovenskosti“, „malej Đudovosti“ þi „priveĐkej
sofistikovanosti“ Albrechtovho diela, ktoré pritom vlastne nikdy neboli publikované. Slovenská filharmónia v spomína
nom období uviedla Sonatínu pre jedenásĢ nástrojov –VáclDY7DOLFK–k nedožitým 90. nD
rodeninám – ďudovít Rajter), jedenkrát symfonickú báseĖ Šípková Ruženka    – k 70. narodeninám –
ďudovít Rajter), dvakrát uviedla Albrechtovo komorné dielo (Sláþikové kvarteto –    D    –
Moyzesovo kvarteto), jedenkrát piesĖové dielo (Dve básne Kláry Kadosovej– –Magdaléna Hajóssyová,
Daniela RusóVarínska) a Slovenský filharmonický zbor uviedol jeho zhudobnenie Đudovej piesne Poniže Braniska
–Ján Mária Dobrodinský), jeho PieseĖ –Ján Mária Dobrodinský) a Ave Maria –
Jan Rozehnal, Stanislav ŠuULQ, organ). Vokálnosymfonické diela, ktoré sú predmetom tejto práce, boli v tomto období
jedinýkrát obsahom koncertu –Život Máriebol predvedený 19. 12. 1985 (Magdaléna Hajóssyová, SF –ďudovít Rajter,
6)=–3DYRO%D[D 

127

$OH[DQGURYL $OEUHFKWRYL dve vety: „Bratislavský hudobný život dopĎĖa þinnosĢ A. Albrechta
Y&LUNKXGVSRONXVY0DUWLQDDVSHYRNRO%%DUtóka, vedený Št. Némethom. Obaja sú známi ako
pedagógovia i komponisti.“ Neskoršie akademické 'HMLQ\ VORYHQVNHM KXGE\   boli už
NAlbrechtovi veĐkorysejšie. Autori tu konštatujú vzrast profesionálnej odbornosti, ktorá sa dostala
do þinnosti Cirkevného hudobného spolku pri Dóme sv. Martina DM vćaka absolventom 0HVWVNHM
hudobnej školy, spomínajú tiež dobové VORYHQVNRmaćarské trenice, no pokiaĐ išlo o$OEUHFKWRYX
tvorbu, táto „bola urþená predovšetkým nemeckým amaćarským bratislavským kruhom“, avšak
celkovo „Albrecht predstavoval vbratislavskej hudobnej kultúre osobitú, technicky vyspelú, predR
všetkým intelektuálne založenú osobnosĢ.“$NDGHPLFLWXQDSRNRQXAlbrechta konštatRYDOLveĐký
talent, absenciu štýlového vyhranenia, štýlové výkyvy, ktoré po vojne vyústili v „isté priblíženie sa
slovenskému národnému realizmu.“ =celej jeho tvorby si bližšiu pozornosĢ tak zaslúžila len
kantáta Šuhajkotáto „vychádza zĐudového piesĖového materiálu, ktorý sborove monumentalizuje
Dsymfonicky rozvíja. Skladba potvrdzuje technickú umnosĢ autora.“Tento pohĐad na Albrechtovu
tvorbu vlastne len opakuje zhodnotenie, ktoré zverejnil ZdenČk Nováþek vo svojej práci Súþasná
slovenská hudobná tvorba, ktorá do slovenskej hudobnej kultúry prekliesnila GRJP\ ideológie
socialistického realizmu.
ŠesĢdesiate roky 20. storoþia priniesli nástup mladej skladateĐskej generácie, ktorej cieĐom
bolo prelomiĢ zvieraciu kazajku socialistického realizmu, obopínajúcuslovenskú hudobnú kultúru
RGURNRY3UHMDYLORVDWRaj na vzĢahu kAlexandrovi Albrechtovi, ktorého socialistickí ideológovia
považovali poþas posledných rokov jeho života za nositeĐa ideovo nesprávnych postojov. 
3UHORPYSRnímaníRVREQRVWLDGLHOD$OH[DQGUD$OEUHFKWDSULQLHVODPRQRJUDILD)HUGLQDQGD
.OLQGu, ktorá vyšla vredakcii Nadi Pavlíkovej (Földváriovej) 'RGQHV LGH RĢažiskovú prácu
RAlbrechtovi, kećže jej autor zaþal svoju prácu na texte ešte poþas MHKR života aVYRMWH[WPRKRO
konzultovaĢ smnohými pamätníkmi, najmä sJánom Albrechtom, skladateĐovým synom. $XWRUWX
obišiel nedávne prázdne ideologizovanie – þi už politické alebo nacionalistické – DQDKUDGLO KR
snahou rekonštruovaĢSRHWLNXDnázor\$OH[DQGUD$OEUHFKWDDponúkol þitateĐomGHWDLOný vhĐad do
MHKRGLHODLGRMHKRGRERYHMDSHUFHSFLH
Ivan Hrušovský vo svojej interpretácii histórie slovenskej hudby Slovenská hudba 
NhlavnýmzakladateĐským postavám starej generácie (Ján Levoslav Bella, Mikuláš Moyzes, Viliam




HUDEC, Konštantín: Vývin hudobnej kultúry na Slovensku. Bratislava : Slovenská akadémia vied aumení, 1949, s. 93. 
Dejiny slovenskej hudby%UDWLVODYD9\GDYateĐstvo Slovenskej akadémie vied 1957, s. 350, 354, 360


Ako vyššie, s. 509. 

Ako vyššie.

NOVÁýEK, ZdenČk: Súþasná slovenská hudobná tvorba. Bratislava : VydavateĐstvo Slovenskej akadémie vied 1955,
V

./,1'$)HUGLQDQGAlexander Albrecht. Bratislava : Slovenské vydavateĐstvo krásnej literatúry 1959.
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FigušBystrý aMikuláš SFKQHLGHUTrnavský) priraGLO YHNRYRLštýlovo) Frica Kafendu a$OH[DQGUD
Albrechta, „ktorí, hoci ich tvorba stála do istej miery bokom od úsilia národnej hudby, priniesli umH
lecky cenný príspevok kspoloþnému úsiliu ovzrast slovenského hudobného umenia.“9HQRYDOPX
tu tiež samostatnýportrétDdo práce zaradil aj struþnú analýzu Albrechtovho Klavírneho kvinteta
RSD – Dsymfonickej básne Túžby a spomienky  Hrušovský oFHQLOtiež profH
sionalizáciu domácich hudobných výkonov, ktorú dosiahol ako dirigent Cirkevného hudobného spolku
DkonštatRYDOjeho blízke inšpiratívne vzĢahy smladými skladateĐmi nastupujúcej generácie, Dušanom
Martinþekom aIvanom Paríkom, ako aj blízky vzĢah kŠtefanovi NémethoviŠamorínskHPX
Ladislav Burlas vo svojej historiografickej práci Slovenská hudobná moderna DNFHQWRYDO
Albrechtov zástoj vmnohonárodnostnej kultúre Bratislavy, progresívnosĢ jeho umeleckých postojov
Dako prvý domáci autor pozitívne ]KRGQRWLO aj Albrechtove „avantgardné“ diela – Život Márie
DTúžby a spomienkyPráve Burlas tu vrátil Albrechtovu osobnosĢ iWYRUEXWDPkam vždy patrila,
do centra novodobej slovenskej hudobnej kultúry. 8melecká progresívnosĢ $OEUHFKWRYHM WYRUE\
ktorá bola tĚĖoPYRNXYrokoch päĢdesiatych,sa tu nenápadne stala pozitívnou þrtou. 7RWRKRGQR
WHQLH]RSDNRYDODMYneskorších Dejinách slovenskej hudby, ktoré redigoval Oskár Elschek.


PohĐad na Albrechtovu osobnosĢ sa postupne premenil, keć historiografia opustila ú]NH

ideologické limity socialistického realizmu a prekroþila nacionalistické požiadavky. ďubomír
Chalupka, ktorý venoval celú svoju vedeckú þinnosĢ najmä slovenskej hudbe prvej polovice
storoþia ahudbe generácie slovenskej avantgardyuž bez ideologizujúcich okuliarRYpristúpil
N$OEUHFKWRYHMSRHWLNHprostredníctvom analýzy (Suita pre klavírSonatína prejedenásĢ nástrojov
Tri básne na Rilkeho Marienleben D$OEUHFKWRYHGLHOD]DUDGLOdo vývojovej línie slovenskej hudby.
Celkové zintímnenie Albrechtovej osobnosti v domácej reflexii bolo späté sviacerými þlánkami
slovenského muzikológa aestetika Jána Albrechta, skladateĐovho syna. Ján Albrecht sa tiež
pokúsil onaþrtnutie azda najadekvátnejšieho kontextu tvorby svojho otca, keć túto SRVWDYLO GR
stredoeurópskych i lokálnych súvislostí, integrujúcich do jednej množiny osobnosti Franza
6FKPLGWD –1939), ErnĘ Dohnányiho (1877–1960), Bélu Bartóka (1881– D$OH[DQGUD





HRUŠOVSKÝ, Ivan: Slovenská hudba3UDKDBratislava : Štátne hudobné vydavateĐstvo 1964, s. 50
Ako vyššie, s. 135

%85/$6/DGLVODYSlovenská hudobná moderna%UDWLVODYD2E]RUV

ELSCHEK, Oskár, ed.: Dejiny slovenskej hudby od najstarších þias po súþasnosĢ. Bratislava : Ústav hudobnej vedy
Slovenskej akadémie vied. ASCO Art & Science 1996. ISBN 80

 CHALUPKA, ďubomír: Slovenská hudobná avantgarda %UDWLVODYD  Cestami k tvorivej profesionalite.
Sprievodca slovenskou hudbou 20. storoþia I. (1901–1950). Bratislava : Univerzita Komenského Filozofická fakulta
,6%1

ALBRECHT, Ján: Spomienky na otca,QHudobný život1975, þ.17VŽivot a dielo A. Albrechta oþami syna
,QHudobný život1985, þ.17, s. 8; Alexander Albrecht – osud a pozadie jeho tvorby,QHudobný život1988, þ. 18,
V
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$OEUHFKWD ktoré sa IRUPRYDOL Ykultúrnom prostredí Bratislavy Y posledných dekádach  VWR
roþia.
Popri Klindovej monografii a štúdiách Jána Albrechta nám ciele imyšlienky Alexandra
Albrechta môžu azda najväþšmi sprítomniĢ úvahy, ktoré Ján Albrecht sústredil do plánovanej
publikácLHNRQFRProkov; tento plán sa však realizoval omnoho rokov neskôr.Napokon nedáY
QD publikáciD Veroniky Bakiþovej Cirkevný hudobný spolok pri Dóme sv. Martina v Bratislave
a Alexander Albrecht oveĐa širšie zGRNXPHQWRYDOD D]KRGQRWLOD Albrechtovu þinnosĢ na þele tejto
významnej inštitúcie. SkutoþnosĢou však ostáva, že dnes jedinú cestu k Albrechtovej vokálnR
symfonickej hudbe umožĖujúDUFKLYRYDQéDXWRUVNéVNLFHUXNRSLV\DRGSLV\, sústredenéY6ORYHQ
VNRPnárodnoPmúzeXHudobnom múzeupod signatúrou MUS LVI.

Ambíciou predkladanej štúdie je priblíženie vokálnoV\PIRQLFNHMWYRUE\$OH[DQGUD$OEUHFKWD



ktorá vsebe skrýva pozoruhodný paradox. Spojenie vokálneho (sólisti, zbor) aorchestrálneho média
SULQLHVORDXWRURPKXGE\EDURNDNODVLFL]PXLromantizmu možnosĢ najuniverzálnejšieho vyjadrenia
autorských zámerov. Vokálnosymfonické médium si toto dediþstvo prenieslo aj do hudby
storoþia. Novodobí skladatelia si vyberali toto médium, keć ich zamýšĐaná výpoveć mala
univerzalistické ambície. Chcela tak prehovoriĢ nielen svojou hudobnou zložkou, ale aj svojím
spojením so slovom, azároveĖ dokumentovaĢ vyspelosĢ autorovej hudobnej reþiZástoj vokálno
symfonického média vcelkovej tvorbe takisto dokumentuje Albrechtovu integrovanosĢ v „kvartete“
bratislavských skladateĐov (Schmidt, Dohnányi, Bartók, Albrecht). Úvodom spomínaný paradox
spoþíva vskutoþnosti, že univerzalistický autorský zámer napokon ostal (a dodnes zostáva) vprí
NURP UR]SRUH V domácou kultúrnou praxou, ktorá práve tieto $OEUHFKWRYH GLHOD SRVWDYLOD QD
perifériu dramaturgie, þím vlastne znemožnila ich fungovanie vslovenskej kultúre vzamýšĐanej
funkcii, alebo aspoĖ vnejakej náhradnej funkcii.
Albrechta spája stromi spomínanými bratislavskými skladateĐmi tiež skutoþnosĢ,že všetci



sa zaþali venovaĢ skutoþnej kompozícii už vo veĐmi ranom veku. Prvé kompoziþné pokusy
sústrećujúce $OEUHFKWRYHdetské diela zdoby pred vysokoškolskými štúdiami dali pravdepodobne
rodiþia zviazaĢ do dvoch konvolútov. Album I. 086 /9,   REVDKXMH VNODGE\ ]URNRY  –
pre klavír (FantasiaAllegretto E durMeditáciaSonatína Albumblatt pre štvorruþný klavír
Liedchen Ungarische Tänze Scherzo F dur 1899 In den Bittagen  prvé piesne (Ständchen –




ALBRECHT, Ján: Spomienky bratislavského hudobníka%UDtislava : VydavateĐstvo PT 1998. ISBN 80
 $/%5(&+7 $OH[DQGHU Túžby a spomienky. Úvahy aretrospektívne pohĐady skladateĐa. Bratislava : Hudobné
centrum 2008. (GODÁR, Vladimír, ed.). ISBN 978

 BAKIýOVÁ, Veronika: Cirkevný hudobný spolok pri Dóme sv. Martina v Bratislave a Alexander Albrecht
%UDWLVODYD0XVLFIRUXP,6%1

Slovenské národné múzeumHudobné múzeum (SNMHuM), depozitár KaštieĐ Dolná Krupá.
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-RKDQQ/XGZLJ8KODQGDer Fischer–-RKDQQ:ROIJDQJ*RHWKHLeise zieht durch mein Gemüth–
+HLQULFK+HLQHAve MariaEin kleines LiedUspávankaDer Liebe Dauer, Die Blume), menšie þi
väþšie komorné kompozície (Meditácia na Bertiniho Prelúdium X. SUH KXVOH Meditácia na
Bertiniho Etude X a XISUHKXVOHSláþikové trioSUHKXVOHYLROXDviolonþeloLiedchenSUHKXVOH
Dsláþikové kvartetoSonátapre husle a klavír). Tento konvolút obsahuje však aj dve diela]URNRY
gymnaziálnych štúdií, ktoré boli zamýšĐané ako vokálnosymfonické – NDQWátu Chronos und die
JugendDOmšu C dur

Chronos und die Jugendpre bas, miešaný zbor asláþikový orchester, 1899
Detský rukopis kantáty Chronos und die Jugend SUH EDV miešaný zbor asláþikový orchester
SUDYGHSRGREQHVSUHGURNXzostal neukonþenýresp. nezachoval sa þistopis diela. Zachovaná
podoba diela umožnila Ferdinandovi Klindovi konštatovaĢ, že skladba „zobrazuje dilemu medzi
radosĢami mladých rokov aneúprosnou realitou míĖajúceho sa þasu, starnutia aVPUWL 3R RUFKHV
trálnom úvode, ktorý má radostný, taneþný charakter, sa vAdagiu ozýva náhle Chronos, varujúci
mládež, aby zanechala radovánky amyslela na budúce životné žiale asmrĢ. Mládež odpovedá
]ERURP Nechaj nás dnes radovaĢ sa, teraz niet þasu na starosĢ; već bolesti neujdeme, každý
ponesie svoj žiaĐ.‘Po krátkom spomalení hudobného toku, zamyslení sa nad trpkou pravdou, zaznie
zase úvodný motív arozvinie sa fugáto, vktorom znovu nastúpi zbor, hlásajúc, že vživote netreba
želieĢ nijakú radosĢ. Kantáta sa konþí zborom na oslavu radoVWL Dživota; orchester tu prináša
kontrapunktické rozvinutia úvodného motívu. Posledná þasĢ kantáty sa zachovala len vnáþrte,
možno však zneho bez Ģažkostí rekonštruovaĢ celé dielo.“.OLQGDYRVYRMRPćalšom komentári
akcentuje reflektívny charakter autorovho mladíckeho zámeru, ktorý bol podmienený šírkou MHKR
záujmXRsvetovú literatúru, siahajúcim až po filozofiu.
Zhudobnený text $OEUHFKWRYHMkantát\ " Chronos und Jugendpre bas (Chronos), miešaný



zbor (mládež) asláþikový súbor som nedokázal autorsky identifikovaĢa kompletizovaĢDWDNQHmôžem
DQL posúdiĢ stupeĖ fragmentárnosti zachovaného rukopisu diela. Jestvujúci fragment sa pohybuje
Yokruhu tóniny Adur (tiež fis mol, E dur), zotrváva v štvordobovom metre, využíva neskoro
romantickú harmóniu, no jeho textúra sa snaží využiĢ barokizujúce kontrapuntické postupy (najmä
fugáto). Zhudobnenie prináša tiež akoby dramatizáciu textu, kećže sólistovi a]ERUu sú pridelené aj
GUDPDWLcké úlohy. Mladý autor sa celkovo snažil okontinuitné zhudobnenie tH[WX Dvyhýbal sa
þleneniu zhudobnenia pomocou páuz, þo posilĖuje predstavu Rmožnom GUDPDWLFNRP zámerH
zachovaného fragmentu.Nasledujúca tabuĐka nám môže napomôcĢ urobiĢ si predstavu oWHNWRQLNH
VNODGE\





./,1'$  V

131

WHPSR

tónina 

PHWUXP

médium 

UXNRSLV

UR]VDK

$QGDQWLQR
$GDJLR
$QGDQWH
Un poco più mosso.
$QGDQWH
$QGDQWHFRQPRWR
$QGDQWH

$
$ILV

&
&

DUFKL
EDVDUFKL

V
V

W
W

ILV

&

&0DUFKL

V

W

(

&

DUFKL

V

W

Missa in Cpre sóla, zbor aRUFKHVWHU–
Vyššie spomínaný konvolút obsahuje aj ćalšiu juvenilnú skladbu, ktorá patrí do nášho prehĐadu
vokálnoV\PIRQLFNHMWYRUE\$OH[DQGUD$OEUHFKWD-HWRMissa in C, ktorú skomponoval gymnD
zista KráĐovského maćarského gymnázia pri Klariskách pre médium miešaného zboru, sláþikového
súboru aRUJDQ .charakteristickým zvyklostiam tejto školy patrila aj skutoþnosĢ, že hudobne
najzdatnejší študent obsluhoval organ poþas spoloþných bohoslužieb; preG Albrechtom túto
gymnaziálnu funkciu zastával Béla Bartók, pred Bartókom zasa ErnĘ Dohnányi. Klinda YHQRYDO
WRPXWRGLHOXvo svojej monografii nasledujúce riadky: „Ako sedemnásĢroþný komponuje Albrecht
Slávnostnú omšu C dur, ktorú uviedli na konci školského roku 1903 pod vedením proI:.UDXVVD
Dvzbudila pozornosĢ i Y tlaþi. Kritici konštatovali formové príbuzenstvo sveĐkými klasickými
dielami, zruþnosĢ v koncepcii vokálnych partií aznamenitú inštrumentáciu. Dielo však výrazne
nepresahuje rámec romantickej cirkevnohudobnej štylizácie  Slávnostná omša C dursvedþí už
Rpomerne vyspelej kompoziþnej technike. Vokálne þasti sú zruþne koncipované, svedþia o]QDORVWL
klasickej omšovej literatúry. Prvé dve þasti napísal Albrecht ako tercián (bol vtedy už študentským
RUJDQLVWRP  RVWatné dokonþil vposlednej gymnaziálnej triede. Omša bola predvedená sveĐkým
úspechom na konci roku, vktorom Albrecht maturoval. Pravdepodobne slúžila aj ako ukážka na
prijímaciu skúšku na budapeštiansku Akadémiu.“


Na tento svoj najväþší spoloþenskoXPelecký úspech po rokoch súsmevom spomínal aj

samotný 72roþný autor: „Cez prázdniny medzi treĢou aštvrtou gymnaziálnou triedou som napísal
štyri þasti Omše pre zbor, sláþikové nástroje a organ Ytom þase som bol už organistom gymna
ziálneho kostola. Chýbajúce dve þasti som napísal až odva roky neskôr acelé dielo som predviedol
VveĐkým úspechom u mojich spolužiakov. Tí ma niesli na pleciach sa spôsob triumfálneho
pochodu do triedy, pri prahu sa však potkli aVSDGOLVSROXDMVoslávencom; tak som sláYLOY]RVWXS
Dpád vtesnej následnosti jedným dychom.“



Album I.V610+X0086/9,
./,1'$  V

$/%5(&+7$OH[DQGHUO mojom krátkom živote. Az én rövid életem. Máj 1957 37s. MUS LVI 133, Mein kurzes
LebenV086/9,,Q$/%5(&+7$OH[DQGHUTúžby a spomienky. Úvahy a retrospektívne pohĐady skladateĐa. GODÁR, Vladimír ed., Bratislava 2008, s. 22, preklad RAJTEROVÁ Astrid.
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Bližší pohĐad na rukopis diela nám doplní autorovu iKlindovu informáciu. Nešlo oGUXK



slávnostnej omše, ale oomšu, ktorej nároky boli dostupné Albrechtovým spolužiakom –spevákom,
]ERULVWRP Lsláþikárom, priþom organový part autor písal pre seba samého. Albrecht po ukonþení
WHUFLH Dpred kvartou napísal štyri þasti svojej Omše, podĐa rukopisu by malo ísĢ oštyri kratšie
þasti–Kyrie WDNWRY Agnus Dei WDNWRY Sanctus WDNWRY DBenedictus WDNWRY GYH
ktoré si vyžadovali komplikovanejšiu tektoniku DoveĐa bohatší modulaþný plán (Gloria – 
WDNWRYDCredo–WDNWRY boli výsledkom oveĐa väþšieho úsilia aich zhotovenie si vyžadovalo
ćalšie dva roky. Celú Omšu WDN VNRPSRQRYDO YODVWQH RUJDQLVWD J\PQázLDOQéKR NRVWROD PHG]L
svojím 14. aURNRP
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Rukopis nám teda naznaþuje pravdepodobné poradie komponovania kompozície. Najprv
Y]QLNORKyrieako úvodná þasĢ Omše, po Ėom vznikla závereþná þasĢ Agnus Dei, ktorá tvorí sKyrie
komplementárnu dvojicu a vo svojom výsledku vlastne zaokrúhĐuje tektoniku diela. Potom
nasledovala kompozícia dvojice Sanctus DBenedictus D po dlhšej prestávke vznikla rozsiahla
GloriaDĢažiskové Credo
Spoloþným menovateĐom všetkých þastí Omše MH axióma textovej zrozumiteĐnosti
Dvýrazovej primeranosti, þo boli vlastne postuláty ceciliánskeho hnutia, ktoré Y tradíciL domácej
FLUNHYQHMKXGE\QDVWROLOnajmä Ján Levoslav Bella vURNRFK19. storoþiaAlbrechtov spôsob
zhudobĖovania liturgického textu je analogický sBellovým komponovaním. 6NODGDWHĐ VL YRSUHG
UR]YUKROWH[Wnásledne –akceptujúc sémantiku, lexiku ivýslovnosĢ tohto textu–hĐadal možnosti




 3R]UL KÔPKA, František: Hudobnoestetické názory Jána Levoslava Bellu do roku 1881 ,Q Slovenská hudba
2016, þ.V
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zhudobnenia textu prostredníctvom zvoleného média. Kompozícia pokraþovala zhotovením
štvorhlasnej zborovej textúry zhudobneného textu s jasne definovanou sopránovou melodickou
NUHVERXLVdefinitívne vymedzenými harmonickými postupmi pomocou SURVWULHGNRYpretrvávajúcej
praxe bassa continua. Ćalšiu fázu potom predstavovala inštrumentácia, ktorá mohla maĢ rôzny
stupeĖ sofistikovanosti vzávislosti od DXWRURYKR zámeru využiĢ kontrapunktickú sadzbu pri
zhudobĖovaní textu. AlfouRPHJRX $OEUHFKWRYHM Omše je práve harmónia, kontrapunktické
prostriedky sú tXSRtlaþenéich úloha je menšia ako vGLHOHChronos und die Jugend, urþenom pre
príbuzné médium.


7H[WKyrie &GXU naþrtáva trojdielnu architektoniku, založenú na princípe symetrie. ýasĢ

YWHPSH Allegro ma non troppo otvára štvortaktová introdukcia sláþikových nástrojov, po ktorej
nastupuje štvornásobné uvedenie invokácie Kyrie eleison Yzbore, opierajúcom sa oharmonické
SR]DGLH RUJDQD Dsláþikových nástrojov. DeväĢtaktový prechod premosĢuje proces ku strednému
GLHOXdeväĢnásobnej invokácie Christe eleison, ktorá využíva modulaþný pohyb harmónie textúry
*F$V$, fis, A, a, G). Nasledujúca inštrumentálna medzihra sláþikov pripravuje reprízu prvého
dielu so štvornásobnou invokáciou Kyrie eleison, ktorá následne prechádza do kody, upokojujúcej
SURFHV


Agnus Deivyrastá ztóQLQ\*GXUYNWRUHM]ERUDFDSella prináša hlavnú invokáciu (Agnus

Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis). Tretiu invokáciu preruší uprostred nástup sláþikR
vého súboru aoddiali nástup závereþnej pointy – päĢnásobného zopakovania prosby dona nobis
pacem, ktoré uvádza sláþikový incipit prvej þasti (Kyrie); nasledujúci záver sa navracia kKXGEH
prvého KyrieDzavĚšuje celú þasĢ (a zároveĖ celú Omšu Yhlavnej tónine C dur.


ýasĢ Sanctusje koncipovaná vhlavnej tóninH. Zaþína sa trojnásobnou zborovou invokáciou

SanctusDjej dopovedaním (Dominus Deus Sabaoth), priþom celé oslovenie sa dvakrát zopakuje, no
Vnovou harmóniou. 9prudkom kontraste nasleduje druhý diel (Adagio  Molto allegro), priþom
základná homorytmická štvorhlasná sadzba zboru isláþikových nástrojov zvyšuje svoju údernosĢ
SRPRFRXXQLVRQD WDNLVWR]ERUXLsláþikových nástrojov).


Komplementárna þasĢ Benedictus Andante, con moto, quasi Allegretto), koncipovaná

Ynezvyþajnej tónine B dur, je uvedená štvortaktovou introdukciou sláþikových nástrojov. Po
introdukcii nasleduje sopránové sólo (Benedictus, qui venit in nomine Domini), ktoré sa opiera
Rsprievod sláþikových nástrojov aorgana, ktorý vKXVOiach prináša základný osminový pohyb.
Opakovanie prvej frázy vštvorhlasnej zborovej sadzbe, obohatené oNDQWLOénu prvých huslí vo
vysokej polohe, prináša vzávere frázy zborové imitácie spojené smoduláciou do g mol. Tretie
uvedenie hlavnej frázy textu je zverejné zborovému unisRQu. Nasledujúca repríza zborovej frázy
QDVWXSXMH Vnovým textom (Hosanna in excelsis) so sláþikovým osminovým pohybom a NRQWUD
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punktom prvých huslí. Kódu þasti tvorí závereþná unisRnová invokácia zboru (Hosanna 
Dzávereþná 9taktová dohra sláþikových nástrojov. 


Gloria, ktorú napísal oGYDtri roky mladší autor, predstavuje najrozsiahleMšiu þasĢ diela.

Uvádza ju invokácia Gloria in excelsis DeoYWXWWL]YXNXYhlavnej tónine, vWHPSHAllegro vivace
DY PHWUH Dlla breve; dokonþenie frázy (et in terra pax hominibus bonae voluntatis) je zverené
sólovému sopránu so sprievodom sláþikových nástrojov (bez organa). Nasledujú vtutti súboroFK
ćalšie aklamácie (laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te  pri ktorých proces
moduluje do G dur. Ćalší text prináša štvorhlasný zbor aFDSHOOD Gratias agimus tibi propter
magnam gloriam tuam , modulujúci ćalej do D dur Monumentálne tutti vG dur pokraþuje
YSULHEHKX – Domine Deus, Rex coelestis, Deus Pater omnipotens. Tóninovým skokom (G dur –
Hmol) je pripravený ćalší úsek textu, tentokrát ho prednášajú tenory so sprievodom sláþikových
nástrojov bez organa (Domine Fili  Dpridávajú sa knim všetky hlasy rozširujúc tonálnu plochu
HPRO unigenite, Jesu Christe  Dlhšie doznenie úseku ve mol tak pripravuje nástup kontrastne
vzdialenej tóniny – ( GXU 9majestátnom E dur aplnozvuku všetkých zúþastnených zaznie ćalší
úsek Glorie – Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi 3RLQWD WH[WX
miserere nobis  VD QDYUDFLD N štvorhlasnej textúre aFDSHOOD DNpredchádzajúcej tónine e mol
Dpokraþuje zopakovaním arozšírením textu (Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem
nostram  Ytutti textúre resp. textúre bez organD), centralizovaná vtónine h mol. Náznak fugáta
(bas, tenor, alt, soprán) sprevádza ćalší úsek textu (Qui sedes ad dexteram Patris), priþom od slova
Patrissa znovu nastoĐuje zvuk tutti atóninovo sa navracia e mol. Doznenie tuhto úseku pripravuje
nástup zhudobnenia závereþnej frázy textu –quoniam tu solus Sanctus, tu solusDominus, tu solus
Altissimus, Jesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Tento úsek vyrastá zQDVWROHQHM
hlavnej tóniny C dur, nRmá dosiaĐ najbohatší chromatický priebeh, nevychádza však mimo už raz
GRVLDKQXWHMtóniny. Kóda (Amen) tonalizuje celý proces do hlavnej tóniny.
7ext Ģažiskového Kréda VL vyžaduje najväþšmi štruktúrovaný proces. Albrechtovo Credo
Allegro ma non troppo) je centralizované do c mol. Slová vyznania viery sú tu spojené so zvukom
celého súboru, priþom autor využíva pri artikulácii textu NRQWUDVW XQLVRQR ]YXNX D štvorhlasnej
zborovej sadzby. Základom štruktúrovania celej þasti je tóninový a textúrnykontrast, ku ktorým sa
pridáva aj NRQWUDVWWHPSDTutti zhudobĖuje 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
]RVRvej tóniny c mol kdominante. Autor potom fragment ćalšieho textu vynechal (Deum de
Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum, non factum, consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt  Dnasledujúce slová Qui propter nos homines et propter nostram
salutem descendit de caelis zveril „Đahkej“ textúre zborového štvorhlasu sprevádzaného sláþikR
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vými nástrojmi, priþom tento text má kontrastnú dynamiku (p), Ģažisko textu je na dvojhlase
sopránu aDOWX Dtonálne je ukotvený vH PRO Nasledujúce Andante uvádza päĢhlas sláþikových
nástrojovcon sordiniYtónine e mol, ktorý pripravuje nástup ćalšieho textu. Text Et incarnatus est
de Spiritu Sancto ex MariaVirgine: Et homo factus estUHDOL]XMH]ERUDFDSSHOODYWLFKHMG\QDPLNH
Dtónine E dur. Tóninový zlom (E dur –e mol) nastoĐuje ćalší text: Crucifixus etiam pro nobis sub
PontioPilato: passus, et sepultus est'\QDPLNDWXVPHUXMHRGSLDQDNpianissimu, þo posilĖuje aj
vynechanie organa. Tonálnetento úsek zotrváva ve mol. Po fermáte nastupuje vo Vivace]YXNIRUWH
(zbor, sláþikové nástroje+organ) vtónine E dur; tento úsek RVODYXMH zmĚtvychvstanie Krista (Et
resurrexit tertia die, secundum scripturas. Et ascendit in caelum: sedet ad dexteram Patris 
Dpredpovedá posledný súd (Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos  '\QD
mický vrchol þasti sprevádza aj bohatý modulaþný pohyb (od východiskového E dur cez aPRO
GPROJPROc mol až po As dur azáver vC dur). Znovu nasleduje textová elipsa (Cujus regni non
erit finis Ćalší priebeh je umiestnený vtichej dynamike do dvoch sólových hlasov (soprán, aOW VR
sprievodom sláþikových nástrojov vtónine As dur (Et in Spiritum sanctum Dominum, et
vivificantem: Qui ex Patre, Filioque procedit Tento text znovu zopakuje celý zbor so sláþikovým
VSULHYRGRP Nasleduje orchestrálne doznenie (sláþikové nástroje a organ), ktoré SURFHV QDYUDFLD
]tonálne vzdialeného As dur do hlavnej tonality). Autor tu zároveĖ zvolil ćalšiu textovú elipsu
Qui cum Patre, et Filio simul adoratur, et conglorificatur: Qui locutus est per Prophetas 
Závereþný 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 kĢažiskovej tónine (C dur) plnozvuku ahomorytmickému skandR
YDQLXWH[WX
$OEUHFKWRYD Missa in C MH detské dielo štrnásĢšestnásĢroþného gymnaziálneho študenta,
ktoré udivilo svoje okolie. Neobsahuje nijaké výstrednosti, ale je výsledkom snahy oRVYRMHQLHVL
nároþného umenia omšovej kompozície, ktorá sa pridĚža zavedených postupov asvoje zámery
UHDOL]XMe pomocou dostupných prostriedkov –školského organa, školského zboru, ktorého tesitúry
Yjednotlivých hlasoch sú veĐmi úsporné, dvoch sólových hlasov (soprán, alt) asláþikového súboru,
ktorý takisto nevykraþuje mimo hranice amatérskej súhry. Trochu vyššie nároky sú kladené na
sólový soprán (rozsah po f 2 Dna sólové prvé husle (hra YSRORKHYþasti Benedictus). Skladba tiež
neobsahuje kompoziþné chyby vo vedení hlasov apridĚža sa romantickej harmónie vuþebnicovej
podobe. Obdivuhodné je zhudobnenie liturgického textu, ktoré je pevne kánonické, avýrazový
DPELWXV KXGE\ Vktorou mladý autor tento text spojil. Mimoriadne zaujímavá je architektonika
celku, ktorá prezrádza veĐký hudobný talent. Dielo je tiež prejavom detského katolicizmu, ktorý
QDSRNRQ QHRVWal konštantou Albrechtovho vedomia, ale vdospelosti prešiel mnohými metamoU
fózami. Ak by sme tu oþakávali väþší podiel kontrapunktickej textúry, je to autorský zámer$XWRU
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Ynijakom prípade nechcel narušiĢ normu textovej zrozumiteĐnosti ani nechcel prekroþiĢ možnosti
školského zborového spievania vo svojom gymnáziu.
Jediný pendant, na ktorý si spomeniem vsúvislosti s$OEUHFKWRYRXMissou in CSUHGVWDYXMH
ćalšie dielo gymnaziálneho študenta. Je to Omša Es dur Missa pro die DominicaSURYRFLEXV
 9LROLQLV $OWR9LROD 9LRORQ  &HOOR 9LRORQ )ODXWR &ODULQHWWR  7URPELV  7URPERQH
Timpanis / et / Organo / Jána Levoslava Bellu, ktorú spomína Ernest Zavarský vo svojej mono
JUDILLDSUDYGHSRGREQHRnej E. Meliš napísal, že ju ako 16roþný skomponRYDODXYLHGROYdóme
Y%DQVNHM %\VWULFL Bellova detská Omša Es dur využíva väþšie orchestrálne médium ako
Albrechtova, je struþnejšia, zaberá relatívne kratší þasový objem, no obaja autori vychádzali
]prvotného zhudobnenia omšového textu pomocou štvorhlasného zborového média. Pre oboch
bolo omšové dielo tiež prostriedkom kspoloþenskej demonštrácii vlastného skladateĐského umenia. 
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Albrecht sa po maturite rozhodol po vzore starších priateĐov zaþaĢ študovaĢ hudbu
YBudapešti, no pod tlakom rodiþov tu popri štúdiu hudby nastúpil roku 1903 aj na štúdium práva.
Jeho hudobní pedagógovia boli vlastne tí istí ako pedagógovia Dohnányiho a Bartóka – LFK
profesorom kompozície bol Hans Koesslerdirigovanie vyuþoval Ferenc Szandtner, klavírnu hru
Lisztov žiak IstYáQThomán, komornú hru tu uþil David Popper. Béla Bartók sa po penzionovaní
Thomána stal v%XGapešti Albrechtovým pedagógom klavírnej hry, ktorú uĖho aj absolvoval.




ZAVARSKÝ, Ernest: Ján Levoslav Bella, život a dielo. Bratislava : VydavateĐstvo Slovenskej akadémie vied 1955,
V429. Party sú vHudobnom múzeu Slovenského národného múzea MUS L 101.000 (CDR/9, 59 obrázkov). 

 0(1'(/ + Musikalisches Conversations-Lexikon. Eine Encyklopädie der gesammten musikalischen Wissenschaften. Erster Band.%HUOLQKHVORBella, Johann Leopold DXWRU0V 

2WRPWRKXGREQRPDpedagogickom prostredí viac vpráci SÁROSISZABÓ, Márta: The Life-Work of HansKoessler
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(GLWHGE\-DPHV$*U\PHV,QGLDQD8QLYHUHVLW\3UHVV
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Albrecht po absolutóriu pokraþoval vštúdiách organovej hry vo Viedni azároveĖ zaþal pôsobiĢ ako
RUJDQLVWD YDóme sv. Martina v%UDWLVODYH Dako uþiteĐ na Mestskej hudobnej škole. Roku 
Y\KUDONRQNXU]QDPLHVWRGLULJHQWDDriaditeĐa Cirkevného hudobného spolku pri Dóme sv. Martina
Dna tomto mieste vlastne pôsobil ako tvorca iorganizátor bratislavského hudobného života vlastne
až do penzionovania.
$OEUHFKW Y GREH budapeštianskych štúdií apo absolutóriu skomponoval znaþný poþet diel
SUHklavír ipre štvorruþný klavír, komorných diel, piesní a]ERURYDskúsil aj orchestrálnu kompo
zíciu. SpomeĖme tu Klavírnu sonátu F dur, dve desiatky piesní, Klavírne kvinteto Sláþikové
kvarteto D dur Dorchestrálnu symfonickú báseĖ Šípková Ruženka Hudobná reþ týchto skladieb
vychádza spoþiatku zhudobnej reþi novoromantizmu, ktorá zachováva princípy tonality, avšak
pomocou chromatiky sa dostáva až po jej samotné hranice. 
Nová hudba vzniká vprvom desaĢroþí nového storoþia vhlavných kultúrnych centrách, kde
VD nastupujúca generácia napriek prevládajúcej akademickej orientáciL SURVWUHGLD zaþína uberaĢ
cestou antiakademických výbojov, ktorej cieĐ nie je YRSUHG jasný. To sa sWDOR YParíži (Debussy,
Ravel, Stravinskij), vo Viedni (Schönberg, Berg, Webern), v3HWURKUDGH 6NULDELQ 6WUDYLQVNLM 
Y0RVNYH 5HELNRY LYBudapešti (Bartók). 9KXGEH]REGRELDSUHGY\SXNQXWímVYHWRYHMYRMQ\
VSRPedzi skladateĐRY„bratislavskej štvorky“ Franz Schmidt predstavoval najkonzervatívnejšiulíniu,
kećže novoromantický spôsob myslenia neopustil poþas celej svojej tvorby až do smrti, ErnĘ
Dohnányi zotrval vblízkosti tejto konzervatívnej platform\ kým Béla Bartók sa SUHMDYLO DNR
najradikálnejšíDQWLQRYRURPDQWLN, kećže sa snažil negovaĢ samotnú nemeckú kompoziþnú tradíciu
QLHNGH XSURVWUHG PHG]L QLPL VD$OH[DQGHU $OEUHFKW SRVWXSQH VWával moderným skladateĐom, keć
po štXGLMQých URNRFKrozvíjal hudobný jazyk novoromantizmu do tej miery, že jeho diela zURNRY
 –  EROL YODVWQH MHGLQými GLHODPL bratislavského novoromantizmu $OEUHFKWRY QRYRUR
PDQWL]PXV QLHNHG\ nadobúdal znaky VHFHVLH RYSO\YQHQHM výbojmi druhej viedenskej školy
$OEUHFKW QDSRNRQdefinitívne prešiel na platformu umeleckého modernizmu, þo sa stalo YGLHODFK
skomponovaných po skonþení vojny.
$OEUHFKW SDWULO N PODGHM generácii, ktorá privítala moderné zmeny súþasného života, ku
ktorým Va Đudstvo prHERMovávalo v prvých dekádach 20. storoþia. Išlo QLHOHQRSUHPHQ\Yponímaní
XPHQLD DOH DM R prestavbu svetonázorX mladých Đudí QD NWRUHM VD SRSUL výdobytkoch YHGHFNého
vývojD podieĐalL najmä dôsledky vojnovéKR vraždeniD. Albrecht nastúpil na vrcholné miesto
YKLHUDUFKLLFLUNHYQHMKXGE\DNRroþný Yþase po rozpade lokálnej prešporskej sociálnej stability,
Yþase zaþínania národnostných premien Prešporku%UDWLVODY\Yþase prvých krokov ýeskosloveQ
VNHMUHSXEOLN\DNRPRGHUQHorientovaný mysliteĐ$NWHGDYrokoch po nástupe do nových funkcií
napísal viaceré cirkevné þi priamR liturgické kompozície, nikdy tu nešlo o kompozície zrodené




$/%5(&+7$OH[DQGHUTúžby a spomienky. Bratislava : Hudobné centrum, 2008. (GODÁR, Vladimír, ed.).
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]realizácie SRYLQQRVWívoþi cirkevnej bohoslXžbe þi ovýraz všeobecného akceptovania kaWROLFL]PX
Yslužbách ktorého sa ocitol, ale zakaždým uĖho išlo oistýsubjektívne vedený pokus oLQWHJURYDQLH
vlastného moderného racionalizmu sWRXNWRURX sémantikou þi symbolikou, ktorú preĖho zvolený
cirkevný text þi tradícia predstavovali. Hoci teda AOEUHFKWYtomto období zhudobĖoval aj liturgické
texty, jeho umelecké motivácie boli veĐmi individuálne, 7HQWRUR]SRUspôsobRYDO, že Albrecht ERO
vo svojej funkcii riaditeĐa cirkevnej hudby vDóme sv. Martina vlastne po celý þas vprudkejšom þi
YmiernejšoPNRQIOLNWHVpredstaviteĐmi cirkvijeho þinnosĢ si vyžadovala kompromisné uchopenie
tohto umeleckého problému nielen od neho samotného, ale aj od cirkevných predstaviteĐov. 7HQWR
Vvoj rozpor si sám veĐmi KOERNR XYHGRPRYDO Dsprevádzal ho VYRMLPL úvahDPL þo dosvedþujú
PQRKéstránky zachovaných myšlienok

Ave MariaSUH]ERURUFKHVWHUDRUJDQ
Ave MariaSUH]ERUDRUJDQ
Albrecht svoju novú vokálnoinštrumentálnu kompozíciu zhudobĖujúcu sakrálny text modlitby Ave
Maria napísal DNR GDU &LUNHYQR hudobnému spolku pri príležitosti svojho nástupu do funkcie.
6NODGED napísaná SUH ]ERU RUFKHVWHU DRUJDQ Y]QLNOD Ymáji 1922 premiéru mala na Vianoce
YDóme sv. Martina 26. decembra 1922.Ave Mariaexistuje tiež vSUYRWQHMYHU]LLSUH]ERUDRUJDQ
ktorá sa stala východiskompre nové vokálnoinštrumentálne dielRDktorá nepochybne umožĖovala
þastejšie uvádzanie diela ako vokálnosymfonická verzia.Veronika Bakiþová uvádza, že skladba
ERODYKatedrále sv. Martina uvedená sedemkrát vobdobí rokov 192–DGRNRS\WX]D]QHOD
šestnásĢkrát.Ave Mariaje prvou skladbou, ktorá vznikla po rozsiahlej orchestrálnej symfonickej
básni Šípková Ruženka, napísanej pri príležitosti narodenia prvého dieĢaĢa syna Jána 7RXWR
symfonickou básĖou Albrecht zavĚšil VYRMQRYRURPDQWL]PXVDNMHKRmonumentálnosti sa už nikdy
nevrátil. 
Tradovaný názor, že nová hudba sa na Slovensku prejavila po prvýkrát v$OEUHFKWRYHM
Klavírnej suite (1924) þi vMHKR Sonatíne pre jedenásĢ nástrojov (1926) si poopravíme, keć
nahliadneme do partitúry tejto Albrechtovej modlitby. Albrecht vo svojej modlitbe po prvýkrát
vychádza mimo tradíciu durovomolového myslenia afunkþnej tonality, ktorá dokázala pomocou
harmonických funkcií interpretovaĢ harmonický priebeh procesu. Základom kompozície sa tu stáva




 086 /9,  2EVDGHQLH )O2E&O LQ %)J – &U LQ) 7U LQ % 7Q – WSSWWLWUJO – &0 – RUJ DG OLE –
9Q,9Q,,9O9F&E
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Autor po rokoch spomínal na svoju skladbu nasledujúcimi slovami: „V prvom roku mojej dirigentskej þinnosti som
napísal môjmu milovanému zboru skladbu Ave Maria, ktorej podobne nezvyþajnú nároþnosĢ zmierĖuje len organový
part. Môj zbor aPišta Németh vynikajúco aVveĐkým úspechom predviedli toto Ave, na ktoré, myslím si, môžem
hĐadieĢ ako na jedno znajvydarenejších diel môjho života.“ Pozri ALBRECHT, A. (2008), s. 33.

BAKIýOVÁ (2013), s. 80, 378.
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polyfonická sadzba, ktorá vychádza zmelodických tvarov, ktoré oscilujú medzi známejšími
motívmi atvarmi, ktoré nám neomylne asociujú atonálny hudobný jazyk príslušníkov druhej
viedenskej školy. Polyfonická sadzba sa neraz vyjasní pomocou krátkych tonálnych tvarov þi
úsekov alebo nastolením zborového unisRna, avšak len na onen moment, aby sa znovu vybrala
Ncelkom neznámym aveĐmi mnohoznaþným harmonickým väzbám. Albrechtov hudobný jazyk je
tu moderný vWom zmysle, že je pozbavený novoromantickej harmonickej ukotvenosti, vGRPLQDQFLL
polyfonického riešenia procesu, ktoré neguje princípy rozvádzania disonancií, i YR VYRMLFK
asociáciách svýdobytkami druhej viedenskej školy. Albrechtovi bol spomedzi trojice Schönberg
%HUJWebern najbližší azda práve Berg, kećže napriek chromatizácii jazyka Albreht nenástojil na
uplatnení nového kompoziþného princípu (série), ale nevyhýbal sa ani postupom aspojom, ktoré
mohli vytváraĢ asociácie shudbou nedávnej minulosti. 3Ueto textúra skladby osciluje nielen medzi
modernou harmóniou Dmoderným kontrapunktom, ale aj medzi atonalitou aWRQDOLWRX ktoré stoja
Ykomplementárnom vzĢahu.
9Naždom prípaGH$OEUHFKWRYDAve Mariaje napriek svojej struþnosti mimoriadne nároþná
VNODGED SUH ]ERU LRUFKHVWHU Djej interpretaþné požiadavky siahajú oveĐa ćalej ako požiadavky
Albrechtových predchádzajúcich diel. Preto možno oprávnene povedaĢ, že práve táto Ave MariaMH
prvou domácou modernou kompozíciou. SkutoþnosĢ, že práve text tejto modliWE\ $OEUHFKWRYL
poslúžil ako prostriedok k umeleckej revolúcii, nás núti (podobne ako nútila aj dobových poslX
cháþov) uvažovaĢ nad príþinami tejto umeleckej realizácie.
6NODGED MHVWYXMH Ydvoch verziách, ktoré nie sú totožné. Orchestrálna verzia je nielen
inštrumentáciou organovej verzie, ale rozširuje možnosti pôvodnej organovej verzie.
Vyššie XYHGHné charakteristiky sa stali stálou súþasĢou hudobného jazyka Alexandra Albrechta
Yjeho najavantgardnejšom období (1920 –   D nájdeme ich rozvíjané Yrôznych médiách vo
všetkých nasledujúcich dielach.


Tri básne z Rilkeho cyklu Život MárieDrei Gedichte aus dem „Marienleben“ von Rainer Maria Rilke
pre sólový soprán, miešaný zbor aRUFKHVWHU
Tri básne z Rilkeho cyklu Život Máriepre sólový soprán, miešaný zbor aRUJDQ
Pietàpre soprán aVymfonický orchester, 
Pietàpre soprán, sláþikový orchester aRUJDQ
Roku 1912 vydal pražský rodák Rainer Maria Rilke zbierku básní, nazvanú Život Márie Das
Marien-Leben $OH[DQGUDAlbrechta na túto zbierku upozornil jeho švagor Richard Messer$OEUHFKW
naĖho po rokoch spomínal: „Vynikal znalosĢami vo výtvarnom umení, študoval dokonca maliarstvo




086/9,
086/9,DE

086/9,

086/9,
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u významného švajþiarskeho maliara 8QR$Pieta (žiaka Ferdinanda Hodlera) aYliteratúre vynikal
svojím rozhĐadom. Bol jedným znajvynikajúcejších rétorov, akých som poznal azaložil v%UDWLVODYH
prvý expresionistický þasopis Das Riff. Jeho prednáškam, ktoré boli veĐmi pútavé aX EUDWLVODY
ského obyvateĐstva veĐmi obĐúbené, vćaþím za mnohé podnety. Dodnes mi ostali v pamäti jeho
zasvätené prednášky o:%XVFKRYLDR. M. Rilkem.“
$OEUHFKW]REUDOWLHWRvonkajšie podnety veĐmi vážneRilkeho poézia ho plne oslovilaDYþD
se, keć bolo toto Rilkeho básnické dielo na cirkevnom indexe, Albrecht na þele bratislavského
Cirkevného hudobného spolkuskomponoval svoje oratórium Tri básne z Rilkeho cyklu Život Márie
Drei Gedichte aus dem „Marienleben“ von Rainer Maria Rilke pre sólový soprán, miešaný zbor
DRUFKHVWHU'LHORnapokon dokonþil rRNXDXYLHGROQDYHUHMQRPNRQFHUWHVHSWHPEUD
Wáto premiéra bola Ģažiskovým bodom vGLHOHLYživote Alexandra AlbrechtaDznamenala aj význam
ný medzník vo vývoji slovenskej hudby. 
$OEUHFKWQDY]QLNWHMWRVNODGE\spomínal SRURNRFKQDVOHGXMúcimi slovami: „Ako mladého
þloveka ma zaujala poézia Rainera Mariu Rilkeho. Viacerí mi radili, aby som napísal nieþo na jeho
Marienleben. VeĐmi sa mi to páþilo, lenže som bol vtedy zaujatý inými prácami. Tu sa udialo nieþo
zvláštne. Prišla mi na um hudba plná tajomných nálad. Zapísal som si niekoĐko taktov bez toho, že
by som vedel, þo z toho môžem urobiĢ. Zrazu mi prišlo na um, že hudba, ktorá znela vPRMRP
vedomí, zodpovedá presne nálade Narodenia Márie Geburt Mariä  – prvej básni cyklu Das
Marienleben Hneć som si sadol k URERWH D WDN Y]QLNOD (podĐa mĖa) najlepšia skladba môjho
života. Keby mi niekto povedal, ktoré dielo by som chcel zachrániĢ, ak by som musel všetky
ostatné diela zniþiĢ, vybral by som práve toto dielo (...). Tri nádherné, vynikajúce básne z WRKWR
cyklu sú vybrané apospájané do logickej jednoty. Dielo je napísané pre sólový soprán, zbor aveĐký
orchester. Prvé predvedenie som dirigoval ja. Na koncerte bol prítomný aj vynikajúci umelec Oskar
Nedbal, po jeho skonþení ma vGLULJHQWVNHMPLHVWQRVWLVRVO]DPLYoþiach objal, avyhlásil zástupcom
tlaþe, že Albrecht je najväþší majster medzi živými oratoriálnymi skladateĐmi. PriĢahovala ma
nesmierna poetickosĢ textu, þarovná mysterióznosĢ apestré spektrum jemných nálad. Hudba sa
PLHVWDPL Y\VWupĖuje kvášnivým vrcholom aGR]QLHYD ]DVQHQH Vvyvýšeným pohĐadom. Obecen
stvo ma odmenilo obrovskými ováciami. Už si omne nerobili posmešky.
ýo som vlastne chcel touto hudbou vyjadriĢ? Predovšetkým to, þo vyjadruje aj text, doplniĢ
ho mnohými emóciami,náladami, snivými askrytejšími pohnútkami, ktoré len Ģažko možno opísaĢ
slovami. (Na þasto kladenú otázku, þo chcem vlastne hudbou vyjadriĢ, zvyknem odpovedaĢ, že
práve to neviem, lebo sa to nedá vyjadriĢ slovami.) Rilkeho predloha je akousi apoteózou ženského
života, ženského osudu.“



$/%5(&+7$OH[DQGHU  V
Ako vyššie, s. 35. (Pozri tiež s. 116 
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Klinda nám kvzniku diela prezrádza, že pôvodne vzniklo zhudobnenie básne Pietà$OEUHFKW

MX už roku 1917 zhudobniO pre vysoký hlas aklavír. PodĐa Klindu „na jar roku 1917 skladateĐ
dostal znova do rúk jeho vynikajúci cyklus Život Márie D iste nie náhodne, uprostred tragických
vojnových udalostí si zneho vybral báseĖ inšpirovanú Michelangelovým chýrnym súsoším, Pietu
Ako skladateĐ sám hovorí, viedla ho predovšetkým výnimoþná umelecká hodnota Rilkeho básní,
zaujalo ho básnické zvýrazneniehlboko Đudsky ponímanej otrasnej tragédie matky, ktorá sklonená
žiali nad mĚtvym synom. Albrecht zhudobnil obraz sveĐkou umeleckou silou, netušiac ešte, že sD
NQHPXRdesaĢ rokov vráti, aby vytvoril zneho svoje vrcholné dielo. Pietudokonþil za krátky þas
Dbez väþšieho úspechu ju predviedol, aWR Vklavírn\P VSULHYRGRPVyspelá, už celkom moderná
skladateĐova hudobná reþ nemohla nájsĢ vo vtedajšej Bratislave patriþnú odozvu. VPietetotiž autor
akoby bol predstihol vlastný vývoj. Hoci vznikla pred KvartetomLSUHGŠípovou RuženkouDQWLFL
SRYDODPietà už vyspelý amoderný výraz, ako ho poznáme vSonatíneDYjeho ćalších dielach.“


$OEUHFKW VYRMX Pietu teda napísal roku 1917, neskôr MX SUHSUDFRYDO D Y spojení sólového

sopránu aRUFKHVWUDMXXPLHVWQLOVRFHQWUDVYRMKRŽivota MárieAlbrechtovský archív nám XSUHVní
genézu diela. Obsahuje totiž skladbu zhudobĖujúcu Rilkeho báseĖ vduchu ešte tonálneho jazyND
ktorý sa u$OEUHFKWDQDSRVOHG\SUHMDYLOYSláþikovomkvartete D dur  DYsymfonickej básni
Šípková Ruženka  Túto ranú PietuREVDKXMHUXNRSLV086/9,VYHU]LRXPietypre soprán,
sláþikový orchester aRUJDQ2SURWLSUHNRPSRYDQHMYHU]LL]RŽivota Márieje to tonálne dielo, písané
VSUHG]QDPHQLDPL tri béþka ako FPROþi dva krížiky ako h mol , urþené pre soprán, sláþikové kvintH
WR D organ. Táto verzia nie je expresionistická, jej hudobný jazyk limituje tonalita, takisto sólový
SDUWMHoveĐa menej expresívny ako vdefinitívnej verzii.


Samotný autor svoju skladbu Tri básne z cyklu Život Márieoznaþuje niekedy ako oratórium,

niekedy ako kantátu. Definitívna verzia diela pozostáva ztroch zhudobnených Rilkeho básní, ktoré
sú spojené attacca, priþom druhá (stredná) báseĖ je zverenásólovému sopránu, kým v prvej aWUHWHM
þasti je nositeĐom zhudobneného textu zbor. Toto formové riešenie –þi už celok nazveme kantátou
alebo oratóriom –sa mi asociuje predovšetkým sBellovými protestantskými kantátami zo sibíĖVNHKR
obdobia (ktoré SULWRPsamotný Albrecht nemohol poznaĢ).




./,1'$  V
./,1'$  V

Táto vojnová verzia Pietypre hlas, sláþikový orchester (a organ) pravdepodobne dodnes nebola uvedená.

 6SRPHG]L%HOlových protestantských kantát má toto formové riešenie (zborová þasĢ – sólová þasĢ –]ERURYáþasĢ)
veĐkonoþná kantáta Christus hat geliebt die Gemeine Christushat geliebt die Gemeine–]ERUGott ist die
Liebe–EDVHerr, durch deinen blutigen Tod –zbor), pôstna kantáta pre pašiový týždeĖ Ach, bis zum Tod
Ach, bis zum Tod –]ERUJesu, meines Lebens Leben–EDV]ERULob, Preis und Dank sei dir Gott$QGDQWH–
zbor), malá reformaþnákantáta Gott, sei mirgnädig Gott sei gnädig –]ERUSo spricht der Herr, der Gott
Israel – EDV  Lob singet dem Herrn – zbor), reformaþná kantáta Es taumelten, 1883, kantáta Wende dich zu uns,
o Herr, 1921; päĢþasĢovú verziu tejto architektoniky nájdeme v Bellovej kantáte Lobet den Herrn (1. a 5. þasĢ sú
zverené zboru; 2. a 4. þasĢ sólovému basu, centrálna 3. þasĢ je zverená sopránu so zborom); analogickú architektoniku
použil Bartók vo svojom 4.D5. sláþikovom kvartete
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Premiérové uvedenie diela, ktoré vzniklo najmä URNXYprírodnom prostredí SePPHULQJX



bolo spojené suvedením Beethovenovej 5. symfónieDRegerovým oratóriom MníškyRS112, priþom
tu došlo kistému spoloþenskému kolapsu.Monumentálny koncert prebehol predpoludníPRKR
GLQHYPHVWVNHMUHGXWHNsólovému sopránu Vlasty Posltovej, klavíru Elisabeth Bacsákovej aþeleste
Štefana Németha sa pripojili þlenovia Cirkevného hudobného spolku Bratislava, ako aj þlenovia
ćalších telies –zboru Slovenského národného divadla, cirkevného zboru vBlumentáli, zboru SalvD
WRUEvanjelického cirkevného spevokolu, zboru Töldy(Bartókov zERU , ako aj Bratislavského syP
fonického orchestra aRUFKHVWUDVSRONX
Okamžitý ohlas diela, Ģažiskové SRVWDYHQLHGLHODYkompoziþnom odkazHDXWRUDYponímaní



VDPRWQéhoDXWRUD, ako aj významné postavenie diela vdejinách slovenskej hudby, nezabránili MHKR
WDEXL]RYDQLX$OEUHFKWRYHTribásne z cykluŽivot Márie, zhudobĖujúcHGLHOR]cirkevného indexu,
odznelo poþas jeho života osemkrátVeronika Bakiþová spomína popri premiére aj uvedenie VNODGE\
Ymalej sále Reduty späté s rozhlasovým prenosom vXWRURN  QRYHPEUD  Dćalšie uvedenie
späté s rozhlasovým prenosom 8. mája 1942. ŽiaĐ, životnosĢ diela zastavila sovietizácia našej
kultúry po roku 1948+RFLDXWRUSURVLORmilosĢ pre dielo aj prostredníctvom svojho žiaka aNROHJX
Ladislava Slováka Lsvojho syna Jána,dielo nijakú milosĢ nedostalo aneskôr odznelo jedinýkrát–
pri príležitosti autorovej storoþnice  GHFHPEUD  Tri básne z Rilkeho cyklu Život Márie
Drei Gedichte aus dem „Marienleben“ von Rainer Maria Rilke) pre sólový soprán,miešaný zbor
DRUFKHVWHU poslúžili WHGD autorovi na vykreslenie drámy ženy, ktorá sa má narodiĢ (Narodenie
Márie), ktorá musí prežiĢ tú najväþšiu tragédiu, spoþívajúcu voplakaní vlastného dieĢaĢa (Pieta 
Dktorá bilancujúc vlastný život vRNDPLKXYODVWQHMVPUWLoþakáva ]QRYXVWUHWQXWLHVo svojím synom
O smrti Márie 
Albrecht si teda pre vrcholné dielo svojej zrelej tvorby vybral vokálnosymfonické médium,
þo ho svojím spôsobom znovu spája sostatnými predstaviteĐmi „bratislavskej štvorky“. Franz Schmidt
po dokonþení štvorice symfónií (1899, 1913, 1933, 1934) napísal svoje Ģažiskové monumentálne
GLHOR–oratórium Kniha sosiedmimi peþaĢami –1937), ErnĘ Dohnányidokonþil roku 1930 svoju




%HHWKRYHQRYD5. symfóniana koncerte nahradila avízovanú Kodályovu skladbu Psalmus HungaricusRS]URNX
1923, ktorej uvedenie bolo policajne zakázané zdôvodu predpokladania národnostných nepokojov.

Pozri BAKIýOVÁ (2013), s. 337.

Pozri BAKIýOVÁ (2013), s. 378.

BAKIýOVÁ  V

$/%5(&+7$  V

 Toto naštudovanie (Magdaléna Hajóssyová – soprán, Slovenská filharmónia – ďudovít Rajter, Slovenský
filharmonický zbor –Pavol Baxa) sa stalo základom rozhlasovej nahrávky, ktorá vyšla dvakrát na zvukovom nosiþi –
Yrámci profilovej dvojplatne Alexander AOEUHFKW 2386 DQD&' 0XVLFD 


2EVDGHQLH)O2E&RUL&O$%FO)J&IJ–FU)7U%7Q7ED–WSJUFSWWLWUJOWPESF–DUSIFHO–VRSU
6$7% – 9Q, 9Q,, 9O 9F &E; Bakiþová rekonštruovala na základe úþtovných dokladov aj konkrétne obsadenie
orchestra premiérujúceho skladbu: IOREFOEFOIJFIJFRUL–FRUWUWQWX–WSWSFJUFWUJ–DUFHOSI–
YQYQYOYFFE. PodĐa BAKIýOVÁ (2013), s. 127. 
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Segedínsku omšu Missa in dedicatione ecclesiaepre sólové hlaV\GYRM]ERURUFKHVWHUDRUJDQRS 
DYrokoch vojny symfonickú kantátu Cantus vitaeop. 38 na slová Imre Madácha (1939– Béla
Bartók dokonþil roku 1930 prvé dielo zamýšĐaného vokálnoV\PIRQLFNého triptychu, Cantata
profana DeväĢ zaþarovaných jeleĖov) na text sedmohradskej rumunskej balady pre tenor, barytón,
GYRM]ERU D orchester. Všetky tieto diela majú v rámci NRUSXVX diel svojich autorov výnimoþné
SRVWDYHQLHYUFKRORYHMKRGQRW\Dvšetky nám umožĖujú oveĐa hlbší pohĐad do tvorivých orientácií
VYRMLFKDXWRURY.bratislavskej štvorke môžeme LVWHpridaĢ aj LFKgeneraþného vrstovníka Zoltána
Kodálya, ktorý VYRM Psalmus hungaricus RS  dokonþil 1923 roku aBudavári Te Deum URNX
1936. Spomínané diela Schmidta, Dohnányiho, Bartóka a Kodálya majú vich kompoziþnom odkD
]HpodobnéSRVWDYHQLHDNRTri básneY$OEUHFKWRYRPGLHOH
Muzikológovia sa snažia porovnávaĢ Albrechtov cyklus scyklom piesní Paula Hindemitha
Das Marienleben+LQGHPLWKVDYHQRYDO5ilkeho dielu dvakrát; po prvýkrát vURNRFK–
vytvoril monumentálne vokálne dielo, keć zhudobnil všetkých pätnásĢ básní 5LONHKRF\NOX.VYRM
PXzhudobneniu sa vrátil neskôr YURNRFK–1948, keć vznikla revidovaná verzia cyklu, ako aj
YHU]LD šiestich piesní F\NOX SUH KODV DRUFKHVWHU +LQGHPLWKD D Albrechta spája okrem príslušnosti
NWDNPHUURYQDNHMgeneráciLDMYLDFHURćalších charakteristických znakov(napríklad záĐuba vSRO\
fónii, odpatetizovanie, ochladenie hudby prostredníctvom historizujúcichmodelov, harmónia založená
na rozšírenej tonalite), avšak obaja autori pristúpili kzhudobneniu Rilkeho veršov celou „svojou
osobnosĢou“, atak príbuznosĢ oboch cyklov je skôr chcená ako reálna.
Slovenská societa VD dodnes bráni spoznaniu tejto najvýznamnejšej kompozície domáceho
DXWRUD]prvej polovice 20. storoþia. Hoci jej význam pre vývoj hudobného jazyka Eugena SuchoĖa
VSRPHQXODDMslovenská muzikológia(ďubomír Chalupka Dnapokon aj samotný SuchoĖ, ktorý þas
tejšie prebýval vdomácnosti Albrechtovcov poþas svojich štúdií na HudobnHMa dramatickej akadémii,
VDY\]QDO]RVYRMKRREGLYXNWRPXWR$OEUHFKWRYPX5LONHKRGLHOX
Prvá þasĢ cyklu (GeburtMariae. Andante) sa zaþína orchestrálnou introdukciou, založenou
QDpastorálnom rytmickom pohybe drevených asláþikových nástrojov, ktorá vychádza z$OEUHFKWR
vej obĐúbenej tóniny H dur. Zbor, prinášajúci Rilkeho text, nastupuje v syrrytmickej homofónii




 +LQGHPLWKRY Das Marienleben RS    REVDKXMH SLHVQH 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   REVDKXMH
SLHVQHGeburt Mariä, Argwohn Josephs, Geburt Christi, Rast auf der Flucht nach Ägypten, Vor der Passion, Vom Tode
Mariä III

./,1'$  V&+$/83.$  V

„OveĐa mohutnejšie zapôsobila na mĖa jeho skladba s názvom Tri básne z cyklu Máriin životQDWH[W\5DLQHUD0DULD
Rilkeho pre sólový soprán, miešaný zbor a orchester z roku 1926 (sic!). Toto dielo som raz poþul Y EUDWLVODYVNRP
rozhlasovom štúdiu v predvedení pod dirigentskou taktovkou autora. Bol som nadšený skladbou i autorovou
interpretáciou. Tu už nešlo o zvládnutie kompoziþnej techniky – technika stála dokonale v službách myšlienky!“
(SUCHOĕ, Eugen: Úvahy o jubilantovi. K storoþnici Alexandra Albrechta,QHudobný život, roþ. XVII, 1985/þ. 17, s. 3.)
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ktorá umocĖuje zrozumiteĐnosĢ prednášaného textu. Orchestrálna zložkapostupne rozširuje množstvo
zúþastnených nástrojov orchestra, ktorých farebnosĢ rozširuje výrazovú potenciu Albrechtovej huG
E\9zborovej zložke poþas celej prvej þasti dominuje snaha oþo najvyššiu zrozumiteĐnosĢ, autor
využíva zbor niekedy vGYRMLFLDFh hlasov (mužské hlasy, ženské hlasy), no nikdy nedôjde kdôsleG
nejšiemuvyužitiuimitaþných postupov, ktoré sú Ģažiskom barokového þi klasicistického ponímania
tejto textúry.Imitaþnú prácu tu nájdeme skôr vorchestri, ktorý sprevádza tému nastolenú zborom,
avšak samotnýzbor je limitovaný jednohlasom þi syrrytmickým dvojhlasom. Imitaþný úsek tu môže
pôsobiĢ evoluþne, avšak po jeho odznení nastúpi tematická itonálna repríza úvodu þasti, ktorá sa
Yzávere zastaví, aby preklenula proces kdruhej þasti, nastupujúcej attacca.
Druhou þasĢou cyklu je už spomínaná Pietà. Andante poco sostenuto, ktorá nesie podtitul
„einer Mutter und ihrer grossen Trauer gewidmet“. $XWRUWXVYRMXVWDUšiu skladbu prekomponoval,
priþom zo staršej verzie prebral celkový priebeh ivýchodiskové motivické jadrá, avšak nová verzia
sa oveĐa väþšmi vzćaĐuje od horizontov tonality, ktoré boli preĖho ešte pred desaĢroþím neprekrR
þiteĐné. Celkové porovnanie obochverzií þasti nám môže priniesĢ pozoruhodný príbeh osmerovaní
nového hudobného myslenia vpovojnovej hudbe. Kým v prvej verzii sa hudobná reþ dala spútaĢ
pomocou predznamenaní, vdruhej verzii už na ne DXWRU QHPRKRO ani pomyslieĢ, kećže väzby na
centrálnu tonalitu sú to natoĐko oslabené, že by SUHG]QDPHQDQLD celý záznam diela iba zneprH
hĐadĖovali. Kým líniu sopránu vSUYHMYHU]LLautor koncipoval ako diatonickú melódiu, ktorá sa vo
VYRMRPSULHEHKXRSLHUDRoporné tóny centrálnej tóniny, melodika definitívnej verzie nám pripomí
na melodiku, známu zdiel druhej viedenskej školy, vktorých akcentácia sémantiky zhudobĖova
ného textu viedla kpostupom, oznaþovaným ako atonálne. $Matomizácia orchestrálnHKR]YXNXnám
Ytejto Albrechtovej skladbe môže asociovaĢ postupy známe zR6FKönbergovej monodrámy Erwartungop. 19 (skomponovanej roku 1909, no premiérovo uvedenej Alexandrom Zemlinskym až 6. júna
 YPrahe). Obe spomínané diela spája aj sujet, kećže obe sú obrazom ženského/materského
zúfalstva. Avšak kým Schönbergovo dielo sa opiera opsychoanalytický text Marie PappenheimR
vej analyzujúci erotické oþakávania ženy a následné zúfalstvo, Albrechtovmu výskumu poslúžila
5LONHm vybratá Ģažisková sakrálnoarchetypová situácia zúfalstva ženymatky, ktorá popisovala
aktuálnu situáciu zlomeného materstva vSRYRMQRYHMGREH
Harmonické riešenie procesu celej þasti sa opiera otonalitu, založenú na konštantnom relati
vizovaní centra prostredníctvom chromatizmov, þo celkovo zvyšuje expresívnosĢ hudobného procesu
Dpribližuje dielo ideálom predstaviteĐov druhej viedenskej školy. Závereþné „spoþinutie vnešĢastí“
Dvyrovnávanie sa sním už Albrecht zveril prostriedkom tonality –celý proces postupne vyúsĢujH
do oþistnej katarzie, ktorú prináša postupný zrod tonality C dur.
Tretia þasĢ cyklu (Vom Tode Mariä. Andante mosso) je závereþným finále skladbyXPLHVW
neným znovu do tóniny H dur$XWRUVDWXQDYUDFLDNmédiu prvej þasti (zbor, orchester), kV\UU\W

145

PLFkého traktovaniu zboru, deklamujúcemu Rilkeho veršeJe to finále, založené na gradácii posWX
pujúcej pomocou zlomov. Albrecht tu zároveĖ po tretíkrát použil tempové oznaþenie Andante, ktoré
patrí kjeho najþastejším oznaþeniam. Gradácia postupuje pomaly, jej vstup naznaþujú fanfárovité
motívy trúbky apostupný vzrast významu rytmickej organizácie. Postupná akcelerácia procesu je
umocĖovaná aj zrýchĐovaním tempa, ktoré si uchová svoj fluktuujúci charakter poþas celej finálnej
þasti, ktorá napokon vrcholí vapoteóze þi vnanebevstúpení Panny Márie. Celok korunuje rozsiahlHM
šiazávereþná orchestrálna kóda, utvrdzujúca tóninu H dur. 
Výber sujetu, hudobné spracovanie icelkové vyznenie diela oprávĖujú ku konštatovaniu, že
$OEUHFKWRYH Tri básne z Rilkeho cyklu Život Márie sú Ģažiskovou domácou kompozíciou z SUYHM
polovice 20. storoþia.Skladba sa však od þias svojej premiéry stretávala len Vkontroverznými prijD
tiami, ktoré na jednej strane vyzdvihovalLautora ako umelca, na druhej strane spochybĖovali jeho
QDcionalitu þi spoloþenské postavenie. Následná ateizácia nášho kultúrneho života po druhej svetovej
vojne masívne prispela knášmu zabudnutiu na tento náš –podĐa mĖa –najvýznamnejší umelecký
poþin vREODVWLKXGE\]REGRELDSUHGY\SXNQXWímDruhej svetovej vojny. Ženský údel, ktorý je sujetom
tohto umeleckého diela Dktorý ako Ģažisko diela vyzdvihol aj samotný autor, však musel ostaĢ
zabudnutý, kećže výzor 20. storoþia urþovali muži.

Cantate! Cantate Dominum canticum novum SUH]ERUDRUFKHVWHU
(Tischer und Jagenberg, október 1939)
Viacnásobné uvedenia Albrechtovej skladby Tri básne z Rilkeho cyklu Život Márie spôsobovali
DXWRURYL isté spoloþenskoumelecké kolízie. Skladbu akceptovali najmä príslušníci hudobníckych
kruhov, pre ktorých bola až istým „hudobným zjavením“no cirkevné kruhy sa nepostaYLli voþi nej
ani zćaleka pozitívne, k þomu nepochybne prispel WDNhudobný jazyk skladby, DNRDMskutoþnosĢ, že
zhudobnené 5LONHKRGLHORVDRFLWORQDFLUNHYQRPLQGH[H6DPR]UHMPHWLHWRSROHPLN\GQHVmožno
len ĢažkodokumentovaĢ, avšak možno povedaĢ, že základný VSRUvychádzal zoskutoþnosti, že na
þele bratislavského Cirkevného hudobného spolku stojí neochvejný zástanca hudobQHM PRGHUQ\
ktorý nemá nijaké porozumenie pre zdanlivo požadovaný konzervativizmus cirkevného umenia.
Tieto okolnosti napokon Albrechta prinútili skomponovaĢ ćalšiu skladbu, ktorá mala preĖho charak
WHU umeleckého kréda. Bola to cirkevná kompozícia Cantate! Cantate Domino canticum novum 
SUH]ERUDorchester, zhudobĖujúca text prvých dvoch veršov 97. žalmu (Cantate Domino canticum
novum, quia mirabilia fecit Dominus, ante conspectum gentium revelavit justitiam suam), ktorý mal
použitie aj vFLUNHYQRPJUDGuáli Viderunt omnes. Skladba využívala orchester, vNWRURPDEVHQWR
YDOLIODXW\Dvyšla vkolínskom vydavateĐstve Tischer und Jagenberg sdatovaním „október 1939“.



086/9,
2EVDGHQLHVNODGE\2E&O%)J–&RU)7U%7Q–WS–RUJ–&0 6$7% –9Q,9Q,,9O9F&E
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Toto vydanie prináša aj autorský predhovor, ktorý uvádzame vPrílohe 2. Autor tu rozvíja veĐPL
prostú myšlienku, že aj jeho súþasníci majú také isté právo vyjadrovaĢ svoje religiózne pocity
Ysúþasnom jazyku, aké mali aj Đudia 17. þi 18. storoþia. Skladba bola podĐa Bakiþovej uvedená
trikrát,priþom autorka osobitne spomína nedeĐnajší koncert 3. marca 1946 vNárodnom divadle
pri príležitosti narodením pápeža Pia XII. a25. výroþia cirkevného osamostatnenia sa Slovenska, na
ktorom sa zúþastnili aj zástupcovia þeskoslovenskej vlády, Slovenskej národnej rady, zboru sloveQ
ských biskupov aPHVWD%UDWLVODY\1DWRPWRNRQFHUWHSRG$OEUHFKWRYRXWDNWRYNRXRG]QHOLDMGLHOD
Mikuláša Moyzesa a Alexandra Albrechta, ktoré sa stali predmetom neskôr zverejnenej kritiky:
„Najzaujímavejšou þasĢou programu boli však dve skladby Albrechta: Ex votoDCantateDomino
canticum novum 9Albrechtovi máme hudobníka, ktorý došiel najćalej vhĐadaní nového výrazu
hudobného vcirkevnej hudbe. AktuálnosĢ ahodnota týchto skladieb leží nielen vich mélickej hĎbke,
Ykrásnom vedení hlasov aYjej svojráznej tektonickej štruktúre, ale, þo je najcennejšie, najmä vWRP
že tieto dve diela reprezentujú autorovu pevnú snahu oslobodiĢ cirkevnú hdbu od všetkých konven
FLRQDOL]PRY D tradiþných manier, ktoré znemožĖujú opravdový rozvoj tohto sektora hudobného
umenia. Albrecht dokázal, že cirkevná hudba môže byĢ moderná, t.j., že je možné nechaĢ sa inšpi
rovaĢ starýPnáEoženským obsahom aE\Ģ pritom súþDsným,moderným, aktuáOQ\PDNMHWXSUHGSR
klad silnej, nábožensky hlboko založenej osobnosti, ktorá je pevQe zakotvená vdnešnom modernom
živote.“ Podobne Klinda vo svojej monografii (1959) poukazuje na modernosĢ Albrechtovej
NRQFHSFLHFLUNHYQHMKXGE\ktorá stála vSURWLNODGHvoþipožiadavkám kladeným na cirkevnú hudbu
3odĐa .OLQGXMHto „nároþná skladba, melodicky iharmonicky veĐmi smelá, vymykajúca sa zrámca
súþasnej bežnej cirkevnej štylizácie. Vo výraze je veĐmi skúpa apôsobí len umeleckosĢou faktúry.
Azda práve preto nesplnila svoje poslanie anenašla pochopenie uAlbrechtovýchRSRQHQWRY9rámci
Albrechtovej tvorby zaujíma potom viacmenej akademický význam pokusu, ktorého životnosĢ bola
vcelku malá.“


Albrechtovo zhudobnenie incipitu 97. žalmu je (podobne ako renesanþné a barokové motetá)

viacúseková kompozícia, vhlavných úsekoch využíva prostriedky imitaþnej polyfónie, ktoré spája
Vmodernými harmonickými postupmi avokálnosymfonickou zvukovosĢou. Kontrastné úsekySRWRP
nevychádzajú primárne zvokálnosymfonickej polyfónie, ale sú založené na homorytmiFNRP
traktovaní textu Dvytvárajú asociácie snovodobým aktualizovaním samotného gregoriánskeho
VSHYX. Celá skladba potom využíva vo svojom priebehu kontrast oboch textúr, priþom imitaþné
textúry vnás vzbudzujú asociácie sbachovským kontrapunktom (a teda pôsobia „neoklasicisticky“),
kým homorytmické textúry násspájajú snajstaršou vrstvou cirkevnej hudby. Oba postupy sa potom




BAKIýOVÁ (2013), s. 378.
WUKoncertcirkevných skladieb v Národnom divadle,QNová práca, R. 2, 194, þ. 8V133. Citované podĐa
BAKIýOVÁ (2013), s. 206
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RUJDQLFN\VSRMDYzávereþnej kóde skladby, ktorá obsahuje tak imitaþný kontrapunkt ako zborové
XQLVRno. Koneþnou pointou Albrechtovej skladby Cantate!teda nie je len modernizácia hudobného
MD]\NDFLUNHYQHMKXGE\VPHURPNsúþasným prostriedkom, skladba zároveĖ poukazuje aj na pôsoEL
vosĢ tých najstarších a najosvedþenejších prostriedkov cirkevnej hudby – imitaþnej textúry, ktorá
nás vedie krenesanþným abarokovým Y]RURPDgregoriánskeho jednohlasX, stojaceho pri samotných
základoch cirkevného hudobného umenia. Celkovo však hudobný jazyk skladby prezrádza svojho
DXWRUDYkaždom takteDtak možno tiež povedaĢ, že autorovým umeleckým krédom bolo samotné
Lndividuálne chápanie (aj) cirkevného umenia.

Kyriepre miešaný zbor aRUJDQ
Kyriepre soprán aRUJDQ
Benedictuspre soprán aRUJDQ
Posledné dni druhej svetovej vojny po oslobodení Bratislavy prinášali do Albrechtovho domu
rozporné emócie. ďudia sa vtýchto dĖoch vplnej šírke dozvedali okatastrofách, ktoré postihovali ich
blízkych, venovali sa hĐadaniu svojich nezvestných blízkych aradosĢ zukonþenia vražedného zabíjD
nia sa spájala sobavami, þo prinesie najbližšia budúcnosĢ. Ak si máme naplno uvedomiĢ rozsah
WRKWRFKDRVXstruþne siWXpripomeĖme povojnové osudy „bratislavskej štvorky“. 
Bratislavský rodák akĐúþová osobnosĢ hudobnej Viedne)UDQ]6FKPLGWGRVWDORGKLWOHURY
ských národných socialistov požiadavku osláviĢ hudbou anexiu Rakúska Nemeckom monumentáO
QRXkantátRXDeutscheAuferstehung – 1a túto politickú požiadavku UHDJRYDOtak, že
11. februára 1939 zomrel. Napriek tomu sa jeho povojnová rehabilitáciaRGGLDOLODRniekoĐko desaĢ
roþínemálo knej prispeli nahrávky kompletu Schmidtových symfónií pre slovenské vydavateĐstvo
OPUS pod taktovkou Schmidtovho žiaka ďudovíta Rajtera. 
Ešte komplikovanejšiu situáciu priniesol NRQLHF YRMQ\ druhému bratislavskému rodákovi,
ErnĘ Dohnányimu. Poþasvojny mu zahynuli obaja synovia, jeden na ruskom fronte, druhý pôsobil
YQHPHFNRP RGERML D bol umuþený nacistami. Samotný Dohnányi bol obvinený zkolaborácie s ID
šistaPLDbezmocnosĢ voþi tomuto obvineniu ho SULYLHGODNHPLJURYDQLX]Európy6voj život dožil
roku 9. februára 1960 v1HZ<RUNXako obþan Spojených štátov amerických. Jeho európska rehabL
litácia sa zaþala až vURNRFK20. storoþia
Béla Bartók emigrovalpred fašizmom zEurópy roku 1940 apodĐa svedectva jeho syna sa
nechcel do Európy vrátiĢ, kećže neoþakával od povojnového chaosu niþ dobré. Vpovojnových
týždĖoch, ktoré boli poslednými týždĖami jeho života, nielenže trpel na nevylieþiteĐnú leukémiu,
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DOHQDSRNRQVHSWHPEUDXPUHOY1HZ<RUNXYpresvedþení, že celé jeho etnografické dielo,
Rktorom nemal nijaké správy, sa stalo obeĢou vojnových udalostí.
$OEUHFKWPDOYþase ukonþenia vojny maćarskúnárodnosĢ, atak sa na celú jeho rodinu po
obnovení ýeskoslovenska vzĢahovali Benešove dekréty onútenom vysĢahovaní. Albrecht si musel
získaĢ viacero dobrozdaní osvojom protifašistickom aprotinacistickom zmýšĐaní, oaktívnej pomoci
YRMQRYR SUHQDVOHGRYDným obþanom (þi už židovskej národnosti alebo SURWLnacistickej orientácie)
DzískaĢ þeskoslovenské obþianstvo, nijako však nemohol ovplyvniĢ postupnú deštrukciu, ktorá
sprevádzala jeho celoživotnú þinnosĢ Y &LUNHYQRP KXGREQRP VSRONX SUL Dóme (dnes KatedrálH 
VY0DUWLQD
5XNRSLV\Kyriepre miešaný zbor aRUJDQKyriepre soprán aRUJDQDBenedictuspre soprán
Dorgan nesú datovanie máj 1945. Albrecht chcel nepochybne napísaĢ omšovú kompozíciu, vyjadrX
júcu radosĢ nad ukonþením vojnových úWUDS. Zaþal komponovaĢ omšové þasti KyrieDBenedictus
Yjasavom G dur pre zbor (sólo) aorganový sprievodD]WHMWRYHU]LHE\pri dokonþRYDní diela DNR
zvyþajne) vytvoril orchestrálnu verziu. 60roþný autor však nemal dosĢ sily þi presvedþenia dokonþiĢ
WHQto zámer, aWDNSUDYGHSRGREQHzamýšĐaná Missa in G " RVWDODWRU]RP

DolorosaSUH]ERURUFKHVWHUDRUJDQ
KyrieSUH]ERUDRUJDQ,,
AlleluiaSUH]ERURUFKHVWHUDRUJDQ
5RNX$OH[DQGHU$OEUHFKW VNRPSRQRYDO GYHVNODGE\SUH]ERURUFKHVWHU Dorgan, ktorými sa
uzatvára jeho dielo inšpirované liturgickými textami. Obe tieto skladby (DolorosaAlleluia ]RVWDOL
dnes celkom neznáme, nevyšli tlaþou, ich party neboli rozmnožené D QLNG\ QHEROL DQL NRQFHUWQH
uvedené.
Pristavme sa najprv pri kompozícLLVNODGE\DolorosaVktorou sú spojené dve významné
súvislostiCirkevná súvislosĢ spoþíva v Albrechtovej voĐbe textu. Albrechtom zvolený text graduál
Dolorosa et lacrimabilis esMHurþený na Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorý je datovaný na
 VHSWHPEUD 6YLDWRN 6HGHPEROHVWQHM 3DQQ\ MáriH pre rímskokatolícku cirkev ustanovil pápež
Benedikt XIII. roku 1727, ktorý zároveĖ povolil uctievanie Sedembolestnej Panny Márie ako PD
trónky Slovenska (Beatae Mariae, Patronae Slovaciae . Národnou svätyĖou tejto patrónky sa stal
šaštínsky chrám, vktorom sa zaþalo jej uctieYDQie už v16. storoþí. Pápež Pius XI. roku 1927 vyhlá
sil Sedembolestnú PannX Máriu za hlavnú patrónku Slovenska. -HM Qajznámejším vyobrazením je




 BARTÓK, Peter: My Father. Tampa, Florida : BartóN 5HFRUGV  ,6%1  /LVW V\QRYL ]22. júna
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YODVWQHREUD]3LHW\Vktorým sme sa streWOLuž YRilkeho básni]KXGREQHQHM$OEUHFKWRP(druhá þasĢ
Marienleben  Druhú VúvislosĢ naznaþuje autorovo venovanie skladby QD WLWXOQRP OLVWH „Pánu
dekanovi Augustínovi Pozdechovi vúcte apriateĐstve.“



Augustín Pozdech poþas vianoþnej charitatívnej akcie


Augustín Pozdech (1895–1960) bol nielen cirkevným predsedom Cirkevného hudobného
spolku pri Dóme sv. Martine. Bol natoĐko významnou osobnosĢou slovenského cirkevného života,
že sa pri Ėom pristavíme.Za kĖaza študoval v7UQDYHDna ćalších bohosloveckých fakultách. Vysvä
tený bol vInnsbrucku, potom pôsobil vTrnave, Podolí, Leviciach. Od roku 1927 bol admistrátorom
IDUQRVWL%UDWLVODYDNové Mesto (Blumentál) DYURNRFK–1948 bol jej farárom. OVYRMHMIDUQRVWL
napísal aj knihu. Jeho pôsobiskom bol Blumentálsky kostol, ktorý obnovil.Pozdech sa tiež zaslúžil
Rbratislavské sídlo SUHsaleziánskXUehoĐXPoþas vojny sa usiloval postaviĢ bezpráviu. DĖa1. mája
 napísal list štátnemu sekretárovi sv. stolice kardinálovi Maglionemu, ktorý doruþil do Ríma
prostredníctvom pápežského nuncia vBudapešti $QJHOD5RWWX – 9WRPWROLVWHDSHORYDO
QDsv. stolicu, aby nieþo urobila pre záchranu slovenských židov, ktorí sú na Slovensku zbavRYDní
Đudských práv anarába sa sQLPLDNRVGRE\WNRP3R]GHFKEROYNRQWDNWHV*LXVHSSHP%XU]LRP



Židovské transporty zo Slovenska sa zaþali 25. marca 1942; „...vobdobí od 25. marca 1942 do 20. októbra 1942 bolo
]RSlovenska násilne deportovaných 57628 Židov, zktorých sa po vojne domov vrátilo len asi 800 osôb. Ostatní boli
vyvraždení. Transporty organizovala Hlinkova garda. Poþínala si pri tom brutálne aokrádala bezbranných.“ (VAŠKO,
Václav: Neumlþená. Kronika katolické církve v ýeskoslovensku po druhé svČtové válce.3UDKD=YRQ,]YV
,6%11). Protesty proti týmto postupom „židovskej otázky“ obsahovali aj dva pastierske listy slovenských
ELVNXSRY]15. apríla 1942 a]8. marca 1943. Protesty proti „židovskému kódexu“ (vládne nariadenie þ. 198/1941 Sl. z.
]9 septembra 1941) vyjadrila skôr biskupská konferencia v1LWUHoktóbra 1941, ako aj Vatikán vnóte zQRYHP
EUD
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vtedajšímpápežskýmQXQFLRPna Slovensku, ktorý požehnal nový organ vBlumentálskom kostole.
%XU]LRWXSôsobil až do roku 1945práve on SRžadRYDORGTisa zastavenie deportácií, jemu adresoval
VYRMHsprávy oOĞwiĊFLPHDžiadosti ovybombardovanie tamojšej haly smrti rabín Michael Weissman
GHO (Burzio túto správu poslal 22. mája 1944 do Vatikánu kardinálovi Luigimu Maglionemu) 7R
všetko bolo podnetom na stretnutie, ktoré sa odohralo20. júna 1944 YSvätom JurLQDNWRURPVD
zúþastnili oþití svedkovia masového vyvražćovania, uteþenci z OĞwiĊFLPX 5XGROI 9UED :DOWHU
Rosenberg) a Czesáaw Mordowicz, zo židovskej obce Oskar KrasĖanský, tlmoþník a vatikánsky
GLSORPDW0VJU0DULR 0DUWLORWWL]vatikánskej nunciatúry vo Švajþiarsku.Augustín Pozdech bol
QDSRNRQ pred VeĐkou nocou 1945 uväznený JHVWDSRP prepustený bol v þase aprílových náletov
apríla 1945.
3R]GHFKVDVWDOpo vojne šéfredaktorom Katolíckych novínavšakpo odmietnutí spolupráce
Vo ŠtátnoubezpeþnosĢou bol komunistickou štátnou políciou VHSWHPEUDobvinený zYODVWL
]UDG\zatknutý a odsúdený na dvanásĢ rokov odĖatia slobody. Z väzenia KRSUHSXVWLOLVHSWHP
EUD, no pastorácii sa už venovaĢ nemohol=RPUHOGHFHPEUDY3H]LQNX
Toto sú WHGDsúvislosti, sktorými je späté Albrechtovo vokálnoinštrumentálne dielo Dolorosa
Hudobná pozostalosĢ Alexandra Albrechta uložená v6ORYHQVNRPnárodnom múzeuHudobnom múzeu
nám umožĖuje rekonštruovaĢ aj hudobný zdroj spomínanej VNODGE\. Obsahuje totiž aj GLHOR SUH
miešaný zbor aRUJDQNWRUézhudobĖuje trojdielny text omšového Kyrie DQHVLHGDWRYDQLH,,
Je to pôvodná verzia Dolorosy SUH ]ERU DRUJDQ ]februára 1945, ktorej zborová þasĢ obsahuje aj
SUHWH[WRYDQLHGLHODWH[WRPgraduálXDolorosa et lacrimabilis es. Albrecht tu používa svoj chromD
tický hudobný jazyk, ktorý sa vistých bodoch procesu ukotvuje pomocou tonálneho centra aWRWR
centrum nám naznaþuje aj použitie predznamenaní Ypartitúre (dve béþka –$GLHOWDNW\, päĢ
béþok –%GLHOVNODGE\WDNW\dve béþka –YDULDQW$GLHOX , þím nám napomáha tonálne
sa zorientovaĢ vzložitom harmonickom procese
6NODGEDSUH]ERUDorgan nesúca oba texty (KyrieDolorosa VDRQHGOKRVWDODSUHGORKRXSUH
RUFKHVWráciu, vktorej autor vynechal flauty (bez fláut je orchestrovaná aj Bellova Missa in B DM
$OEUHFKWRYR Cantate Domino  Inštrumentácia bohato využíva zvukovosĢ dychových nástrojov,
ktoré miestami dopĎĖa aj organ, aplne rešpektuje polyfonické pradivo kompoziþnej predlohy.
Druhou dosiaĐ nepredvedenou skladbou Alexandra Albrechta pre vokálnosymfonické médium
]URNX  MH Alleluia SUH ]ERU DRUFKHVWHU $OEUHFKWRYD 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 , urþeného na
piatok VeĐkonoþného týždĖa Feria VI infra octavam Paschae , ktorý je pripomenutím slávneho




95%$5XGROI–%(67,&$ODQNemôžem odpustiĢ. Utiekol som z Osvienþimu%UDWLVODYD&LWDGHOODV
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dĖa, ktorý si máme uctiĢ VSROXVnašimi deĢmi. Toto pripomenutie siaha svojimi koreĖmi až do MojžL
šovho Exodu (Ex 12,14), nastoĐujúceho sviatok Baránka. Verzie tohto ofertória sú zachované aj
Ynajstarších prameĖoch gregoriánskeho spevu znášho územLD 6.%UO%UDWLVODYD9WHRO6.
KOs (Košice) RMK 185 PA – 13. st., Bratislavský misál 6.%5P %0, (&/DG (/ Spišský
graduál Juraja z Kežmarku ] URNX  6.Sk Knižnica Spišskej Kapituy, SK6k Nr. 1). Táto
$OEUHFKWRYD „príležitostná amenej významná zborová skladba“  MH Yskutoþnosti Albrechtovou
najradostnejšou anajmonumentálnejšou kompozíciou, opierajúcou sa oEDURNRYRklasicistickú sláv
nostnú východiskovú tóninu D dur. 
Šuhajko, kantáta na slovenské Đudové SLHVQHpre miešaný zbor aRUFKHVWHU
3R NRPXQLVWLFNRP štátnom prevrate vo febrári 1948 (tiež VíĢazný február) QDVWDOD DM SUH KXGEX
celkom nová situácia. Sovietizácia domácej kultúry priniesla na jednej strane štátne kultúrne usta
novizne (Slovenská filharmónia, Vysoká škola múzických umení Y URNX   QD GUXKHM VWUDQH
znamenala zánik tradiþnej kultúry, kećže celá kultúra sa zaþala pridĚžaĢ imperatívu socialistického
UHDOL]PX$OEUHFKWRYL, ktorý bol už vSHQ]LMQRPYHNXWRSULQLHVORpostupný zánik Cirkevného hudob
ného spolku aVWUDWX GLULJHQWVNej pozície. Nastupujúca štátna Slovenská filharmónia zasa prebrala
na seba funkciu kliesniteĐa ideálov socialistického realizmu. Pre þeskoslovenskú tvorbu to znamenalo
okamžitú podporu, ak jej tvorcovia dokázali manifestovaĢ akceptovanie požadovaných ideolR
gických limLWRYTreba tiež povedaĢ, že tento proces sprevádzalo þasto aj brutálne násilievzĢahR
vané najmä na predstaviteĐov nekomunistickej inteligencie a na nositeĐov domácich duchovných
tradícií.
Socialisticky orientovaná tvorba zaþala okamžite napĎĖaĢ staronovú koncertnú sálu bratL



VODYVNHMUeduty, sídla novej Slovenskej filharmónie. Na koncertoch zaþali znieĢ skladby oslavujúce
nový politický režim þi akceptujúce povojnové rozloženie politických síl. Metóda socialistického
realizmu sa podĐa jeho hlavného ideolóJa Zdenka Nováþka zaþala prejavovaĢ aj vaktuálnej tvorbe.
Po prvých lastoviþkách (Andrej Oþenáš: cykly symfonických básní Vzkriesenie, DMôjmu národu,
1947, uvedené 22. 5. 1948), prichádzajú nové orchestrálne skladby Šimona Jurovského (Zaþatá
cestaRadostné súĢaženie Dzaþína sa éra budovateĐských kantát oslavujúcich QRYRQD
stúpenú cestu. Metóda socialistického realizmu sa ohlasuje vo vokálnej suite Alexandra Moyzesa
Znejú piesni nachotáriRS  .RQFHUW 6ORYHQVNHMILOKDUPónieza úþasti ]boru ýeskoslo
venského rozhlasu, usporiadaný 24. mája 1950 na poþesĢ IX. zjazdu Komunistickej strany Sloven
ska, priniesol bohatú žatvu premiér; pod taktovkou ďudovíta Rajtera aLadislava Slováka WXRG]QHOD
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Zdravica Stalinovi SUH ]ERU D RUFKHVWHU op. 30 Jána Cikkera, venovaná 70. narodeninám Stalina
kantáta Spev o komunistickej strane Andreja Oþenáša, zhudobĖujúca verše Jána Kostru, Kantáta
o Gottwaldovi Šimona Jurovského na slová Milana Lajþiaka, ako aj Tance z Pohronia $OH[DQGUD
Moyzesa. ZároveĖ vznikajú kantáty Andreja Oþenáša Proroctvá na slová Hviezdoslava, Oslobodená zemDÓ, práci všetka þesĢ – ako aj Kardošova Zem moja rodnáop. 20 na slová
Márie RázusovejMartákovej (1949). Doba priniesla10. decembra 1949 premiéru „Đudovej opery“
Eugena SuchoĖa KrútĖavaYNárodnom divadle, priþom meno autora námetu diela (Milo Urban: Za
vyšným mlynom RVWDORSXEOLNXXtajené. Národné divadlo XYLHGORtiež 22. februára 1950 balet Tibora
Andrašovana sIXWXULVWickým názvom PieseĖ strojov


Všetky skladby boli uvádzané vnevídane expresnom naštudovaní novými vrcholnými inštitú

ciami, ktoré takto dokazovali oprávnenosĢ þi nevyhnutnosĢ svojej existencie. 5RNXQDVOHGR
YDOD Mierová kantáta op. 21c pre barytón, miešaný zbor aorchester Dezidera Kardoša na slová
Pavla Horova (premiéra vPrahe 1951), Jurovského Mierová symfóniapre klavír aorchester (premiéra
15. 6. 1951, Michal Karin a Slovenská filharmónia pod taktovkou ď. Rajtera), Holoubkova kantáta
Mesaþná nocop. 48, zhudobĖujúca Štítnického Jarnú pieseĖdružstevníka  mája6)
SRG 5DMWHURYRX WDNWRYNRX odpremiérovala 6. symfóniu G dur op. 45 Alexandra Moyzesa (nesúcu
podtitul „Pionierska“ sþasĢamiPieseĖ o bratstve pionierov, ýervená šatka, Dumka, Hry, V pionieroch naša budúcnosĢ   mája 1952 odznela premiéra Moyzesovej predohry Februárová RS 
pod taktovkou L. Slováka na koncerte k. narodeninám vtedy podpredsedu vlády 9LOLDPDŠiroké
KR D  GHFHPEUD 1952 zaznela premiéra Moyzesovej kantáty Chceme mier RS  SUL NWRUHM
Slovenskú filharmóniu a]bor ýeskoslovenského rozhlasu dirigoval / Slovák. TúWR VRFLDOLVWLFNR
realistickú žatvu postupne doplnil celý rad dobovo podmienených skladieb (Babuškova kantáta
PieseĖ životaSUH]ERUDRUFKHVWHUop. 26 na slová V. Turþányho, premiéra 23. 5. 1952,tiež symfo
nická báseĖ Buć sláva národu op. 27, premiéra 27. 11. 1952; Ferenczyho Veselica premiérovaná
 1952 pod taktovkou L. Slováka a orchestrálny Obraz môjho kraja Vpremiérou dĖa  
1952; Kardošova kantáta Pozdrav veĐkej zemiop. 25 pre soprán, zbor aRUFKHVWHUSUvý raz uvedená
na výroþie VOSR roku 1953 pod taktovkou dvojice Rajter – Slovák v podaní 6) ]ERUX ýsR
D0ýesányLRYHM Zimmerove symfonické skladby TatryRSD Mierop. 14 (1953); Kardošove
VXLW\]ILOPRYHMKXGE\Dúha nadSlovenskomRSpremiéra 16. 12KXGE\NILOPRPBoj sa
skonþí zajtra–SuchoĖ, 1951;Lazy sa pohliDPole neorané–Jurovský, 1953).tomu všetkému
pristúpila tvorba pre folklórne –Đudové (no profesionálne) umelecké kolektívy (A. Moyzes: zborové
Trávnice RS   ýi organy hrajú  Veselica RS  Piesne od Zvolena RS  Hry
dievþat RS Piesne z DetvyTri zbojnícke piesne &LNNHU Lúþne hry a tance, Dupák, Verbunk
Kardoš: Východoslovenské taneþné scénypre sóla, zbor a orchester op. 21,zborový Nech žije1. máj
op. 25). Do tohto snaženia sa zapojil aj Eugen SuchoĖ svojimi Terchovskými spevmipre barytón,
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]ERU DRUFKHVWHU D najmä orchestrálnymi Metamorfózami, ktoré premiérovo odzneli 22. októbra
Yinterpretácii Slovenskej filharmónie pod taktovkou ďudovíta Rajtera aktoré azda ako jediné
prežili toto socialistickorealistické dobové šialenstvo.


$OEUHFKWPDOYþase VíĢazného februára 63 rokov a dobre si uvedomoval súvislosti, do ktorých

ho priviedli aktuálne spoloþenské zmeny. Požiadavky socialistického realizmu si vysvetĐoval ako
staronovú záležitosĢ, postulujúcu akýsi návrat k „Đudovosti“, teda kfolklóru. Sám osvojej kantáte
Šuhajkonapísal: „Vždy som Đúbil folklór, Đudovú pieseĖ, no nemôžem tvrdiĢ, že by som bol vychá
G]DOYRYODVWQHMWYRUEH]folklórneho bohatstva Đudových piesní atancov. Vysoko hodnotím podnH
cujúcu funkciu Đudovej tvorby. Netvrdím ani to, že by som vôbec nebol þerpal z folklóru. ýerpal
VRP L ja, bolo to však len príležitostne, vo výnimoþných prípadoch. Stopy folklóru možno badaĢ
Ystarších dielach, napríklad vklavírnej Suite DOH DM Yiných skladbách, napríklad dokonca aj
YSonatíneDpod. Vzdialenejšiu príbuznosĢ sfolklórnou predlohou poslucKáþ iste vycíti vSRPDOHM
þasti spomínanej klavírnej Suity. Záujem ohudobný folklór umĖa vždy existoval. Obdivoval som
vždy jeho lapidárnu sebestaþnosĢ avýrazové bohatstvo. Hlbšiemu štúdiu slovenského hudobného
folklóru som sa venoval hlavne vobdobí po zrode Variácií pre trúbku a klavír. HĐadal som harmR
nické prostriedky na vystihnutie výrazovej sily asvojráznosti piesní na vyššej rovine. Napísal som –
ako som už spomínal –veĐa piesĖových štúdií vpodobe klavírnych skladieb, zborov, vpodobe útvarov
pre sláþikové zoskupenia s folklórnou náplĖou. Tieto snahy mali vyvrcholiĢ v napísaní Đudovej
kantáty Vcharakterom vokálnosymfonického pásma skladieb sorchestrom, ktoré by zároveĖ integro
YDORdominantne postavené zborové epizódy. NáslednosĢ jednotlivých piesní mala zároveĖ vytvoriĢ
fabulu, literárnu osnovu. Ikeć sa mi nepodarilo dosiahnuĢ úplne to, þo som si zaumienil, niektoré
SLHVQHYzborovej sadzbe predsa len považujem za vydarené.“


Medzi skladateĐmi –priateĐmi þi nepriateĐmi –vždy e[istujú nielen vzájomné vplyvy, ale aj

vzájomná komplementárnosĢ. Hoci Arnold Schönberg aIgor Stravinskij bývali od þias 2. svetovej
YRMQ\Ytom istom meste (Los Angeles), Igor Stravinskij prikroþil kštúdiu aakceptácii schönbergoY
VNHMdvanásĢtónovej kompoziþnej metódy až po Schönbergovej smrti, þo zaskoþilo celé hudobnícke
prostredie, kećže ich umelecké postoje sa považovali za antagonistické. Podobne sa aj Albrecht
zaþaOintenzívnejšie venovaĢ štúdiufolklóru amožnostiam jeho uplatnenia vo vlastnej tvorbe až po
smrti veĐmi blízkeho a veĐmi obdivovaného priateĐa Bélu Bartóka, teda po roku 1945. 6NODGE\
Yktorých Albrecht použil Đudové piesne ako témy, zaþínajú onedlho vznikaĢ a sám Klinda ich
chápe ako prípravu na väþšiu kompozíciu kantáty Šuhajko9tejto súvislosti spomína $OEUHFKWRYH




 Údaje preberám z publikácie NOVÁýEK, Z.: Súþasná slovenská hudobná tvorba. VydavateĐstvo SAV, Bratislava
1955. Táto publikácia zohrala kĐúþovú úlohu pri „správnej“ interpetáciisnáh domácich autorov.

 $/%5(&+7 $OH[DQGHU Túžby a spomienky. Úvahy aretrospektívne pohĐady skladateĐa. Bratislava : Hudobné
centrum 2008 (GODÁR, Vladimír, ed.). ISBN 978V

./,1'$  V
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Tri Đudové piesneSUH]ERU]roku 1948, skomponované pre zbor ýeskoslovenského rozhlasu roku
1948, priþom dve zvybratých piesní (Nechoć ty, šuhajkoDPoniže Braniska) použil aj vŠuhajkovi
Tretia pieseĖ, A ty dievþa, luteránþa, ho fascinovala natoĐko, že ju spracoval vo svojom ScherzeSUH
sláþikový päĢhlas resp. sláþikové kvarteto (1949), vo finále Koncertantnej suitySUHYLROXDklavír
 DNRDMYF\NOH11 drobnýchskladieb pre 3-4 husle  Všetky spomínané piesne pochá
dzajú zdávnej zbierky Slovenské spevy ,D,,]Y 
5RNX  VL $OEUHFKW ] textov vybratých Đudových piesní urobil akúsi sujetovú osnovu,



ktorá mala vykresliĢ príbeh nešĢastnej lásky, D]už existujúcich náþrtov vytvoril vSULHEHKXGYRFK
týždĖovstostranovú partitúru vokálnosymfonického diela, ktoré venoval „všetkým tým šuhajkom,
ktorí tento vybásnený dej vskutoþnosti prežili“. Samotná skladba nebola azda vćaka sujetu neopätR
vanej lásky DQLYþase svojho vzniku chápaná ako manifestácia socialistického realizmu aRG]QHOD
len na predvianoþnom koncerte 16. 12. 1952 vrámci internej prehrávky Zväzu slovenských skladD
teĐov, priþom zbor aorchester bratislavského rozhlasu dirigovalLadislav Slovák.
Albrecht si teda pre svoju kantátu Šuhajko vybral najmä piesne známe zo Slovenských



spevovVktorými sa Béla Bartók dôverne oboznámil už vprvej dekáde 20. storoþia. Svoj zamýšĐaný
VXMHWVL]RVWDYLO]nasledujúcich piesní:


 Nechoć ty, šuhajko(SlSpI 489, A. H. Krþméry, 1879, 1880Zvolenská);
 Tam popod Branisko Poniže Braniska  6O6S,39, O. Halaša, 1880, Šarišská 
 Pime, chlapci, pime víno(SlSp II 758, A. D. Svoboda, 1894, H. Ozorovce, Trenþianska 
 ýardáš, budzogán 6O6S,,6+DWDOD0\MDYD1LWULDQVND 
 Kedy opadala biela fijalenka(SlSp II 415, K. Ruppeldt 1889, Papradno, Trenþianska 


Všetky piesĖové pramene teda nájdeme vznámych publikovaných Slovenských spevoch ,



II. zväzok)=Dćalšípotenciálny zdroj Albrechtových piesní môžeme pokladaĢ úpravy slovenských
Đudových piesní, ktoré zverejnil Mikuláš SchneiderTrnavský vo svojich Sbierkach slovenských národných piesní pre stredný hlas so sprievodom klavíra. Nájdeme tu všetky piesne použité AlbrechWRP
RNUHPSUYHM
–Tam popod Branisko Sbierka slovenských národných piesnípre stredný hlas. Sväzok 3RS
þ.  %UDWLVODYD  Slovenské národné piesne pre klavíU Dstredný hlas. 3. sošit. 3. /zmenené
vydanie. Turþiansky Svätý Martin. Matica slovenská 1939, þ. 20 
–Pime, chlapci, pime Sbierka slovenských Đudových piesnípre stredný hlas aklavírový sprievod.
 sv., þ. 9; Praha 1909: Mojmír Urbánek, ed MU 424; Slovenské národné piesne pre klavír
Dstredný hlas. 2. sošit. 3. /]PHQHQé/vyd. Turþiansky Svätý Martin. Matica slovenská, 1937, þ. 16;
tiež in Pestrý rad skladieb pre klavír, op. 85. Martin. Matica slovenská 1944, þ. 26)




Ako vyššie, s. 73.
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–ýardáš budzogáĖ Sbierka slovenských Đudových piesnípre stredný hlDVDklavírový VSULHYRG
VY3UDKD: Mojmír Urbánek, ed MU 424, þ.Slovenské národné piesne pre klavír a stredný hlas. 2. sošit. 3. /zmenenévyd. Turþiansky Svätý Martin. Matica slovenská,þ. 4 
– Kedy opadala biela fialôþka Sbierka slovenských národných piesní pre stredný hlas, op. 29,
Sväzok 3. Bratislava Musica 1922, þ. 61; Slovenské národné piesnepre klavír astredný hlas. 3. so
šit. 3. /zmenenévydanie. Turþiansky Svätý Martin. Matica slovenská 1939, þ. 8).


$OEUHFKW VD WHGD Ylastne inšpiroval svojím uþiteĐom Bélom Bartókom, ktorý si pre svoju

Cantatu profanu(Albrechtova nenaplnená dirigentská láska) vybral text, ktorý ho viedol ku konci
SRYDQLXKXGREQRdramatického celku. Albrecht tu (na rozdiel od BartókD) však rešpektoval URYQDNR
hudobnú ako aj textovú þasĢ vybraných piesní. Následne vzniklo rozsiahle dielo vokálnoV\PIR
nické dielo (rukopisná partitúra 495taktovej skladby má 100 strán), v Ėom sa jednotlivé úseky
„vokálnosymfonického pásma“ odrážajú od svojho východiska,ktorétvoria vybrané Đudové piesne.
Celkovo je skladba mozaikou, pozostávajúcou zcitácií amodifikácií citácií Đudových piesní, ktoré
však slúžia bohatému symfonickému dianiu, ktoré sa znich odvíja aktorého hlavným cieĐom bola
psychologizácia zamýšĐaného mimohudobného sujetu. Albrecht sa tu nevzdal chromatiky ako hlavného
východiska svojej hudobnej reþi, samotnú chromatiku skombinoval sdiatonickými melódiami piesní,
ktoré miestami podrobil intonaþným premenám, charakterizujúcim zamýšĐanú dramatickú situáciu.
Hlavnou zložkou diania však ostáva orchester, ktorý je veĐmi nápadito farbisto inštrumentovaný. 
Albrechtova kantáta Šuhajkosa stala jeho posledným vokálnosymfonickým dielom urþeným
pre spojené médium zboru aRUFKHVWUD

SkladateĐ 20. storoþia arelígia
Viedenþan Arnold Schönberg, ktorého otec Samuel pochádzal z%UDWLVODY\ D PDWND 3DXOLQH ]DVD
]3UDK\URNXDNRroþný konvertoval na kresĢanstvo astal sa þlenom protestantskej cirkvi.




 Úpravy Đudových piesní nájdeme aj vćalších Albrechtových skladbách: Osem maćarských Đudových piesní SUH
miešaný zbor (1941); Slovenské kvartetíno  Osem slovenských Đudových piesnípre detský (ženský) zbor (1950);
Malé kvarteto Đudových piesní  – Ej duby, duby; Garafia, strom zelený; Javorku, javorník  DvanásĢ drobných
klavírnych skladieb (1952); finále Koncertantnej suity SUH YLROX Dklavír (1952); 5 mužských zborov  – Ej, duby,
duby; Takú som si frajereþku zamiloval; Pime, chlapci; Garafia, strom zelený; Javorku, javorník  -HKR 11 drobných
inštruktívnych skladieb pre 3-4 huslí v prvej polohe(1953) obsahuje úpravy slovenských amaćarských Đudových piesní
 Andante poco mosso (Jarí, Bože, jarí)  Andante poco sostenuto (Dievþa, þo robíš)  Poco allegretto (Garafia,
strom zelený)Andante con moto (Ej, duby, duby)Allegretto(Pojme spac, ráno stac)Allegretto(Malý Janko /
Jancsika)Vivace (Svadobné hody svrþkov / Tücsköklakodalom)3RFRPRVVRCon anima (Prídi ty, šuhajko)
Moderato (Javoru, javoru)Scherzo. Allegro vivace (A ty dievþa luteránþa)

2EVDGHQLH)O2E&RUL&O/D&O%)J&IJ–&RU)7U%7Q–7S3WR&HO–&RUR–9Q,9Q,,9O9F&E

 Podobné pásmo Đudovových piesní, ktoré spoluvytvájú nejaký vyšší sujet, tvorí aj Stravinského kantáta Les noces
(Svadba, premiéra v Paríži 1923). UBartóka môžeme popri Cantata profana v tejto súvislosti spomenúĢ aj jeho
Dedinské scény Falun   YHQRvané manželke Ditte Pásztoryovej, ktorých subjektom sú tiež slovenské Đudové
SLHVQH .najstarším vokálnosymfonickým pásmam, založeným na Đudových piesĖach, ktoré sa snažia spoluvytvoriĢ
vyšší významový celok, patrí kantáta Johanna Nepomuka Hummela Polymelos RS ]roku 1818, venovaná ruskej
matke cárovnej Márie Fiodorovne, ktorá bola uvedená ako finále koncertu 17. 4. 1823 vDüsseldorfe pod titulom
Moskovitischer Brautreigen; aj Hummelova kantáta, ktorú môžeme považovaĢ za prototyp Stravinského Svadby
využíva ako východisko tvorby symfonického toku melódie Đudových piesní zruských publikovaných zbierok.
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 májabol prepustený zberlínskych školských služieb, vzápätí sa rozhodol pre emigráciu
]Európy aQDVYRMHMFHVWHVDYParíži 24. 7. 1933 ceremoniálne navrátil knáboženstvu svojich pred
NRY navrátil VD WHGD N MXGDL]PX D ako príslušník židovského náboženstva VD PDQLIHVWRYDO až do
smrti. Táto viera sa SUHPLHWODGRmnohých Schönbergových diel. 
Prvé svedectvá oreligióznych snaženiach Schönberga nájdeme vsúvislosti sprípravou kom
pozície oratória Jakubov rebrík, keć vOLVWH5LFKDUGRYL'HKPHORYL]13. 12. 1912 napísal: „2ddávna
chcem napísaĢ oratórium R tom, ako dnešný þlovek, ktorý prešiel materializmom, socializmom
Danarchiou, ktorý bol ateistom, no predsa si uchoval zvyšky viery (v podobe predsudkov), ako
tento þlovek bojuje s%RKRP SR]ULWiež Jakubov bojRG6WULQGEHUJD Dnapokon nájde Boha aVWDQH
sa zbožným. Uþí sa modliĢ! Túto premenu nemá spôsobiĢ þinnosĢ, rany osudu þi Đúbostná historka.
Môže nanajvýš tvoriĢ pozadie ako alúzie þi impulzy. Predovšetkým: má vyjadrovaĢ spôsob rozprá
vania, myslenia, vyjadrovania sa dnešného þloveka, zaoberaĢ sa problémami, ktoré nás trápia. Predsa
aj tí, ktorí vBiblii bojujú sBohom, sa vyjadrujú ako Đudia svojej doby, hovoria osvojich záležitR
VWLDFK, uchovávajú si Ysebe vlastnú spoloþenskú aduchovnú úroveĖ.“Oratórium Jakubov rebrík
napokon zaþal komponovaĢ (v rokoch 1917, 1918, 1921 a 1922) na vlastné libreto, avšak dielo
ostalo monumentálnym torzom, hoci jeho text publikoval vURNX  'LHOR VD zaþína výzvou
archanjela Gabriela, ktorému odpovedá zbor rozGelený na skupiny Nespokojných (Unzufriedenen 
Pochybujúcich (Zweifelnden), Radujúcich sa (Jubelnden), ďahostajných (Gleichgültigen DPokorných
Sanftergebenen). Neskôr mu odpovedá Povolaný (EinBerufener), Vzbúrenec (Ein Aufrührerischer 
Bojovník (Ein Ringender), Vyvolený (DerAusserwählte), Mních (Der Mönch) a Duša Umierajúce
KR Der Sterbende  'LHOR Yktorom dnes nájdeme nielen Sprechgesang, ale aj zárodky použitia
dvanásĢtónovej techniky, ostalo napokon nedokonþené. Obsah jeho druhej þasti poznáme vćaka
publikovanému libretu. Tvorivé problémy napokon odhaĐuje list, ktorý 20. 7. 1922 napísal vþase
krízy W. Kandinskému: „Keć bol þlovek podĐa svojej práce navyknutý odstraĖovaĢ všetky
prekážky eventuálne silným myšlienkovým þinom aWHUD] VD Y týchto ôsmich rokoch videl pred
neustále novými ĢažkosĢami, proti ktorým bolo bezmocné všetko myslenie, všetka vynaliezavosĢ,
všetka energia þi akákoĐvek idea, potom to pre þloveka, ktorý všetko považoval za ideu, znamená
NDWDVWURIX, pokiaĐ sa stále viac neopieral onejakú vyššiu vieru: þo tým myslím, povedala by Vám
moja báseĖ (oUatórium) Jakubov rebrík ,GH PL Rrelígiu, aj keć bez akýchkoĐvek organizaþných
pút. Vtých rokoch bola mojou jedinou oporou –nech to tu po prvýkrát poviem.“




SCHÖNBERG$UQROGDopisy. Státní hudební vydavatelství, Praha 1965, s. 27; tiež ROGNONI, Luigi: WiedeĔska
szkoáa muzyczna. Ekspresjonizm i dodekafonia. Biblioteka Res Facta, Polskie wydawnictwo muzyczne, Kraków 1978,
V

 SCHÖNBERG $UQROG Dopisy. Státní hudební vydavatelství, Praha 1965, s. 5960; tiež ROGNONI, Luigi:
WiedeĔska szkoáa muzyczna. Ekspresjonizm i dodekafonia %LEOLRWHND 5HV )DFWD 3ROVNLH Z\GDZQLFWZR PX]\F]QH
Kraków 1978, s. 221
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Schönberg podobne nedokonþil aj ćalšiHVYRMHKXGREQRreligiózne dielo, operu Mojžiš a Áron

Na jej texte zaþal pracovaĢ roku 1926 (2. a 4. kniha Mojžišova 9súvislosti sprácou na tejto opere
napísal vParíži 16. 10. 1933 Albanovi Bergovi: „Ako si si iste všimol, môj návrat k Mojžišovej
relígii sa udial dávno a viditeĐný je aj vmojej tvorbe, dokonca vo vydaných dielach („Du sollst
QLFKWGXPXVVW“ DNRDMYMojžišovi a ÁronoviRktorom vieš už od 1928 roku, ktorý je však najme
QHMRpäĢ rokov skorší; obzvlášĢ je to vmojej dráme Derbiblische Weg, ktorej koncepcia pochádza
takisto najneskôr z 1922 alebo 1923 roku, no ktorú som ukonþil až vURNRFK  – 1927.“
Samotné prvé dve dejstvá opery potom Schönberg napísal pomerne rýchlo (LugDQR    –
%DUFHORQD10. 3. 1932), no napokon mu ani ćalšie dve desaĢroþia nestaþili ku skutoþnému dokon
þeniu diela.


.religióznym dokonþeným dielam Schönberga patrí Žalm Kol Nidrepre recitátora(rabína)

miešaný zbor aRUFKHVWHURSnapísaný vSpojených štátoch na objednávku rabína Jacoba Son
GHUOLQJD NX VYLDWNX -RP .LSXU   Žalm 130, De profundis pre šesĢhlasný miešaný zbor
DFDSHOOD RS E   Lposledné dielo Moderný žalm pre recitátora, miešaný zbor a RUFKHVWHU
RSFna vlastné slová(súþasĢ nedokonþeného cyklu desiatich Moderných žalmov .týmto dielam
treba prirátaĢ aj kantátu Ten, ktorý prežil Varšavu SUH UHFLtátora, mužský zbor aRUFKHVWHU RS 
(1947), ktorá vyúsĢuje do modlitby vyznania viery Š’ma Jizrael
Komplikovaná bola situácia aj XBélu Bartóka, ktorý vyrástol vtradícii rímskokatolícej viery,
QRDNRroþný sa podĐa jeho vlastných slov stal ateistom, kþomu ho priviedla dogmatickosĢ školskej
výuþby náboženstva, racionálna argumentácia L1LHW]VFKHKRskeptické myšlienky. Svoje úvahy na
túto tému zveril huslistke Stefi Geyerovej vOLVWH]R, kde svoje kacírske myšlienky zavr
šuje návrhom prežehnávaĢ sa pomocou QRYHMsvätej 7URMLFH: „V mene Prírody, Umenia a Vedy“
Bartók tento svoj postoj voþi relígii neskôr modifikoval, 25. 7. 1916 deklaroval svoju konverziu
Droku 1917 sa stal þlenom unitariárnej cirkvi vBudapešti, kde sa pravidelne zúþastĖoval na boho
službách. Knáboženskej viere ho podĐa jeho syna Bélu priviedol najmä obdiv kzázrakom prírody,
WHGDYODVWQH SDUDGR[QH  tie isté argumenty, ktoré ho o15 rokov skôr priviedli k ateizmu.9 MHKR
hudobnom diele však nijakú manifestáciu religiozity nenájdemeD]GDs výnimkou tempového ozna
þenia druhej þasti Adagio religioso jeho posledného dokonþeného diela, 3. klavírneho koncertu  
Igor Stravinskij, ktorý vyrástol vrodine vyznávajúcej ortodoxnú pravoslávnu vieru, sa poþas
vysokoškolských štúdií stal ateistom, kþomu ho priviedla viera vspoloþenskotechnický pokrok
Dazda aj osobný vzor milovaného uþiteĐa Nikolaja Rimského.RUVDNRYD9URNXVD6WUDYLQVNLM
DNR roþný dal znovu pokrstiĢ v parížskom ortodoxnom kostole, ktorý bol strediskom ruskej




SCHÖNBERG$UQROGAusgewählte BriefeRSFLWV67(,1(HG0DLQ]V
 Aj toto dielo sprevádzali texty z roku 1938: Štúdie ku Kol Nidre O Kol Nidre D Poznámky ku Kol Nidre
a štvorbodový program 678&.(16&+0,'7++Arnold Schönberg(GLWLR6XSUDSKRQ3UDKDV 

BARTÓK, Béla: Postrehy a názory. Štátne hudobné vydavateĐstvo Bratislava 1965, s. 14
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emigrácie, azaþal pravidelne navštevovaĢ bohoslužby. Ako dôvod sa uvádza strata kontaktu s5XV
NRP D UXVNRX VRFLHWRX Lzázraþné uzdravenie z URNX  Pri návrate kviere ho tiež ovplyvnila
spisba francúzskeho QHRtomistického filozofa Jacquesa Maritaina (Art et scholastique , ktorý
ovplyvnil mnohé Stravinského formulácie zjeho publikácií Kronika môjho života  DHudobná
poetika  Svedectvom Stravinského návratu kpravoslávnej cirkvi sú jeho Tri ruské sakrálne
zboryurþené pre spev aFDSHOOD OtþenášVerujuBogorodica Devo, 1934), ktoré neskôr
Y\GDO DM YODWLQVNHM YHU]LL Pater noster Credo Ave Maria   =roku 1930 pochádza jeho
kĐúþové sakrálne dielo Žalmová symfóniapre miešaný zbor aorchester, zhudobĖujúca texty z
D150. žalmu. Žalmová symfóniasa stala modelovým dielom nielen pre Stravinského neoklasL
cistických súþasníkov, ale po desaĢroþiach pôsobila na vznik tzv. „svätého minimalizmu“. 5RNX
vznikla jeho kantáta Babel Babylon) pre recitátora, mužský zbor aorchester, ktorá bola zamýšĐaná
ako súþasĢ kolektívneho diela. ZároveĖ zaþal prácu na Omšipre miešaný zbor a10 dychových nástro
jov, v ktorej zhudobĖuje latinský liturgický omšový text adokonþil MXURNX
Sakrálne diela sa stali osou Stravinského posledného tvorivého obdobia, stojDFHKRY]QDPH
ní osvojovania dodekafónie avyužívania biblických textov pri tvorivej inšpirácii. Do tohto bohaté
ho obdobia patrí päĢþasĢová kantáta Canticum sacrum ad honorem Sancti MarcinominisSUHWHQRU
barytón, miešaný zbor, orchester aRUJDQ]URNX1955, premiérovaná samotným autorom vbenátskom
Chráme sv. Marka 13. 9. 1956.9Benátkach, vPLHVWQHM6FXROD*UDQGHGL6DQ5RFFRRG]QHODRGYD
roky neskôr (23. 9. 1958) premiéra Stravinského najmonumentálnejšieho sakrálneho diela Threni:
id est lamentationes Jeremiae prophetae pre šesĢ sólistov, miešaný zbor aRUFKHVWHU 5RNX 
roþný Stravinskij dokonþil trojþasĢovú kantátu A Sermon, A Narrative and A Prayer KázeĖ, Podobenstvo a Modlitba) pre recitátora, alt, tenor, miešaný zbor aRUFKHVWer. ZároveĖ pracoval na svojej
prvej televíznej opere, ktorou sa stala biblická alegória Potopa The Flood) pre tri mužské hlasy,
recitátora aRUFKHVWHUna texty anglických stredovekých mystériídokonþená asfilmovaná roku 1962.
Nasledovala duchovná balada Abraham and Isaacpre barytón aorchester na biblické texty vKHEUHM
skom jazyku (1963) a „vreckové“ rekviem Requiem canticlespre alt, bas, miešaný zbor aRUFKHVWHU
dokonþené 84roþným autorom. 
Stravinskij sa pri komponovaní svojich sakrálnych diel nesnažil oakýkoĐvek „neoklasicizmus“,
ale naopak, sústrećoval svoje sily na konfrontáciu najaktuálnejších požiadaviek kompoziþnej tH
FKQLN\Vnajstaršími tradovanými liturgickými textami európskej religiozity. PrítomnosĢ oboch týchWR
DVSHNWRYYjeho sakrálnych dielach spôsobila nielen rozšírenie horizontu záujmu tohto skladateĐa,




 675$9,16.,- , 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. ŠesĢ pohĐadov na hudobnú poetiku6FULSWRULXP0XVLFXP%UDWLVODYDV

Rozhlasová transmisia tohto koncertu zásadne poznamenala myslenie o hudbe a jej cieĐoch vtedy 16roþného angliF
kého skladateĐa Johna Tavenera.
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ktorý sa na tvorivú cestu vydal sbatôžkom plným ruského folklóru, no poþas presídlenia do FraQ
cúzska sa jeho tvorivý záujem obrátil kdediþstvu gréckej antiky, aby sa po ćalšom presídlení (tento
krát do amerického Hollywoodu) sústredil na myšlienkový odkaz kresĢanskej BiblieYMHMODWLQVNHM
DQJOLFNHMLKHEUHMVNHMSRGREH
S Alexandrom Albrechtom si znovu môžeme zopakovaĢ východiská iciele vyššiespomínD
ných kĐúþových skladateĐských osobností hudby 20. storoþia. Aj Albrecht vyrástol v URGLQQRP
kruhu, kde zdedená viera bola nediskutovateĐnou samozrejmosĢouz týchto školských rokov pochá
G]DMHKRAve MariaSUHKODVDRUJDQLMissa in Cpre zbor, sláþikový RUFKHVWHUDRUJDQModerný
svet, stály kontakt sBélom Bartókom izážitky z1. svetovej vojny ho však prinútili hĎbkovo preskú
maĢ svoj postoj. Ztohto obdobia pochádza vlastne jediné dielo, oscilujúce okolo religióznej my
šlienky – Pietà zhudobĖujúca pomocou sopránu, sláþikového súboru aRUJDQD WH[W 5DLQHUD 0DULX
Rilkeho (1917), ktorá je vlastne hudobným obrazom smútku spaĐujúceho matku po smrti syna.
Tento smútok vposledných rokoch prvej svetovej vojny nepochybne až príliš zblízka poznaOLPQR
hé rodiny vcelej Európe. Toto $OEUHFKWRYRobdobie možno azda oznaþiĢ za obdobím krízy viery þi
obdobím rozchodu skonzervatívnou podobou kresĢanstva.
Onedlho sa však Albrecht staltakmer na tri desaĢroþia dirigentom Cirkevného hudobného
VSRONX SUL Katedrále sv. Martina, þo bola cirkevná a zároveĖ hudobná funkcia s azda najstaršou
tradíciou vo vtedajšej Bratislave. Albrecht hneć SRVYRMRPnástupe napísalSUHWRWRWHOHVRPRGOLWEX
AveMariaSUH]ERUDorchester (1922). Túto skladbu sme vyššie oznaþiliza prvú modernú hudobnú
kompozíciu, ktorá vznikla vrámci domácej kultúry. Albrecht chcel manifestovaĢ možnosĢ spojenia
prastarej katolíckej modlitby snajaktuálnejšími hudobnými prostriedkami. Táto snaha oþo najmo
GHUnejší hudobný prejav, siahajúci kKUaniciam osvojovacích možností hudobníkov i poslucháþov
$OEUHFKWDSRVWDYLODGRNRQWUDVWXVFLUNHYQRXKXGREQRXSURGXNFLRXVYRMKRNROHJXDpriateĐa MikX
láša SchneidraTrnavského, ktorý zastával podobnú funkciu vnećalekej Trnave. NovosĢ hudoE
ných prostriedkov našla potom svoje najvyššie naplnenie vkantáteoratóriu Tri básne zo Života
MáriezhudobĖujúceho verše Rainera Mariu Rilkeho  Toto dielo sa však nedalo chápaĢ ako
sakrálne dielo, kećže Rilkeho verše boli vFLUNHYQHMQHPLORVWLDWak Albrecht svoje vrcholné dielo
sám postavil do mimoliturgických súvislostí, hoci sujetom všetkých zhudobnených básní sú udalosti,
ktorých opis poznáme z Biblie. Tak došlo k nevyhnutnej rozluke Albrechta spožiadavkami katR
líckej cirkvi, ktorej predstaviWHOLD SRVWUHKOL, že skladba sa vymykDOD ] predpokladaných limLWRY
OLWXUJLFNHMKXGE\
Tridsiate roky 20. storoþia boli rokmi prípravy na najväþšiu dejinnú kataklizmu, ktorá
postihla nielen Európu, ale celú Zem. 9tejto dobe však Albrecht ochorel na dlhodobRVDSUHMDYX
júcu depresiu, ktorá mu uberala akékoĐvek tvorivé sily. Vylieþenie zWHMWRFKRURE\ERORSRORP\V
tické. Keć jeho priateĐ odchádzal na púĢ do juhofrancúzskeho mesteþka Lurdy, Albrecht ho pR
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SURVLO DE\ VD SULKRYRULO ]D MHKR X]GUDYHQLH .zázraþnému uzdraveniu potom došlo, GHSUHVLD VR
všetkými VYRMLPLpríznakmi ]PL]ODD$OEUHFKW]vćaky za toto uzdravenie skomponoval trojhlasnú
VNODGEX Ex voto, ktorú možno uviesĢ vo viacerých orchestráciách, no ktorej základ tvorí vokálny
trojhlas, nesúci text modlitby Ave MariaMožno práve ]tejto doby pochádza tiež text, vNWRURP
opisuje svoje chápanie viery. 7HQWRWH[Wnazvaný TušeniaSRNODGDO]DVYRMHILOR]RILFNRreligiózne
Y\]QDQLH D – SRGREQH DNR MHKR KXGED – vychádza zo spojenia najstarších myšlienkových tradícií
D]možnosWLich najmodernejšieho (vedeckého) interpretovania
$OEUHFKW VD Ytýchto rokoch ]QRYX XWYUG]RYDO vo svojom umeleckom kréde, þo QDSOQR
Y\MDGULO Y VNODGEH Cantate! Cantate Dominum canticum novum  SUH ]ERU D RUFKHVWHU  
DYúvode, zverejnenom vtlaþi diela.
Antické príslovie inter arma silent musae VD YURNRFK  VYHWRYHM YRMQ\ SUHMDYLOR DM QD
Albrechtovej tvorbe. Až Yposledných dĖoch vojny naþrtolGYHVNODGE\–Kyrie(pre miešaný zbor
DRUJDQ086/9,59b; pre soprán aRUJDQ086/9, DBenedictus (pre soprán aRUJDQ086
/9, 0ôžeme LFKchápaĢ ako predzvesĢ omšovej kompozície pre zbor aRUFKHVWHU Missa in G 
ktorú však už nikdy nenapísal –skladby ostali torzom. Posledné dve religiózne kompozície Albrechta
Y]QLNOL YURNRFK  –  Dolorosa SUH ]ERU RUFKHVWHU D RUJDQ Y]QLNOD URNX  SUHSUDFR
vaním staršieho Kyrie  MUS LVI 5). Skladba má dvojitú sémantickú konotáciu. Dolorosa
zhudobĖuje text graduálu Dolorosa et lacrimabilis es na Sviatok Sedembolestnej Panny Márie,
patrónky Slovenska (sviatok 15. septembra). Albrecht skladbu venoval „pánu dekanovi Augustínovi
3R]GHFKRYLYúcte apriateĐstve,“ kĖazovi s neĐahkým osudom, ako bolo vyššiespomenuté. To všeW
ko sa skrýva za dosiaĐ nepredvedenou Albrechtovou kompozíciou Dolorosa
Posledná sakrálna kompozícia Albrechta Alleluia vznikla roku 1947 na text ofertóra Erit
vobis hic dies memorialis, alleluiaurþeného na VeĐkonoþný týždeĖ. 
Ak chceme nájsĢ nejaké konštanty v Albrechtovej sakrálnej hudbe, tak tieto konštantny
priamo súvisia so životnými osudmi inázormi svojho tvorcu. Albrecht bol hlboko presvedþený, že
religiózne umenie svojej doby musí korešpondovaĢ shistorickou prítomnosĢou. Tento názor vyjadril
nielen slovne (úvod kCantate!, úvaha Tušenia), ale stojí za všetkými umeleckými rozhodnutiami,
na ktoré sa ako skladateĐ podujal aktoré realizoval vo svojich sakrálnyFK dielach. Tá druhá koQ
štanta je azda ešte osobnejšia: je Ėou celoživotné zaujatie sa postavou Panny Márie, ku ktorej sa
modlí ako dieĢa (Ave MariaSUHVSHYDorgan), ktorej utrpenie sa stáva predmetom jeho protivojnR
YHM Piety pre hlas, sláþikové nástroje a RUJDQ   VPRGOitbou ku ktorej vstupuje do služieb
Cirkevného hudobného spolku sv. Martina (Ave Maria SUH ]ERU DRUFKHVWHURUJDQ   3DQQD




Ex voto, Musik für drei Stimmen, MUS LVI 44, 45, 46.
$/%5(&+7$  V228. Nedatovaný strojopis textu má maćarskú (Sejtések Dnemeckú jazykovú verziu
Ahnungen –086/9,
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Mária sa stala tiež objektom jeho najvýznamnejšieho i najosobnejšieho diela, oratória/kantáty Tri
básne naŽivot Máriena slová Rainera Mariu Rilkeho  Takisto jeho votívna skladba Ex voto
MHGDURP3DQQHMáriL]DX]GUDYHQLHDzároveĖ modlitbou Ave Maria  1DSRNRQDolorosaSUH
]ERURUFKHVWHUDorgan (1947) je vlastne jeho jedinou skladbou, ktorá rešpektuje liturgiu cirkevného
URNDDYtejto sémantike je pevne spätá so Sviatkom Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.

PRÍLOHA –Texty, ktoré zhudobnil Alexander Albrecht

0,66$,1&


.\ULH
.\ULHHOHLVRQ&KULVWHHOHLVRQ.\ULHHOHLVRQ


*ORULD
*ORULDLQH[FHOVLV'HR
(WLQWHUUDSD[KRPLQLEXVERQDHYROXQWDWLV
/DXGDPXVWH%HQHGLFLPXVWH
$GRUDPXVWH*ORULILFDPXVWH
*UDWLDVDJLPXVWLELSURSWHUPDJQDPJORULDPWXDP
'RPLQH'HXV5H[FDHOHVWLV'HXV3DWHURPQLSRWHQV
'RPLQH)LOLXQLJHQLWH,HVX&KULVWH
'RPLQH'HXV$JQXV'HL)LOLXV3DWULV
4XLWROOLVSHFFDWDPXQGLPLVHUHUHQRELV
4XLWROOLVSHFFDWDPXQGLVXVFLSHGHSUHFDWLRQHPQRVWUDP
4XLVHGHVDGGH[WHUDP3DWULVPLVHUHUHQRELV
4XRQLDPWXVROXV6DQFWXV7XVROXV'RPLQXV
7XVROXV$OWLVVLPXV,HVX&KULVWH
&XP6DQFWR6SLULWXLQJORULD'HL3DWULV
$PHQ


&UHGR
&UHGRLQXQXP'HXP
3DWUHPRPQLSRWHQWHP
IDFWRUHPFDHOLHWWHUUDH
YLVLELOLXPRPQLXPHWLQYLVLELOLXP
(WLQXQXP'RPLQXP
-HVXP&KULVWXP
)LOLXP'HLXQLJHQLWXP
(WH[3DWUHQDWXPDQWHRPQLDVDHFXOD
4XLSURSWHUQRVKRPLQHV
HWSURSWHUQRVWUDPVDOXWHP
GHVFHQGLWGHFDHOLV
(WLQFDUQDWXVHVWGH6SLULWX6DQFWR
H[0DULD9LUJLQH
(WKRPRIDFWXVHVW
&UXFLIL[XVHWLDPSURQRELVVXE3RQWLR3LODWR
SDVVXVHWVHSXOWXVHVW
(WUHVXUUH[LWWHUWLDGLH
VHFXQGXPVFULSWXUDV
(WDVFHQGLWLQFDHOXP
VHGHWDGGH[WHUDP3DWULV
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(WLWHUXPYHQWXUXVHVW
FXPJORULDMXGLFDUHYLYRVHWPRUWXRV
(WLQ6SLULWXPVDQFWXP'RPLQXP
HWYLYLILFDQWHP
4XLH[3DWUH)LOLRTXHSURFHGLW
(WXQDPVDQFWDPFDWKROLFDPHWDSRVWROLFDP(FFOHVLDP
&RQILWHRUXQXPEDSWLVPD
LQUHPLVVLRQHPSHFFDWRUXP
(WH[SHFWRUHVXUUHFWLRQHPPRUWXRUXP
(WYLWDPYHQWXULVDHFXOL
$PHQ


6DQFWXV
6DQFWXV6DQFWXV6DQFWXV
'RPLQXV'HXV6DEDRWK
3OHQLVXQWFRHOLHWWHUUDJORULDWXD
2VDQQDLQH[FHOVLV


%HQHGLFWXV
%HQHGLFWXVTXLYHQLW
LQQRPLQH'RPLQL
2VDQQDLQH[FHOVLV


$JQXV'HL
$JQXV'HLTXLWROOLVSHFFDWDPXQGLPLVHUHUHQRELV
$JQXV'HLTXLWROOLVSHFFDWDPXQGLPLVHUHUHQRELV
$JQXV'HLTXLWROOLVSHFFDWDPXQGLGRQDQRELVSDFHP

$9(0$5,$
$YH0DULDJUDWLDSOHQD'RPLQXVWHFXPEHQHGLFWDWXLQPXOLHULEXVHWEHQHGLFWXVIUXFWXVYHQWULV
WXL-HVXV>&KULVWXV@6DQFWD0DULD0DWHU'HLRUDSURQRELVSHFFDWRULEXVQXQFHWLQKRUDPRUWLV
QRVWUDH$PHQ

&$17$7(
&DQWDWH'RPLQRFDQWLFXPQRYXPTXLDPLUDELOLDIHFLW'RPLQXVDQWHFRQVSHFWXPJHQWLXPUHYHODYLW
MXVWLWLDPVXDP Žalm 972; tiežgraduál Viderunt omnes 

0$5,(1/(%(1


*HEXUW0DULDH 5DLQHU0DULD5LONH 
O was muß es die Engel gekostet haben,
nicht aufzusingen plötzlich, wie man aufweint,
da sie doch wußten: in dieser Nacht wird dem Knaben
GLH0XWWHUJHERUHQGHP(LQHQGHUEDOGHUVFKHLQW


6FKZLQJHQGYHUVFKZLHJHQVLHVLFKXQG]HLJWHQGLH5LFKWXQJ
wo, allein, das Gehöft lag des Joachim,
ach, sie fühlten in sich und im Raum die reine VerdicKWXQJ
DEHUHVGXUIWHNHLQHUQLHGHU]XLKP


Denn die beiden waren schon so außer sich vor Getue.
Eine Nachbarin kam und klugte und wußte nicht wie,
XQGGHU$OWHYRUVLFKWLJJLQJXQGYHUKLHOWGDV*HPXKH
HLQHUGXQNHOHQ.XK'HQQVRZDUHVQRFKQLH
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Pietà 5DLQHU0DULD5LONH 
-HW]WZLUGPHLQ(OHQGYROOXQGQDPHQORV
erfüllt es mich. Ich starre wie des Steins
,QQHUHVVWDUUW
Hart wie ich bin, weiß ich nur Eins:
Du wurdest groß 
... und wurdest groß,
um als zu großer Schmerz
ganz über meines Herzens Fassung
KLQDXV]XVWHKQ
Jetzt liegst du quer durch meinen Schooß,
MHW]WNDQQLFKGLFKQLFKWPHKU
gebären.


9RP7RGH0DULDH1R   5DLQHU0DULD5LONH 
Wer hat bedacht, daß bis zu ihrem Kommen
der viele Himmel unvollständig war?
'HU$XIHUVWDQGQHKDWWH3ODW]JHQRPPHQ
GRFKQHEHQLKPGXUFKYLHUXQG]ZDQ]LJ-DKU
ZDUOHHUGHU6LW]8QGVLHEHJDQQHQVFKRQ
sich an die reine Lücke zu gewöhnen,
die wie verheilt war, denn mit seinem schönen
Hinüberscheinen füllte sie der Sohn.


6RJLQJDXFKVLHGLHLQGLH+LPPHOWUDW
QLFKWDXILKQ]XVRVHKUHVVLHYHUODQJWH
GRUWZDUNHLQ3ODW]QXU(UZDUGRUWXQGSUDQJWH
PLWHLQHU6WUDKOXQJGLHLKUZHKHWDW
Doch da sie jetzt, die rührende Gestalt,
VLFK]XGHQQHXHQ6HOLJHQJHVHOOWH
und unauffällig, licht zu licht, sich stellte,
GDEUDFKDXVLKUHP6HLQHLQ+LQWHUKDOW
von solchem Glanz, daß der von ihr erhellte
(QJHOJHEOHQGHWDXIVFKULH:HULVWGLH"
(LQ6WDXQHQGZDU'DQQVDKQVLHDOOHZLH
*RWW9DWHUREHQXQVHUQ+HUUQYHUKLHOW
so daß, von milder Dämmerung umspielt,
GLHOHHUH6WHOOHZLHHLQZHQLJ/HLG
VLFK]HLJWHHLQH6SXUYRQ(LQVDPNHLW
ZLHHWZDVZDVHUQRFKHUWUXJHLQ5HVW
LUGLVFKHU=HLWHLQWURFNHQHV*HEUHVW
Man sah nach ihr; sie schaute ängstlich hin,
weit vorgeneigt, als fühlte sie: ich bin
sein längster Schmerz und stürzte plötzlich vor.
'LH(QJHODEHUQDKPHQVLH]XVLFK
und stützten sie und sangen seliglich
und trugen sie das letzte Stück empor.

'2/2526$
'RORURVDHWODFULPDELOLVHV9LUJR0DULDVWDQVMX[WDFUXFHP'RPLQL-HVX)LOLLWXL5HGHPSWRULV
9LUJR'HL*HQLWUL[TXHPWRWXVQRQFDSLWRUELVKRFFUXFLVIHUWVXSSOLFLXPDXFWRUYLWDHIDFWXV
KRPR *UDGLiberSY 


164

$//(/8,$
(ULWYRELVKLFGLHVPHPRULDOLVDOOHOXLDHWGLHPIHVWXPFHOHEUDELWLVVROHPQHP'RPLQRLQSURJHQLHV
YHVWUDVOHJLWLPXPVHPSLWHUQXPGLHPDOOHOXLDDOOHOXLDDOOHOXLD
)HULDS3DVFKD ([RGXV 



ŠUHAJKO, KANTÁTA
Nechoć ty, šuhajko, cez pohDQNX 
veru Ģa zabijú pre IUDMHUNX
$ja mám frajerku, neWDjím sa,
Dja mám valašku, Rbránim sa.





Frajereþka pyšnD]DGUXKHho išla, 
QHPRžem jej ]DEUDQLF


7DPSRSRG%UDQLVNR
ceþe voda bystro

QHPRžem ju zastaviF
Frajereþka pyšna 
za druheho išla, 
nemožem jej zabranic.


Dával som im voly, 
þo orali vSROL
dával som im kone
ešte mi ju nedali,
DMDLPMXQHFKFHP
obrátim sa, kde chcem,
QHFKVLho len nechajú.


Pime, chlapci, pime víno,
šak nám teþLHSRWHNQLPR
.HĢsa vínka napijeme, 
vodiþkou sa umyjeme.






Nech mi nehovorí žaden,
abych išou zo šenku YHQ
SRWRPSRMGHP]o šenkuYHQ
NHĢzaplatím, þo som dlžen.


ýardáš, budzogáQ 
]DKUDMPLcigáQ
QDWýKXVOHQDWýJDMG\
þo tu nechal Garibaldi.





3LPHFKOapci, pime víno


.HG\RSDGDODELHODILMDOHQND

YWHG\PDNODPDODPRMDIUDMHUHQND


7DPSRSRG%UDQLVNRteþHYRGDE\VWUR
QHPRžem ju zastaviF
IUDMHUHQka pyšnD]DGUXKHho išla,
QHPRžem jej]DEUDQLF
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PRÍLOHA–Úvodné slovo kpartitúre skladby Cantate!]URNX

925:257


,FKKDEHGLHVHV:HUNLQGLHVHP%HZXVVWVHLQJHVFKULHEHQGDVVZLUKHXWH/HEHQGHQJHQDXVL
das Recht haben unsere religiösen Empfindungen in der musikalischen Sprache XQVHUHU HLJHQHQ
Zeit auszudrücken, wie es die Komponisten des 17.WHQ RGHU WHQ -DKUKXQGHUWHV JHKDEW KDEHQ
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.
$OV*RWWGHQ0HQVFKHQ$GDPDXV/HKPIRUPWHVRZDUGLHVYRUHUVWQXUHLQ*HELOGH$EHU
GDQQKDXFKWHHULKPDXFKHLQe Seele ein und dieser Odem ist es, welcher eer Menscheit Fühlen und
'HQNHQJLEW
8QGLQGHU.XQVWLVWHVHEHQVR





$OH[DQGHU$OEUHFKW



PRÍLOHA List Augustína Pozdecha, 1.


Možno sa Vám bude zdaĢ zvláštne, že sa na Vás obracia v predmetnej veci katolícky kĖaz.
Rozhodol som sa pre túto akciu, lebo už nemôžem byĢ dlhšie nemým svedkom strašného utrpenia,
ktorému sú vystavení židia, moji blížni. Som hlboko presvedþený, že Đudské bytosti, ktoré nemajú
inej viny, ako že sa narodili ako židia, sa zbavujú všetkého majetku, oberú ich o posledný zvyšok
osobnej slobody a odvleþú do cudzej krajiny ako otrokov.
Chcel by som vyburcovaĢ svedomie celého sveta proti tomuto prenasledovaniu. ŽiaĐ Bohu,
nemám možnosĢ pozdvihnúĢ môj hlas tak, aby ho poþuli 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 neþinným svedkom, keć
malé deti, na smrĢ chorých starcov, mladé dievþatá vytrhnuté z ich rodín a mladých mužov
deportujú ako dobytok v dobytþích vagónoch, do neznáma, do neznámej budúcnosti.
Konajte, kým nie je príliš neskoro, konajte rýchlo, tak azda ešte bude možné zachrániĢ þasĢ
slovenských židov.
Dúfam, že moje slová budú vypoþuté, dúfam, že urobíte všetko preto, þo bude vo Vašich
silách, v záujme Vašich úbohých nešĢastných spoluveriacich.


PRÍLOHA 4 –Notový príklad –sopránový part Pietyvo verziách zURNXD


 3LHWD]URNX–sopránový part


 3LHWD]URNX–sopránový part




In: KAMENEC, Ivan, PREýAN, Vilém, ŠKORVÁNEK, Stanislav, ed.: Vatikán a Slovenskárepublika 1939 – 1945
Dokumenty6ORYDN$FDGHPLF3UHVV%UDWLVODYDV
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PÔSOBENIE EMANUELA RAULA V PREŠPORSKOM MESTSKOM DIVADLE
$UVÁDZANIE OPERNÉHO REPERTOÁRU952.2&+–

-DQD/DVODYí kRYá
Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied

Príbeh Mestského divadla/dnešnej Historickej budovy SND vPrešporku/Bratislave, ktorý sa zaþal
písaĢ vroku 1886, tvorí podstatnú súþasĢ dejín mesta azastáva dôležité miesto vdivadelnej histórii
%UDWLVODY\Dôkazom toho sú VSLV\opisujúce históriu vzniku Mestského divadla ako ajRVREQRVWL
pôsobiace vMHKR GHMLnách, ktoré boli zároveĖ súþasĢou kultúrnych dejín Bratislavy. K jedným
]prvýchpatríbrožúra snázvom Das neue Theater in Preßburg, ktorú pri príležitosti slávnostného
RWYRUHQLDQRYRSRVWDYHQHMEXGRY\Yroku 1886 napísDO2WWRYRQ)DEULFLXV$XWRUUR]VLDKOHSopísal
VWDY VWDUHM GLYDGHOQHM EXGRY\ ktorý mal okrem iných faktorov podiel na priebeh rozhodovaní
RVWDYEH nového divadla, ćalej SRVWDYHQLH QRYHM EXGRY\ Dna záver uviedol mená všetkých tých,
ktorí sa ojej vznik zaslúžili Podobnú brožúru Ymaćarskom jazyku napísal .DUO 6DPDUMD\ 1D
zaþiatku 20. storoþia Y]QLNOL viaceré práce WDN RGLYDGHOQHM EXGRYH ]URNX  (túto budovu dal
postaviĢ gróf Juraj Csáky)DNRDMREXGRYH]URNXLFKDXWRPMH.DUO%HQ\RYV]N\3RY]QLNX
ýeskoslovenskejUHSXEOLN\YURNXEXGLODtéma pozornosĢ taktiež vsúvislosti so vznikom SND
DMHKRSRstupným budovaním. Ktýmtoprácam patrí spis oKXGEHY%UDWLVODYHRGJindĜichDKvČtD
NGH DXWRU spomína dejiny divadla ćalej þlánky a štúdieAntonínD HoĜejšD D GYRjzväzková
publikácia Štefana Hozu.=novších autorov sa systematicky výskumu dejín nemeckého divadla na
6ORYHQVNX YHQRYala Milena CesnakováMichalcová DRmaćarskom divadle vBratislave písal
Ferenc Ungváry. Autori syntetických práco dejináchSlovenského národného divadla v%UDWLVODYH




Tento príspevok vychádza v rámci riešenia projektu VEGA þ. 1/0914/15 –„Slovenská opera ako umelecký aVSROR
þenský fenomén“ vćaka podpore Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy þ. APVV
Dvćaka nadaþnému príspevku VzdČlávací nadace Jana Husa aNadácie Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Príspevok je inšpirovaný štúdiou Operná produkcia na scéne Mestského divadla poþas pôsobenia nemeckého riaditeĐa
Emanuela Raula v Prešporku, ktorá bola uverejnená vþasopise 2SXVPXVLFXP, roþ.þ. 

3RU)$%5,&,86 2WWR YRQ Das neue Theater in Preßburg.Festschrift. Preßburg : 'UXFNHUHLGHV:HVWXQJDULVFKHU
*UHQ]ERWH

 6$0$5-$< .DUOA pozsonyi régi és új színház. Das alte und neue Theater in Pressburg 3R]VRQ\3UHVVEXUJ 
Wigand F. K. Nyomdája

 3RU %(1<296=.< .DUO Das alte Theater. %UDWLVODYD  $JHUPD\HU  D %(1<296=.< .DUO Theatergeschichtliche Kleinigkeiten%UDWLVODYD6LJPXQG6WHLQHU

Por. KVċT, JindĜich: Hudba v starom Prešporku a v poprevratovej Bratislave. (Edícia Zlatá kniha Bratislavy)
%UDWLVODYDKníhtlaþiareĖ Ján Pocisk aVSRO

3RU HOěEJŠ, Antonín: 3UHGURNPL ,QSlovenský denník,roþ.9, 9.11.1929; Bratislavské divadelníctvo kedysi
DGQHV ,QNová Bratislava1932, þ. 3, s. 60+XGEDDGLYDGORY%UDWLVODYH,Q Pamätný spis hl. mČsta Slovenska
%UDWLVODYDV142; Jubileum Mestského divadla v%UDWLVODYH,QRobotnícke noviny, roþ. 33, 27.9.1936, þ. 221.

Por. HOZA, Štefan: Opera na Slovensku, 2 zväzN\0DUWLQ2VYHWD
3RUCESNAKOVÁMICHALCOVÁ, Milena: 'DVVORZDNLVFKHXQGGHXWVFKH7KHDWHULQ3UHVVEXUJ %UDWLVODYD LQGHQ
HU-DKUHQGHV-DKUKXQGHUWV,QTeatru si politica. Theater und Politik. Deutschsprachige Minderheitentheater in
Südosteuropa im 20. Jahrhundert &OXM–1DSRFD  V – Geschichte des deutschsprachigen Theaters in der
SlowakeiKölnBöhlau, Premeny divadla%UDWLVODYD9HGD
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sa tejto téme venovaliskôr okrajovo.9\]GYLKOLvýznamné udalosti ahosĢovania nemeckých alebo
maćarských speváckych a divadelnýchhniezd. ýo všakWYRULORSRGVWDWXGLYDGODYGUXKHMSRORYLFL
 D SUYHM SRORYLFL 20. storoþia bola každodenná prevádzka, pretože Qávšteva divadla SDWULOD NX
každodennému životumestských obyvateĐov

Divadlo ako umenie a ako inštitúcia sa vždy opieralo o konkrétnu spoloþenskú vrstvu, ktorá
tvorila jeho divácke, ekonomické a hodnotové zázemie. Prešporok, tradiþné nemecké mesto
meniace sa pod vplyvom maćarizácie na „západnú baštu Horného Uhorska“, bolo v19. storoþí
provinþným mestom sbohatou históriou. Obyvatelia pestovali úzky vzĢah sViedĖou, neskôr
Yobdobí pred 1. svetovou vojnou apoþas nej bola referenþným bodom BudapešĢ. Spoloþenské
]PHQ\Y19. storoþí, ktoré spôsobili výmenu vrstiev spravujúcich mesto, mali za následok, že vznik
Dformovanie Mestského divadla úzko súvisel smeštianskou kultúrou. Meštiansky charakter divadla
možno vyþítaĢ z dobových prameĖov. Recenzií anovinových správ vdennej tlaþi nachádzame
dostatok, svojim obsahom vypovedajú o vzĢahu divadla aspoloþnosti, ozrejmujú miesto aIXQNFLX
GLYDGOD Ykultúre mesta. Vsprávach možno pozorovaĢ tri prvky, ktoré charakterizujú meštiansku
spoloþnosĢ: prvým je prvok zábavy – uvádzanie viedenských frašiek bolo neodmysliteĐnou
súþasĢou denného hracieho plánu podobne ako preferencia viedenskej operety, ktorá pretrvávala
poþas celého obdobia. Druhým SUYNRP je stále prítomné želanie o pravidelné uvádzanie opery,
ktoré bolo vnímané ako prejavvzdelanosti spoloþnosti(slovne stál tento prvok vyššie, avšak podĐa
skutoþnosti vidíme, že zábava mala prednosĢ pred vzdelaním, pretože divadlo bolo vypredané pri
operných premiérach, ale reprízy operetných a iných zábavných predstavení boli viacej navštH
vované než reprízy operných diel). Obraz vzdelanosti dopĎĖalo uvádzanie klasických hier
poznaþené náklonnosĢou k nemeckým autorom ako boli )ULHGULFK 6FKLOOHU D -RKDQQ :ROIJDQJ
Goethe. Tretíprvok tvorila túžba po sebaprezentácii obyvateĐstva, spojená sutužovaním kolektíY
nej identity skrze opakované zdôrazĖovanie vlastenectva k Uhorsku.
'LYDGOR Yobdobí meštianstva bolo každodennou súþasĢou života obyvateĐov a Yäþšina
predstavení, tak hudobnodramatických, ako aj þinohernýchsa konali viackrátSoþas jednej sezóny
(išlo obežnú prax vdivadlách provinþných miest). Obsadenie sa niekedy menilo, tradiþne boli na
predstavenia pozývaní významní herci z9LHGQHDBudapešti akritiky reflektujúcedivadelné dianie
UHIHURYDOL Rjednotlivých umelcoch z pohĐadu stvárnenia postáv (Rollen). Badáme jasnú, þasto
veĐmi konkrétnu predstavu o postavách, ktorú malo publikum, resp. kritik zafixovanú (referenþným
bodom boli viedenské predstavenia, prešporskí ob\YDWHOLD MD]GLOL GR 9LHGQH SUDYLGHOQH D SRURY
návanie so známymi viedenskými hercami bolo þasto súþasĢou obsahu kritiky). Vprípade
odlišného stvárnenia tej þi onej postavy bol tento fakt hodnotený buć pozitívne alebo negatívne.




Ide predovšetkým odve práce: Slovenské divadlo v 20. storoþí(ed. Miloš Mistrík) Bratislava : VedaDDejiny
slovenskej drámy 20. storoþia HG. Vladimír Štefko) Bratislava : Divadelný ústav 
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Vysoké oþakávania zo strany publika (þi skôr kritiky) splnil riaditeĐ v prípade, keć pravidelne
uvádzal operu. To však nebolo jednoduché,kećže mal kdispozícii umeleckýsúbor spriemerným
poþtom 30 sólistov a  ]ERULVWRY 6týmto súborom uvádzal kompletný þinoherný a KXGREQR
GUDPDtickýrepertoár, WMv dobovej terminológii: opery, operety, hry, komédie, frašky aYHVHORKU\
Dneskôr novodobé drámy. ViedĖou uznávané operné predstavenia slúžili ako odporuþenie pre ich
uvádzanie vPrešporku. Aksa riaditeĐovi podarilo uviesĢ operné diHOD VRslušnými speváckymi
výkonmi priemerne jeden až dvakrát za mesiac (vrátane niekoĐkých repríz tej istej opery), bol
považovaný za schopného aperspektívneho riaditeĐa. Väþšina z riaditeĐov však nemali vsúbore
dostatok operných sólistov D WDN VL QD Nonci sezóny najímali na zorganizovanie operných
predstavení samostatný operný súbor ]inýchGLYDGLHO9URNRFK–1899 pôsobil vPrešporku
nemecký divadelný riaditeĐ Emanuel Raul, ktorý podĐa získaných informácií uvádzal operu
niekoĐkokrát za týždeĖ D to na úrovni, ktorá lahodila aj takému nároþnému kritikovi akým bol
prešporský mestský archivár ahudobný kritikJán%DWND – 

(PDQXHO5DXODoperný repertoár Mestského divadla vURNRFK
Emanuel Raul, vlastnýP PHQRP (PDQXHO )ULHGPDQQ  – 1916) patril medzi dlhoroþných
stabilných nemeckých riaditeĐov pôsobiacich v divadlách provinþných miest. Svojím úþinkR
vaním YPrešporku nadviazal na dlhoroþnú tradíciu nemeckého divadla vmeste. Mestské divadlo
získal do prenájmu po nemeckom riaditeĐovi Maxovi Kmenttovi (divadlo mal v prenájme od
SRVWDYHQLDEXGRY\Yroku 1886 do roku 1890). Raul pôsobil v Prešporku spolu deväĢURNRYvždy
poþas zimných mesiacov (polroþná sezóna sa vPrešporku delila medzi nemeckého amaćarského
riaditeĐa, preto mesto uzatváralo zmluvu s iným divadlom. Obidvaja riaditelia odohrali polovicu
sezóny vPrešporku aSRORYLFXYTemešvári). 
Raul pochád]DO]Boskovíc uBrna, jeho manželka Katharina Hoppé bola hereþka aoperetná
speváþka. Po krátkom štúdiu techniky na brnianskej odbornej škole odišiel Raul kGLYDGOX$NR
herec a spevák (predstaviteĐ milovníckych rolí) pôsobil vdivadlách vPrahe, ýeských BudČjo



Pre bližšie informácie oJánovi%DWNRYLSR]UL LENGOVÁ-DQD%ULHIH+DQV5LFKWHUVLQGHU0XVLNVDPPOXQJYRQ
-RKDQQ 1HSRPXN %DWND ,Q Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa 0LWWHLOXQJHQ GHU LQWHUQDWLRQDOHQ $UEHLWVJH
meinschaft an der Universität Leipzig. Heft 10. /HLS]LJGudrun Schröder Verlag, 2005, s. 109TAUBEROVÁ,
Alexandra, MARTINKOVÁ -DUPLOD % Johann Nepomuk Batka. Auswahl aus der Korrespondenz %UDWLVODYD 
Slovenské národné múzeumHudobné múzeumTAUBEROVÁ$OH[DQGUDJán Nepomuk Batka a jeho zbierka
hudobnín%UDWLVODYDSlovenské národné múzeumHudobné múzeum1995. Ján%DWNDEROV\QRPhudobného skladD
teĐa, klavírneho pedagóga a interpreta Johanna Nepomuka Batku (1795  Zaujímavé poznatky Rživote rodiny
%DWNRYFRY SULQLHVOD dizertaþná práca Andreja ýepca zameraná na život adielo otca hudobného kritika 3RU ýEPEC
$QGUHM Klavírna tvorba prvej polovice 19. storoþia na Slovensku a dielo Johanna Nepomuka Batku (1795-1874).
Dizertaþná práca, Bratislava 2015.

 9roku 1913 oslávil 50. výroþie herectva a 40. výroþie svojho povolania ako divadelný riaditeĐ. Por. LUDVOVÁ
-LWNDDNROHudební divadlo v þeských zemích: osobnosti 19. století.Praha : Divadelní ústav,$FDGHPLDV

Raulova manželka Katharina pôsobila dlhé roky vsúbore svojho manžela. VPrešporku podĐa záznamov vystupovala
len v prvých rokoch Raulovho tunajšieho pôsoEHQLD. Úspešnými pokraþovateĐkami rodinnej tradície boli dcéry Rosa
D-DFTXHOLQH
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viciach, Linci, Klagenfurte, vo Viedni (Theater in der Josefstadt, neskôr Theater an der Wien),
Karlových Varoch, Odese, Bukurešti aďubĐane. Vroku 1877 sa rozhodol založiĢ si vlastnú divD
delnú spoloþnosĢ, sktorou pôsobil najprv vŠoprone aRG URNX  YKarlových Varoch. VUR
NRFK–1883 si súbežne prenajal mestské divadlo v2ORPRXFLDYURNRFK–1886 mestské
GLYDGORYLiberci. Do Prešporka prišiel prvýkrát na jeseĖ roku 1890 po skonþení sezóny vKarlových
Varoch, kde uvádzal predovšetkým zábavný repertoár, prispôsobujúc sa vkusu publika vkúpeĐnom
meste. ZároveĖ mal skúsenosti svedením mestských divadiel v2ORPRXFL D /LEHUFL NGH VD PX
opakovane podarilo zabezpeþiĢ hosĢovanie speváckych hviezd z9LHGQH 92ORPRXFL uvádzal
podobný operný repertoár ako vPrešporku, boli to predovšetkým talianske anemecké operné diela
19. storoþia.
Okrem hudobných a hudobnodramatických druhov, ktoré tvorili väþšinu repertoáru, kládol
5DXO dôraz na uvádzanie (podĐa dobovej klasifikácie) klasických hier a moderných realistických
drám, priþom ako prvý uviedol vPrešporku diela *HUKDUWD+DXSWPDQQDD+HUPDQQD6XGHUPDQQD
Najväþší úspech však mali operné predstavenia (konali sa podĐa možnosti so zvýšeným poþtom
þlenov orchestra aza úþasti harfistu), ktoré sa Raul snažil uvádzaĢ þo najþastejšie a najkvalitnejšie.
Raul hral v Prešporku výluþne vbudove Mestského divadla, po skonþení sezóny vTemešvári
odchádzal spravidla do Karlových Varov, kde maO L naćalej vprenájme tamojšie divadlo.
Pôsobenie Emanuela Raula spadá do obdobia, ktoré bolo z hĐadiska politického smerovania
YUhorsku rozhodujúce a malo veĐký dopad na vývoj Mestského divadla. Na prvý pohĐad išlo
Rpokojné astabilné obdobie nemeckého divadla v Prešporku, ale pravdou je, že vtom þase prebiH
hali silné maćarizaþné tlaky usilujúce udomácniĢ maćarské divadlo Y Prešporku. Kećže divadlo
bolo stredobodom kultúrneho aspoloþenského života prešporských obyvateĐov azároveĖ vnímané
DNR SURVWULHGRN SUH dosiahnutie politických cieĐov ]R VWUDQ\ promaćarských kruhov, musel Raul
túto situáciu vnímaĢ D šikovne sa s Ėou vysporiadaĢ. Stavil teda na operu, pravidelne uvádzal
operné novinky, ako aj staršie diela vo vynikajúcej kvaliteDWDNVDPXSRGDUilo vybudovaĢ si meno
dobrého a spoĐahlivého riaditeĐa azaistiĢ si verné publikum. 
Prvá Raulova sezóna zaþala 2. októbra 1890 atrvala do 20. januára 1891. K dobrému
zabezpeþeniu priebehu angažoval Raul umelecký súbor spoþtom sólových þlenov tridsaĢpäĢ
(dvadsaĢjeden mužov a štrnásĢ žien), ] toho 11 spevákov a8 speváþok. Poþet zboristov bol
dvadsaĢšesĢ (štrnásĢ mužov advanásĢ žien). Ćalej knemu patrilo päĢ sólových taneþníc a dvanásĢ



 Por. KěUPKOVÁ /HQND NČmecká operní scéna v2ORPRXFL ,,  –   2ORPRXF  Univerzita Palackého
Y2ORPRXFLV

 Jeho pôsobenie vKarlových Varoch reflektuje nemecký almanach do roku 1890 apotom od roku 1895. Podobnú
informáciu uvádza Jitka Ludvová. Por. LUDVOVÁ V  D 1HXHU 7KHDWHUDOPDQDFK %HUOLQ  *HQRVVHQVFKDIW
Deutscher BühnenAngehöriger, 1896, s. 468.3UHVVEXUJHU=HLWXQJRĖom po celý þas pôsoEHQLDYPrešporku hovorí ako
o karlovarskom riaditeĐovi, avšak záznamy vnemeckom almanachu evidujú jeho þinnosĢ v Karlových Varoch až od
URNX

172

mladých taneþníc.Repertoár prvej sezóny tvorili klasické hry ako napr. Viliam Tel )6FKLOOHU 
Manfred * * %\URQ , Faust - : *RHWKH , moderná dráma Die Ehre + 6XGHUPDQQ , ćalej
RSHUHW\Mikádo $6XOOLYDQ ,Úbohý Jonatán K. Millöcker), Simplicius -6WUDXVVGĖa 3. januára
1891 sa konala premiéra tejto operety v Prešporku , La Diva - 2IIHQEDFK  EDOHW Meissner
Porzellan KXGED - +HOOPHVEHUJHU  a množstvoćalších predstavení. Prekvapivo vprvej sezóne
neuviedol žiadnu opernú novinku, zopakoval len niekoĐko starších diel. Kritika však bola priaznivá
Dpredpovedala Raulovi dobrú budúcnosĢ. ýo sa týka vedúceho personálu, Emanuel Raul pôsobil
DNR KODvný režisér, Hans Rieger ako režisér opery, Rudolf Netsch ako režisér operety afrašky,
0RULW]8QJHUDNRGLULJHQW$XJXVW9HLWDNRkapelník, Georg Rau ako koncertný majster a Karoline
:HLOHUZimmer ako baletná majsterka. ýlenmi speváckeho súboru bolL :LOKHOP %DXHU .DUO
)HPPLQJHU -XOLXV .QDDFN .DUO 0DLOOHU 5XGROI 1HWVFK $GROI 5DXFK +DQV 5LHJHU D (GXDUG
6FKHQN=o ženských predstaviteliek to bolL+HOHQH)DONHQVWHLQ+DQVL-HUJ$QQD/HRQDUGL6RSKLH
1HWVFKD/LVD6FKOHKMeno Raulovej manželky .DWKL5DXOHoppésa vyskytuje predovšetkým pri
operetnom repertoári, ale obþas prevzala aj malú rolu vRSHUH.hosĢom sezóny SDWULOLokrem iných
herci viedenského Hofburgtheater Marie Pospischil a%HUQKDUG%DXPHLVWHU
Druhá Raulovasezóna (konala sa od 3. októbra 1891 do 31. januára 1892) potvrdila kvality
tohto spoĐahlivého riaditeĐa. So svojím umeleckým súborom, ktorý mal vyšší poþet þlenov než prvú
sezónu, si naplno získal priazeĖ publika. 0HG]Lsólistov patril Karl Astner, 5REHUWBöttcher, -RVHI
*UHYHQ (XJHQ *XVVDOHZLF] $UWKXU +RIIPDQQ (UQVW 0DKU 5XGROI 1HWVFK D $GROI 5DXFK
(obidvaja známi zminulej sezóny), ćalej Theodor Rieck, Ludwig Seibert, Ivan Shukowsky a Josef
6ZRERGDSólistkami bolL$OLFH)DUNDV+DQVL-HUJ$QQD/HRQDUGL$XUHOLH1RH,UPD5LFKDUGVRQ
D0DULDQQHSchütze.Vedúci personál tvoril(PDQXHO5DXO–hlavný režisér, 7KHRGRU5LHFN–režisér
RSHU\ 2WWR )LQGHLVHQ – kapelník, * )UHHGODQG – zbormajster a koncertný majster a Karoline
:HLOHU=LPPHU–baletná majsteUND
6úbor pozostával z kvalitných spevákov, þo mu umožnilo uviesĢ tak staršie opery, ako aj
QRYLQN\.nim patrila najväþšia udalosĢou sezóny –prešporská premiéra opery Sedliacka þesĢ, ktorá
VD NRQDOD  GHFHPEUD  +Oavní predstavitelia (XJHQ *XVVDOHZLF] 7XULGGX neskôr sólista
Nemeckého divadla YPrahe), Aurelie Noe (Santuzza, neskôr sólistka Dvorného divadla v .DUOV
UXKH DNRDM .DUO$VWQHU $OILR  zožali veĐký úspech uSXEOLND2scénické stvárnenie sa zaslúžil
samotný riaditeĐ Raul. Operný kritik JánBatka nešetril chválou abol nadšený zvysokej úrovne preG
VWDYHQLD„In einer so vortrefflichen Weise – sage ich ganz unverhohlen – wie wir es in Pressburg




3RU1HXHU7KHDWHUDOPDQDFK%HUOLQGenossenschaft Deutscher BühnenAngehöriger, 1891, s. 384.Okrem sólových
þlenov sú valmanachu vypísané aj mená zboristov. Pri menách niektorých z nich sa nachádza poznámka, že spolX
úþinkovali vhrách aveselohrách.

 3RU '(55$ Neun Jahre Theaterdirektion Raul. Ein Abschnitt aus Pressburgs Theatergeschichte. I. 3UHVVEXUJHU
=HLWXQJroþ. 136, þ. V
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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 [...].“Ćalším výborným operným predstD
vením bola ýarovná flauta, ktorú Raul uviedol pri príležitosti stého výroþia úmrtia W. A. Mozarta.
OpäĢ to bolo veĐmi vydarené predstavenie, Batka vyzdvihol snahu riaditeĐa Raula, dirigenta prHG
VWDYHQLD2WWD)LQGHLVHQDa dobré spevácke výkony. .ćalším operám patrila ŽidovkaTrubadúr
Hugenoti(podĐa %DWNXišlo o veĐmi vydarené predstavenie, tvrdil, že na tak vynikajúcej úrovni ešte
RSHUXYPrešporku nezažil Faust(v kritike odhaĐuje Batka „tajomstvo“ Raulovho úspechu, ktoré
podĐa neho tkvelo v dobre zostavenom ahlasovo vyváženom umeleckom súbore, schopnom predviesĢ
na dobrej úrovni tak operu, operetu, ako aj veselohru aklasickú hru atým udržaĢ na úrovni prR
vinþné divadlo),MartaWiliam TellDDcéra pluku. Ako poslednú operu vsezóne uviedol Raulov
súbor Wagnerovo dielo Lohengrin
K hosĢomsezóny SDWULODSULPDGRQDYLHGHQVNHM+RIRSHU0DGDPH-XGLFktorá zožala veĐký
úspech publika. Ćalší hostia pochádzali zradov známych viedenských hercov )HUGLQDQG %RQQ
'U5XGROI7\UROW%HUQKDUG%DXPHLVWHU 
Tretia Raulova sezóna vPrešporku zaþala 1. októbra 1892. Touto sezónou konþila Raulova
]POXYDVPrešporkom o prenájme divadla. Mesto malo záujem na jej obnovení, ale podĐa zákona
muselo vypísaĢ konkurz na nového nájomcu. To bola príležitosĢ, ktorú využili vplyvní podporR
vatelia maćarského divadla z radov maćarských þlenov mestského zastupiteĐstva. Žiadali zvážiĢ
striedanie sa dvoch riaditeĐov vMestskom divadle s cieĐom posilniĢ pozíciu maćarského riaditeĐa.
Navrhovali prenájom divadla jednému (maćarskému) riaditeĐovi, ktorý by zabezpeþil tak nemecké
ako aj maćarské predstavenia poþas celého roka. Návrh bol zamietnutý sodôvodnením, že tento
spôsob prenájmu by nebol úspešný, kećže zaplatiĢ dva kompletné umelecké súbory jeden riaditeĐ
nedokáže5DXOVDFKFHORdivadlo uchádzaĢ znova, avšak mal výhrady kniektorým bodom zmluvy.
Išlo konkrétne oSODWHQLHRVYHWOHQLDYdivadle, þo þinilo denné výdavky vo výške 20 fl. za dodávku
svietiplynu. Pri narastajúcich cenách predstavovali pre neho vysokú položku. Municipálny výbor
URNRYDO Rtejto požiadavke na udelenie subvencie, resp. prevzatí spomínanej platby na svojom
zasadaní dĖa 7. novembra, avšak zamietol ju. Po opätovnej Raulovej prosbe azistení, že sa oGLYD
dlo zaujímajú len dvaja riaditelia, mesto zmluvu sRaulom nakoniec predĎžilo a jeho požiadavke
Rznížení platby za svietiplyn na polovicu (10 fl. za deĖ) vyhovelo. 



-%Cavalleria rusticana3UHVVEXUJHU=HLWXQJ, roþ. 128, þ. 348, s. 4

-%Die Zauberflöte. Pressburger Zeitung, roþ. 128, þ. 335, s. 5

-%Die Hugenotten. Pressburger Zeitung, roþ. 128, þ. 307, s. 5

-%Faust3UHVVEXrger Zeitung, roþ. 128, þ. 286V
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Popri všetkých diskusiách prebiehala nemecká sezóna obvyklým spôsobom. ýo sa týka jej
XPeleckej úrovne, kritiky opätovne hodnotili Raulovu snahu pozitívne, i keć na zaþiatku sezóny
upozornili na zaþiatoþnícke výkony mladých þlenov umeleckého súboru.Situácia sa však vSULHEHKX
sezóny zmenila, už vnovembrových adecembrových kritikách sa píšHRnádherných mladých hlD
soch, ktorých spevácke schopnosti si je treba vážiĢ a obdivovaĢ. Sólistami súboru bol Franz Bucar,
5LFKDUG Kornay, Michael Rainer, Adolf Rauch (v súbore bol od zaþiatku Raulovho pôsobenia
YPrešporku), Adolf Sieder, Josef Swoboda(známy zminulej sezóny), Sigmund Szengery a Franz
Zich. Ženské sólistky boli Marie Erich, Marie Haas, Adele Jungt, Mathilde Lissop, Elsa Longauer,
0DULH 0DQFL )ULGD 5DXFK D0DULH 6HLIIHUW Vedúci personál pozostával z þlenov: hlavný režisér
(PDQXHO 5DXO operný režisér Berthold Glesinger, kapelník Carl Hrubetz D baletná majsterka
.DUROLQH:HLOHU=LPPHU
3ozíciu operného režiséra zastával spevák %HUWKROG *OHVLQJHU, ktorý v prešporskom
Mestskom divadle pôsobil v predchádzajúcich rokoch vsúbore Maxa KmenttDZároveĖ bol þlenom
Raulovho súboru vOlomouci poþas sezóny 1881/1882 ako režisér opery aspevák (spieval
Easové party a EDV EXIIR SDUW\  Pod jeho vedením (a za jeho spoluúþinkovania) EROL
YPrešporku uvedené viaceré operné predstavenia ako Faust Rigoletto Don Giovanni Fidelio
]Batkovej kritiky je cítiĢ veĐký obdiv k%HHWKRYHQRYLDRto väþšiu vćaþnosĢ voþi Raulovi, ktorý
operu uviedol vo vynikajúcom prevedení, vrátane veĐkej ouvertúry, þo bolo po prvýkrát), Veselé
paniþky windsorskéMaškarný bálAida. Posledná z vymenovaných opier sa konala za úþasti mezzR
VRSUDQLVWN\,UP\YSpányik.Išlo o speváþku svetového mena, ktorá navštívila svoje rodisko aSUL
tej príležitosti po prvýkrát úþinkovala ako hosĢ v0HVWVNRP GLYDGOH Vystúpenie v Aide  DNR
$PQHULV malo veĐký ohlas u SXEOLND D odštartovalo ćalšie úspešné hosĢovania v nasledujúcich
rokoch. Na mimoriadne vydarenom predstavení sa podieĐali samozrejme DM sólisti súboru, predR
všetkým dramatická speváþka Marie Seiffert $LGD  WHQRULVWD )UDQ] %XFDU 5DGDPHV  EDVLVWD
5LFKDUG.RUQD\ VeĐkĖaz5DPILV DEDU\WRQLVWD6LJPXQG6]HQJHU\ $PRQDVWUR .YDOLW\Y\PHQR
vaných þlenov potvrdilo aj ćalšie operné predstavenie, ktorým bol ProrokRG0H\HUEHHUD„Künstlerisch 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, roþ. 129, þ. 293, s. 5  9tej istej kritike autor zároveĖ hovorí
RRaulovej þinnosti, že sa nad Ėou zaþína rozprestieraĢ lesk divadelnej slušnosti, þo považuje za dobrý znak.


Por. KěUPKOVÁV,GHRjediného þlena, ktorý pôsobil vRaulovom súbore tak Y2ORPRXFLDNRDMYPrešporku. 

-%Fidelio von Beethoven. Pressburger Zeitung, roþ. 129, þ. 314, s. 5

Irma v. Spányik, taliansky Irma de Spagni (18601932) pochádzala zo známej prešporskejXPHOHFNHMURGLQ\6YRMX
kariéru zaþala vbudapeštianskej opere, neskôr pôsobila v divadlách vo Francúzsku (Paríž), Anglicku (Londýn), Rusku
3HWURKUDG0RVNYD DTaliansku (Turín, Parma, Janov, Bologna). Po skonþení umeleckej dráhy sa vrátila do Prešporku
kde si otvorila súkromnú spevácku školu. Ako predstaviteĐka Brangäne vo Wagnerovej dráme Tristan a Izoldazožala
úspech v najznámejších európskych divadlách. Vroku 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.“9SRVOHGQRPGHMVWYHEROLSRužité nové dH
korácie zGLHOQHdivadelného maliara aVFénografa Gustáva WintersteineraAko posledné operné
SUHGVWDYHQLHYsezóne odznela jednoaktová opera Jadwiga]pera prešporského hudobníka aVNODGD
teĐaAugusta Norgauera, dirigenta Cirkevného hudobného spolku sv. Martina. .najvýznamnejším
hosĢovaniam sezóny okrem Irmy v.Spányik patrili vystúpenia þlenov viedenského Hofburgtheater
Marie Pospischil a Bernharda Baumeistera. Úspešná sezóna sa skonþila 24. januára 1893.
Štvrtá sezóna, ktorá sa zaþala už 30. septembra 1893, mala z hĐadiska spoloþenskoSROL
tických udalostí pokojný priebeh, vyznaþovala sa však zmenami, ktoré sa udiali v5DXORYRPXPH
Oeckom súbore. Viacerí zjeho þlenov si našli nové miesta, þo pre riaditeĐa znamenalo výzvu získaĢ
Qových kvalitných þlenov. Spevácky súbor pozostával z týchto sólistov: .DUO %HUJHU +HLQULFK
'XGHN (obidvaja zaþali vtejto sezóne svoje pôsobenie v5DXORYRm umeleckom súbore a ]RVWDOL
YĖom až do skonþenia Raulovho pôsobenia v Prešporku), -XOLXV .LHIHU 0LFKDHO 0HVH\ 5XGROI
1HWVFK (podĐa záznamov to bola jeho posledná sezóna vPrešporku) $ORLV 3HQQDULQL 2VNDU
5HGQHU 7KHRGRU 5LHFN /XGZLJ 6HLEHUW -DFTXHV 6FKRSS D *HRUJ 8QJHU Ženské sólistky boli:
0DWKLOGH'XGHN(podobne ako jej manžel zaþala pôsobiĢ vRaulovom súbore a]RVWDODYĖom až do
konca Raulovho pôsobenia) =LRQD *ULHJHU (OOD +DLQ /XGRYLFD +UXEHF]:DOOQHU 0DUJDUHWKH
.DKOHU %HWW\ 6WRMDQ D +HOHQH :LHW Vedúci personál: Emanuel Raul – hlavný režisér, 7KHRGRU
5LHFN – režisér opery, &DUO +UXEHW] – Napelník, Josef Gedenk – ]ERUPDMVWHU D .DUROLQH :HLOHU
=LPPHU–baletná majsterka.
Operné predstavenia sa na zaþiatku sezóny konali výnimoþne, až po zohraní sa speváckeho
súboru prišli na rad veĐké premiéry. Boli to: Mala vita (dátum premiéry 4.11.1893, divadelná
ceduĐa oznamovala, že išlo oprvé uvedenie tejto opery vnemeckom jazyku vôbec), kde poþas
premiéry museli sólisti opakovaĢ niektoré výstupy až trikrát, ćalej Komedianti (dátum premiéry
30.12.1893), ktorá sa stala udalosĢou sezóny (naštudovanie opery malo výbornú úroveĖ, jej reprízy
VDNRQDOLYalternáciách, þo vGLYDGOHYprovincii nebolo obvyklé) DRose von Pontevedra -)RUVWHU 




 Abschiedsvorstellungen unseres Opernensembles. Der Prophet. „Jadwiga“ von Norgauer. :HVWXQJDULVFKHU
Grenzbote, roþ. 22, þ. 6950, s. 3

5akúsky maliar Gustáv Wintersteiner študoval na viedenskej Akadémii výtvarných umení. Jeho otec Otto WLQWHUVWH
LQHU  EROGR%UDWLVODY\SRYRlaný 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 kvýstave Mestské divadlo vPrešporku. Výber zo zbierok GMB. 23. jún VHSWHPEHU
 %UDWLVODYDGaléria mesta Bratislavy, 2016, s. 28. 

-%Mala vita. Pressburger Zeitung, roþ. 130, þ. 306, s. 5
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ktorej prešporskápremiéra bola prvým uvedením opery vrámci celej monarchie. Konala sa hneć
po jej úplne prvom uvedení v*RWKHDto za prítomnosti mnohých významných hostí, medzi inými
þlenov vedenia viedenskej Dvornej opery. Okrem toho boli súþasĢou hracieho plánu opery Faust
(uvedená 7. 10. niekoĐko dní pred Gounodovou smrĢou), Blúdiaci Holanćan Das Nachtlager in
Granada D:HEHURY ýarostrelec (kritika uvádza, že predstavenia sa zúþastnil gróf Géza Zichy,
klavírny virtuóz a intendant maćarskej KráĐovskej opery, ktorý sa RVREQH SR]QDO VriaditeĐom
Raulom. Predstavenie oznaþil za vydarené, vyjadril však poĐutovanie nad slabým technickým v\
bavením javiska, ktorému chýbali svetelné efekty, stroje adisponovalo slabými dekoráciami).
Zásluhu na kvalitných operných predstavenLDFK PDOL predovšetkým traja tenoristi $ORLV 3HQQDULQL
(neskôr þlen divadla vGrazi), Georg Unger a Heinrich Mezey, ćalej barytonista Julius Kiefer
Dprimadona Helene Wiet. Ako hostia vystúpili vtejto sezóne viedenskí herci aspeváci Marie
3RVSLVFKLO -RVefine (Peppi) Glöckner, Adrienne Kola, Adolf Sonnenthal a Bernhard Baumeister.
Sezóna sa skonþila 31. januára 1894.



Piatykrát zaþínal Raul svoju sezónu vPrešporku 29. septembra 1894. Tak ako vpredchád]D
júcich rokoch, aj tentokrát sa snažil Rzostavenie kvalitného umeleckého súboru, resp. obnovenie
angažmán predchádzajúcich þlenov, þo sa mu aj vo väþšine prípadov podarilo. ýlenmi speváckeho
súboru boli: .DUO%HUJHU%RJGDQYRQ%XODNRZLF+HLQULFK'XGHN&KULVWRSK+HLP$ORLV3HQQDULQL
)UDQ] Purkgraf, Louis Rafael, Oskar Reidner a Otto Sarol. Ženské postavy stvárnila Ella Appelt,
Mizzi Bardi, Mizzi Better, Milla Brabé, Mathilde Dudek, +HUPD 0LODQ +HUPD 1RUG 3KLOLQH
3DXOLV (OO\ 6HLGO D 3KLOLQH :ROII. Súbor viedli: hlavný režisér Emanuel Raul režisér opery
&KULVWRSK +HLP kapelník -RVHI 0DQQDV ]ERUPDMVWHU -akub Knoller a baletná majsterka Karoline
:HLOHU=LPPHU9iaceré XGDORVWLako ochorenie niektorých sólistov, nespokojnosĢ publika sQRYR
angažovanou náhradou za speváþku Betty Stojan, zrušenie viacerých operných predstavení kvôli
náhlemu povolaniu tenoristu Aloisa Pennariniho kYRMVNXQHgatívneovplyvnili výsledok Raulovho
snaženia. Závereþná kritika uverejnená vPressburger Zeitung bola napriek všetkému zhovievavá voþi
týmto nedokonalostiam, pretože neboli dôsledkom zanedbania riaditeĐských povinností, ale nakopením
nešĢastných náhod.
Ako novinky sezóny boli naštudované opery: Hänsel und Gretel (+XPSHUGLQFNpremiéra
sa konala poþas vianoþných sviatkov adosiahla niekoĐkonásobné reprízy s vypredaným divadlom 
Yktorej zožala veĐký úspech manželka Pennariniho koloratúrna sopranistka Ella Appelt *UHWHO 
ćalej Der Weise von Cordova 26WUDXVV D Enoch Arden(V. Hausmann, išlo o prvé uvedenie vrámci
FHOHMPRQDUFKLH .VWarším operám patrili HugenotiTrubadúr, AidaTannhäuser NULWLNDMHSR]QD




(Der Freischütz.Pressburger Zeitung, roþ. 130, þ. 332, s. 5
 Kritik spomína skutoþnosĢ, že riaditeĐ si nesplnil záväzky vzhĐadom na ohlásený repertoár aRdohral ho len sþasti.
3RU'(55$Die verflossene deutsche Theatersaison.Pressburger Zeitung, roþ. 132, þ. 32, s. 22rok neskôr
malo byĢ nesplnenie povinností dôvodom na neudelenie subvencie.
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þená Batkovými preferenciami voþi Wagnerovi, autor dokonca chváli mladých spevákov, ktorí
chápu Wagnera lepšie než iné staršie opery. Nezabudol vyzdvihnúĢ rozšírený orchester, þo nHEROR
samozrejmosĢou vprovinþných divadlách), Sedliacka þesĢ Cár a tesár RG /RUW]LQJD D Carmen
Ako hosĢ sezóny vystúpila opäĢ mezzosopranistka Irma v. Spányik, ktorá úþinkovala voperách
Trubadúr $]XFHQD Aida $PQHULV Carmen &DUPHQ DTannhäuser (Venuša)Sezóna sa skoQ
þila 31. januára 1895. 
Poþas šiestej Raulovej sezóny (zaþala sa 2. októbra 1895) sa zopakovala situácia ohĐadom
obnovenia zmluvy. OpäĢ sa konþila dobaprenájmu divadla a Municipálny výbor vypísal konkurz
na nového nemeckého riaditeĐa. Prešporok mal záujem oREQRYHQLH]POXY\V5DXORPDNRDMR]DFKR
YDQLHGRKRG\VTemešvárom. Súþasne podporovatelia maćarského divadla chceli opätovne využiĢ
príležitosĢ ku zmene spôsobu prenájmu divadla, preto zaþiatkom roka 1895 ]DVODOLPestskému]DVWX
piteĐstvu výzvu. Dôrazne trvali na zvážení dovtedajšieho spôsobu divadelnej prevádzky a žiadali
stabilizáciu maćarského divadla vPrešporku prostredníctvom pridelenia zimných mesiacov maćaU
skému riaditeĐovi. VzhĐadom na to, že zmena by nebola možná ihneć, nežiadali zimnú sezónu
výluþne pre maćarského riaditeĐa, ale každoroþné striedanie sa nemeckého amaćarského riaditeĐa
poþas zimnej sezóny.
Denník Pressburger Zeitung sa použitím obratnej rétoriky snažil poukázaĢ na nezmyselnosĢ
uvádzaného dôvodu stabilizácie maćarského divadla vPrešporku: „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 Berechtigung, 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 obyvateĐov hovoriacich po nemecky na
túto iniciatívu bola znaþne negatívna, kećže sa vedelo, že kmeĖové publikum divadla tvoria RE\YDWH
OLDKRYRULDFLSRQHPHFN\„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 derartiger Versuch wäre ebenso kostspielig als unfruchtbar, zudem geeignet, eine tiefe Miststimmung in




-%Tannhäuser.Pressburger Zeitung, roþ. 131, þ. 293, s. 5
 '(55$ Neun Jahre Theaterdirektion Raul. Ein Abschnitt aus Pressburgs Theatergeschichte. III. 3UHVVEXUJHU
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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.“VzhĐadom na to, že
toto publikum navštevovalo okrem nemeckých predstavení aj maćarské, poukázali viacerí na skX
toþný dôvod neúspechu maćarského divadla vmeste. Tým nebola nepriaznivá þasĢ sezóny, ale nH
záuMHP R maćarské predstavenia, a WR SUHNYDSLYR SUáve zo strany obyvateĐstva hovoriaceho po
maćarsky (správanie sa podporovateĐov maćarského divadla navodzovalo dojem šovinizmu, za každú
cenu žiadali maćarské divadlo, ale navštevovaĢ ho nechceli. Išlo LPRY]RVWXSYrámci spoloþnosti
DSROLWLN\ 
Mestské zastupiteĐstvo muselo na výzvu zareagovaĢ. Vyzvalo kURNRYDQLX VTemešvárom
Rmodifikácii vzájomnej dohody, ale Temešvár neustúpil od pôvodného zadelenia každoroþnej
zimnej sezóny pre maćarského riaditeĐa. Prešporok teda uvažoval ouzatvorení dohody s inýPPHVWRP
ktoré by pristúpilo na jeho podmienky. Nakoniec sa vhodné mesto ani zodpovedajúce divadlo
Yprovincii nenašlo, preto sa napokon rozhodlo oobnovení dohody sTemešvárom na ćalšie tri roky
Po vypísaní konkurzu ajeho úspešnom absolvovaní dostal riaditeĐ Raul prešporské Mestské divadlo
poslednýkrát do prenájmu na nasledujúce tri roky. 
'LVNXVLHRstabilizácii maćarského divadla sa poþas Raulovej šiestej sezóny odrazili vUR]KR
dovaníRudelení subvencie vo forme zníženia platby za svietiplyn. Kritici zradov þlenov MuniFL
pálneho výboru hovoriaci po maćarsky mu vyþítali nesplnenie plánovaných predstavení, kRGRKUDWLX
ktorých sa zaviazal na zaþiatku sezóny. Subvencia bola po opätovnom zasadaní Municipálneho
výboru nakoniec odsúhlasená. ýo sa týka obsahu operných kritík, je cítiĢ negatívny tónDWRSUHNYD
pivo zo strany JánaBatku, ktorý bol Raulovi veĐmi naklonený. Tento známy odborník avyznávaþ
dramatického umenia, ktorý vpredchádzajúcich sezónach chválou nikdy nešetril, hodnotil niektoré
predstavenia veĐmi kriticky. Nepáþil sa mu výber þlenov umeleckého súboru ani uvádzané opery.
Taktiež pravidelne upozorĖoval na malý poþet þlenov orchestru, ktorý sa zneznámych príþin znížil
QDPLQimum. ġažko povedaĢ, þi táto skutoþnosĢ súvisela spostupujúcou maćarizáciou, kećže išlo
RveĐmi zanieteného podporovateĐa nemeckého umenia. Možno došlo kzhode okolností a5DXOPDO
skutoþne nešĢastnú ruku poþas tejto sezóny.



Ako hlavného režiséra speváckeho súboru angažoval Raul sólistu Josefa Becka (rodákD
]Prešporku, známehospevákDKHUFDDrežisérDpôsobiacehoYGLYDGOHYR)UDQNIXUWHQDG0RKDQRP
Kolíne, Salzburgu, Grazi, Berlíne DY3UDKHpred príchodom do Prešporku PDOangažmánY0HWUR
SROLtnej opere v New Yorku), ktorý sa staral osvojho otca (bol to Johann Nepomuk Beck, dlhoroþný
þlen viedenskej Hofoper), apreto zostal v Prešporku celú sezónu. Za jeho výborného spoluúþinkovania
uviedol Raul nasledujúce opery: Hans Heiling +DQV+HLOLQJ , Rigoletto 5LJROHWWR , Blúdiaci Ho
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lanćan (Holanćan), Fidelio 'RQ3L]DUUR . 9kritike ku každej znich sa Batka nadchýna Beckovým
speváckym umením aćakuje „náhode“ za prítomnosĢ tohto veĐkého speváka. Kćalším operám
tejto sezóny patrili diela: Das goldene Kreuz (I. Brüll), Waffenschmied von Worms $ /RUW]LQJ 
Hänselund Gretel, Trubadúr,ýarostrelec, Komedianti, Sedliacka þesĢ D 6PHWDQRYDPredaná nevesta
Ynemeckom preklade. Kritika bola znaþne rezervovaná, predstavenia hodnotila ako slušne naštudR
vané avýkony umelcov sþasti uspokojujúce. 
Spomínajú sa mená sólistov MLQQD%DYLHUD=LFK\ D+HLQULFK.LHIHUNćalším speváckym
sólistom patril .DUO %HUJHU, Josef Conrat, Heinrich Dudek, Ludwig Hönigsfeld, Georg Hüpeden,
(PLO.DVVRUNH$QWRQ3DII\&RUQet a Carl Schulz. Ženské role stvárnila Josefine Arnhold,0DWKLOGH
'XGHN+HOHQH)DONHQVWHLQ,GDYRQ,JR6RILHLölius a(PP\5DDEVedenie súboru tvoril(PDQXHO
5DXO – hlavný režisér VSROX V-RVHIRP %HFNRP  (PLO .DVVRUNH – režisér opery, &DUO +UXEHW] –
NDpelník D.DUROLQH:HLOHU=LPPHU–baletná majsterka.Ako novinku sezóny uviedol Raul operu
Mignonod A. Thomasa za spoluúþinkovania hostí Josefa Becka a Irmy v. Spanyik. VNULWLNHNWHMWR
opere Batka rozsiahle kritizoval Raula za celú opernú sezónu aSRznamenal, že ani výborná premiéra
nemôže napraviĢ predchádzajúce chyby. Tvrdil, že päĢ rokov Raula obhajoval, ale túto sezónu si
riaditeĐ pochvalu ani subvenciu zo strany mesta nezaslúžil.
Obnovené uzavretie zmluvy oprenájme divadla priviedlo Raula opäĢ na jeseĖ do Prešporka.
ýakala na neho siedma sezóna, ktorá sa zaþala 3. októbra 1896. Niektorí þlenovia jeho súboru, ktorí
pôsobili poþas leta vKarlových Varoch, nechceli podnikaĢ dlhú cestu do Prešporku aćalšiu poþas
zimy do Temešváru. Raul bol preto nútený angažovaĢ nových þlenov pre zabezpeþenie sezóny
YMestskom divadle. Naopak viacerí sólisti zminuloroþnej sezóny sa do Prešporka vrátili, þo Raulovi
umožnilo od zaþiatku uvádzanie noviniek. .speváckym sólistom patrilL .DUO %HUJHU +HLQULFK
'XGHN /XGZLJ Hönigsfeld, $XJXVW .UHWVFKPHU /RXLV 5DIDHO $OIUHG 6FKDXHU $GROI 6RQGHJJ
Ignatz SzegheĘ, *HRUJ8QJHUD5XGROIGHO=RSS. Medzi ženské sólistky patrilL$GDOLQD%DVV0LQD
%DYLHUD=LFK\ 0DWKLOGH 'XGHN +HOHQH +DUWZLJ )ULGD +DZOLF]HN 5RVD 5HLWLQJHU (OO\ 6HLGO
Vilma SzegheĘ.Súbor viedli: Emanuel Raul –KODvný režisér, Josef Beck –režisér opery (hosĢoval
druhú sezónu vPrešporku), Leopold Stolz –kapelníkD.DUROLQH:HLOHU=LPPHU–baletná majsterka.
Ako novinka bola uvedená opera Heimchen am Herd RG &DUOD Goldmarka, na premiéru
ktorej mal Batka výluþne pochvalné slová voþi všetkým zúþastneným –poþnúc riaditeĐom Raulom
vyzdvihol výkony všetkých sólistov, zboru, orchestra asamozrejme nezabudol pochváliĢ nové kulisy
]dielne viedenského dekoratéra Carla Brioschiho,zhotovené špeciálne pre túto príležitosĢDNRDM




 Batka ćalej hovorí ovzdelaní, ktorého nositeĐkou je dramatické umenie. Prehlasuje, že mu ide len o GREUR
prešporského publika, zvlášĢ mu leží na srdci vzdelanie mladých Đudí, ktorí prostredníctvom dobrých operných diel
majú formovaĢ svoj vkus. Por. J. B.: Mignon.Pressburger Zeitung, roþ. 133, þ. 28, s. 4

9bibliografických údajoch sa píše, že&DUOR%ULRVFKL]RPUHOYURNXWMrok pred premiérou opery, ku ktorej
podĐa údajD]divadelnej cedule vytvoril kulisy. Dá sa predpokladaĢ, že kulisy pochádzali zGLHOQH%ULRVFKL%XUJKDUW
und Kautsky, ktorú Brioschi založil aktorá existovala po jeho smrti naćalej. Bola však vedená pod iným menom.
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nové kostýmy, ktoré vytvoril vrchný garderobier Ignatz Frischek podĐa viedenského vzoru).
Ćalšou novinkou bola operaEvanjelistaRG:LOKHOPDKienzla, opätovne zahrnutá chválou zo stUDQ\
Jána Batku. Kritik píše, že podĐa jeho názoru riaditeĐ Raul angažuje þlenov svojho súboru podĐa
toho, aké novinky bude uvádzaĢDtým je kvalita ich uvedenia zaruþená. Po vymenovaní sólistov,
ktorí sa priþinili oúspech opery, Batkamenuje þlenov orchestra, ktorí vopere odviedli dobrú prácu.
Je poznaĢ, že mu ako odborníkovi na hudobnej stránke obzvlášĢ záležalo.


.ćalším operným predstaveniam sezóny patrili Fidelio, Komedianti, Sedliacka þesĢ, Faust,

Carmen, Blúdiaci Holanćan za spoluúþinkovania Josefa Becka, ktorého stvárnenie SRVWDY\ +R
lanćana bolo oznaþené za neprekonateĐné, ćalej Don Giovanni (WHQWRkrát vslabšom prevedení),
Alessandro Stradella, Marta, Židovka, Trubadúr, Aida, Hans Heiling, Predaná nevesta RSHUDEROD
oznaþená za obĐúbenú v tunajšom divadle) a Hänsel und Gretel. 2 ich kvalitné naštudovania sa
zaslúžili predovšetkým primadona Minna BavieraZichy a basista Alfred Schauer, ktorí po skonþení
sezóny odišli do divadla vo Frankfurte nad Mohanom. Ćalším odchádzajúcim sólistom bol tenorista
Georg Ungar, ktorý pôsobil vRaulovom súbore druhú sezónu. Poþas nej dostal ponuku z Dvornej
RSHU\YR9LHGQL9rámci hosĢovaní sezóny vystúpila sólistka viedenskej Dvornej opery Louise von
(KUHQVWHLQDNR&DUPHQYrovnomennej opere (kritika porovnávala jej vystúpenie s Irmou v. Spányik,
NWRUHM WHPSHUDPHQW D farba hlasu zodpovedala viacej postave Carmen než vpodaní hosĢa) a DNR
Margaréta v opere Faust. Priebeh Raulovej siedmej sezóny bol skutoþne úspešný. Posledné SUHGVWD
YHQLHVDNRQDOR31. januára 1897, po Ėom odišiel Raul do Temešváru aodtiaĐ do Karlových Varov.
Ôsmykrát zaþínal Raul sezónu vPrešporku 2. októbra 1897. Na post operného dirigenta
získal mladého Bruna Waltera. VRUFKHVWUL]neznámych príþin klesolpoþet hráþov na 28, þo malo
negatívny vplyv na operné predstavenia. Napriek tomu sa Raul snažil oþasté uvádzanie opery, ikeć
viaceré novinky uviedol až ku koncu sezóny. Dôvodom bolo potrebné zohranie sa nových spevákov
Dspeváþok, ktorých angažoval krátko pred zaþatím sezóny. Spevácky súbor tvorili títo þlenovia
.DUO %HUJHU 0D[ %LUNKRO] +HLQULFK 'XGHN 6LHJIULHG .DOOPDQQ :LOKHOP /DPEHUJ $XJXVW
0DQRVV(žiadaný baritonista)'RQ5HQDUGL(vyzdvihovaný tenorista)+XJR5RFKHOO&DUO6WDUND
D&XUW :HEHU Ženské predstaviteĐky EROL 0DWKLOGH $QGHUVLQ (kritik Gustav Mauthner z denníka
Westungarischer Grenzbote oznaþil túto speváþku za šikovnú, alHMHMY\VWXSRYDQLHDNRšablónovité
SodĐa neho patríešte k starej speváckej škole, kde „staþilo spievaĢ“)0L]]L%LUNQHU0DWKLOGH'XGHN
)ULGD*RVVHOV0DJGD+DOGHQ0LODKühnel(primadona súboru)(OYLUDMalmedé9DOHULH0HUWHQV


Prípadne bolo meno Carlo zamenené smenom Anton Brioschi, ktorý bol synom Carla Brioschiho, a ktorý nasledoval
VYRMKR RWFD Ydekoratérskej profesii. Pravdepodobnejšia ale bude verzia, že Carlo Brioschi kulisy vytvoril už skôr
DRaul ich odkúpil od niektorého divadelného riaditeĐa, ako tomu bývalo praxou vprovinþných divadlách. 
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3DXODMüller DKäthe 6FKZDU] Ich výkony boli zväþša hodnotené pozitívne. Vedúci súboru boli:
(PDQXHO5DXO–hlavný režisér, +DQV5LHJHU–režisér opery, %UXQR:DOWHU–kapelníkD.DUROLQH
:HLOHU=LPPHU–baletná majsterka.
Najväþší úspech zožala opera Bohémaod R. Leoncavalla, ktorú uviedli poþas sezóny sedemkrát
pred vypredaným divadlom (išlo oprvé uvedenie vQHPHFNRPMD]\NXYrámci UakúskoXKRUVNHMPR
QDUFKLHDpremiéra sa konala výnimoþne bez zvýšeného vstupného).Ćalšou novinkou bola Bizetova
RSHUD Djamileh prijatá s nadšením. Ako novonaštudované dielo sQRYRX inscenáciou bol uvedený
:DJQHURYLohengrinza spoluúþinkovania Irmy v. Spányik, ktorá spievala SRVWDYX2UWUXG\YWDOLDQ
þine. Okrem vymenovaných noviniek bolo uvedené množstvo starších diel ako napr. Trubadúr,
Faust, Marta, Barbier zo Sevilly, Undine, Židovka,Sedliacka þesĢ, Komedianti, Veselé panie windsorské, Das Heimchen am Herd, Evanjelista.ULWLN\Njednotlivým uvedeniam sa sústredia na vystúpenia
jednotlivých umelcov, ktorí sú porovnávaní so svojimi predchodcami zminulých sezón. Vtexte sa tiež
vyskytujú pravidelné poznámky o dirigentskom umení mladého Bruna Waltera, ktorého tempHUD
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.“Perliþkoutejto sezóny
ERO EDOHW Künstlerlist Yktorom vystúpila primabalerína viedenskej Dvornej opery Irene Sironi.
9rámcihosĢovaní sa predstavili basista viedenskej Dvornej opery :LOKHOPHesch a rodáþka Irma
v. Spányik. Ôsma Raulova sezóna vPrešporku sa skonþila 31. januára 1898.
Deviatu sezónu zahájil5DXOYPrešporku 1. októbra 1898. To, že bola poslednou, vedel nielen
5DXODOHLvšetci obyvatelia. Ikeć sa malo oobnovení zmluvy rokovaĢ až poþas zimných mesiacov,
bolo už vopred jasné, že po skonþení tejto sezóny dôjde kzmene spôsobu prenájmu divadla. Táto
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situácia však nijako nevplývala na jeho snahu ovýborný priebeh sezóny, práve naopak. Chcel odísĢ
]Prešporka spovesĢou svedomitého riaditeĐa, preto sa usiloval ozostavenie kvalitného umeleckého
súboru Dzaujímavého programu. 9WHMWRVH]óne kládol dôraz na uvádzanie þinohry, konkrétne klD
sických hier. Zoperných noviniek boli naštudované dve diela a síce Der Streik der Schmiede RG
0-%HHUD NULWLN%DWNDpoukazuje na orchester, ktorý sa žiaĐ tento krát vyznaþoval veĐkou nesúhrou
DIDOošnými tónmi)DGriseldis (G. Cottrau). Zo starších diel boli uvedené opery: Tannhäuser, Blúdiaci Holanćan, Faust, Aida, La Traviata, Trubadúr, Rigoletto, Sedliacka þesĢ, Komedianti, Norma,
ýarostrelec, ýarovná flauta pretože si opera vyžadovala väþšie obsadenie, kritik vtipne poznamH
náva, že „všetko, þo malo hlas, muselo spievaĢ“) Das Nachtlager von Granada D Cár a tesár.
=operných sólistov vynikli Jost Dworsky, $XJXVW0DQRVV&DUO6WDUNDD:LOKHOP7DXEHUVSHYácky
súbor doplnil Karl Berger D$GROI3DXOL=o ženských predstaviteliek Y\QLNDOL0DUJLW'HODL5RVD
'XFH5RVD)ULHG5RVD+DPEXUJHUD2OJD0DUNHUćalšími sólistkami bolL0LOOD%DUU\5RVD'HUDL
D-XOLH+XWWHUVedenie súboru patrilo nasledujúcim þlenom: Emanuel Raul –hlavný režisérDrežL
sérRSHU\9LFWRU+HOOHU–kapelník-XOLXV5RWK–]ERUPDMVWHUD.DUROLQH:HLOHU=LPPHU–baletná
PDMVWHUND
Ako posledné predstavenie sezóny, ktoré sa konalo 31. januára 1899, bola uvedená opera
Les dragons de Villars(L. A. Maillar), po nej sa riaditeĐ Raul poćakoval publiku za prejavenú ná
klonnosĢ poþas deviatich rokov pôsobenia vPrešporku. Odmenou mu bolo prevolávanie na slávu
Dnekoneþné poćakovania „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 kzmene, ktorej následky si však nevedel predstaviĢ.
5DXO sa potom poslednýkrát odobral do Temešváru, kde odohral vtamojšom divadle posledné
nemecké predstavenia vôbec. Temešvár totiž UR]KRGRO RLFK úplnom zrušení a SUHQHFKDO GLYDGOR
výluþne maćarským riaditeĐom.

Ćalší vývoj Mestského divadla aoperné predstDYHQLDYnasledujúcich rokoch
Zaslanie žiadosti ostabilizáciu maćarského divadla vPrešporku na jeseĖ v roku 1898, ktorú podpR
rovatelia maćarského divadla adresovali Municipálnemu výboru a uhorskej vláde zároveĖ, prispelo
N]PHQHUHDOL]RYDQHMYURNXzásadným spôsobom. Obe partnerské mestá –Temešvár ajPrešpR
URN–chceli, aby maćarský riaditeĐ pôsobil vich divadlách poþas zimných mesiacov aneboli ochotné




-%Konzerte und Oper.Pressburger Zeitung, roþ. 135, þ. 327, 28.11.1898, s. 3.
UUDie Zauberflöte.Pressburger Zeitung, roþ. 135, þ. 339, 10.12.1898, s. 5.

 '(55$ Neun Jahre Theaterdirektion Raul. Ein Abschnitt aus Pressburgs Theatergeschichte. V. 3UHVVEXUJHU
Zeitung, roþ. 136, þ. 43, s. 4
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zmeniĢ názor. Túto situáciu využili podporovatelia maćarského divadla, ktorí presadzovali nový
spôsob prevádzky (návrh, ktorý bol predložený už vroku 1892). Spoþíval vceloroþnom prenájme
Mestského divadla aArény (pôvodné letné divadlo bolo najprv zrekonštruované aSRVWXSQHSUHVWD
vané na zakrytú budovu) jednému riaditeĐovi s dvomi rozliþnými umeleckými súbormi –nemeckým
Dmaćarským. Tým by prišlo kzabezpeþeniu maćarských predstavení poþas zimných mesiacov
DzároveĖ zachovaniu nemeckých. Onavrhovanej zmene sa na jeseĖ roku 1898 diskutovalo veĐmi
intenzívne. Jej prijatie do znaþnej miery ovplyvnil návrh riešenia prešporského problému, ktorý
Ynovembri zaslal Municipálnemu výboru maćarský riaditeĐ Iván Relle, budúci víĢaz NRQNXU]X
Poþas jeho pôsobenia sa ukázalo prijaté riešenie ako veĐmi zlé, pretože úroveĖ divadla sa veĐmi
znížila. Relle uvádzaORSHUXOHQvýnimoþneDWRYmaćarskom jazyku, kećže disponoval maćarským
speváckym súborom. Nemecký súbor uvádzal len þinohru. PokiaĐ mal finanþné prostriedky, pozý
val si hostí z9LHGQHDBudapešti. Do svojho súboru však kvalitných spevákov zdôvodu šetrenia QH
angažoval. Jeho predþasný odchod zPHVWDYroku 1902 spôsobil, že divadlo zostalo prázdne aEROR
Ndispozícii pre hosĢovanie operného súboru Národního divadla ]Brna pod vedením Františka
/DFLQX
Od roku 1902 došlo opätovne knávratu starého modelu, WMpoþas jednej sezóny sa striedal
nemecký riaditeĐ s maćarským. Zmena nastala vporadí, maćarskému riaditeĐovi patrili výhodné
zimné mesiace anemeckému letné. Tento model sa udržal až do roku 1919 stým, že þasĢ maćaU
skej sezóny sa postupne predlžovala natoĐko, že nemecké predstavenia sa hrali v0HVWVNRPGLYDGOH
už len poþas dvoch mesiacov. Ostatné mesiace mal nemecký riaditeĐ kdispozícii Arénu. ýo sa týND
operných predstavení, nemecký riaditeĐ Paul Blasel, ktorý sa v0HVWVNRPGLYDGOHVWULHGDOVmaćaU
ským kolegom od roku 1902 do roku 1919, si vprvom roku pôsobenia pozval operný súbor zGLYDGOD
YOlomouci pod vedením riaditeĐa Stanislausa Lessera. Poþas hosĢovania tohto súboru bola uvedená
dĖa 25. apríla 1903 po prvýkrát vPrešporku Wagnerova Valkýra 9ćalších rokoch pôsobenia
Blasel operu neuvádzal, kećže sa dohodol smestom, aby túto povinnosĢ prevzal maćarský riaditeĐ
(mesto poskytlo maćarskému riaditeĐovi finanþnú subvenciu a uhorská vláda prisĐúbila pomoc vo
forme vysielania sólistov KráĐovskej opery zBudapešti). Zþasu na þas pozval do Prešporku význaP
ných umelcov zViedne, nešlo však okontinuálne pestovanie opernej kultúry vQHPHFNRPMD]\NX
DNRtomu bolo pred rokom 1899. Operné predstavenia vnemþine sa vrátili doMestského divadla po
URNXNHG\VDYdivadle zaþali striedavo konaĢ maćarské, nemecké a þeské aneskôr slovenské
predstavenia. Konkurencia troch umeleckých súborov bola pre riaditeĐov výzvou. Ak chceli získaĢ
publikum na svoju stranu, museli sa snažiĢ o kvalitu. ZároveĖ však dochádzalo k ERMNRWRYDQLX




 Por. LASLAVÍKOVÁ -DQD Poznámky k hosĢovaniu Národního divadla z Brna v prešporskom Mestskom divadle
YURNRFKD,Q: Opus musicum2010, roþ. 42, þ. 6, s. 19

Toto dielo malo premiéru vWRPLVWRPURNXDMY2ORPRXFLDERORSRGREQHDNRYPrešporku prijaté sveĐkým nadšH
ním. Por. KěUPKOVÁV
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predstavení zo strany niektorej jazykovej skupiny, takže onávštevnosti divadla þasto nerozhodovala
XPHOHFNá úroveĖ, ale príslušnosĢ NWHMNWRUHMnárodnosti.Postupne dochádzalo kvýmene publika,
pôvodné prešporské obyvateĐstvo vystriedali novoprisĢahovaní þeskí úradníci a uþitelia. Neskôr sa
tvár mesta mení aslovenské obyvateĐstvo zaþínaĢ plniĢ miesta vdivadelnom hĐadisku. To však už
spadá do obdobia Slovenského národného divadla, ktoré má svoj vlastný príbeh.




=9$5$, Vladimír: Auf der Suche nach dem Sinn der Oper: Die ‚untote‘ Kunstgattung in der Stadt Bratislava.,Q
Musiktheater in Raum und Zeit. Beiträge zur Geschichte der Theaterpraxis in Mitteleuropa in 19. und 20. Jahrhundert
(ed. Vladimír Zvara)%UDWLVODYDAsociácia Corpus in Zusammenarbeit mit NM Code, 2015, V
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32&7$0,526/$929,),/,329,–SLOVENSKÉMU MUZIKOLÓGOVI

ďubomír C h aOXSND
%UDWLVODYD
Vo svojom príspevku upriamXMHP pozornosĢ na Đudský a mysliteĐský odkaz jednej z SULHNRSníc
kych osobností slovenskej povojnovej muzikológie, predþasne zosnuléhoGRF3K'U0LURVODYD)LOLSD



Doc. PhDr. Miroslav FILIP, CSc. 31. 7. 1932 – 20. 6. 1973


Na prvý pohĐad by sa mohlo zdaĢ, že )LOLSRYprínos do vývoja systematickej hudobnej vedy –
konkrétne hudobnej teóriHDKXGREQHMDNXVWLN\je známy, već jeKRWH[W\súvćaka ediþnej pozoU
nosti Hudobného centra bezmála už 20 rokov prístupné v kompletnom znení v dvoch zväzkoch
)LOLSRYPXRGND]XVDYHQRYDODpozornosĢaj na konferenþnýchSRGXMDWLDFK, hoci táto pozornosĢ bola
WURFKXYúzadí, pretože sa zaþlenila do rámcaúVWUHGQHMpocty voþi jeho staršiemu kolegoviSHGD
gógovi na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (ćalej FFUK)
SURI -R]Hfovi Kresánkovi =uvedeného NRQWH[WX vysvitá aj pripomenutie si organickej jednoty
Yaktivitách Filipa YHGFDDvysokoškolskéhouþiteĐapretože ako jeho žiak musím zdôrazniĢ]DXWR


 ),/,3 0LURVODY: Súborné dielo I. Vývinové zákonitosti klasickej harmónie. Bratislava : Hudobné centrum 
Súborné dielo II. Analýza zvuku. Bratislava : Národné hudobné centrum 1998.

Konferenþné zborníky Muzikologické bilancie ´86, Diferencujúce a syntetizujúce tendencie v slovenskej muzikológii
(G 7erézia Ursínyová. BratLVODYD : Zväz slovenskýFK skladateĐov 1986; Jozef Kresánek (1913–1986) Inšpiratívna
osobnosĢ slovenskej hudobnej kultúry. Ed. ďubomírChalupka. Ružomberok : Verbum 2015. 
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psie získaný postreh, že vedecké bádanieDMHKRvýsledky voboch uvedených disciplínach pohotovo
premietal do štruktúry predmetov, ktoré vyuþoval. Na jednej strane mohol študentov QD IDNXOWH
znechucovaĢ jeho nároþný systém predkladania látky, jednak v predmete „hudobná akustika“,
ktorý založil Dprvý sa mu na Slovensku systematicky venoval, ako aj vKXGREQRteoretických
disciplínach, kde mu tiež patrilo prvenstvo – najmä v subdisciplíne „teória harmónie“. VWRPWR
predmete, ktorý ERO Yþase môjho štúdia na FFUK rozvrhnutý do SLDWLFK VHPHVWURY PDO 0LURVODY
Filip dostatoþný priestor, aby predstavil svoj raison d´etre vedeckého zmocĖovania sa problematiky –
akcent na disciplínu, presnosĢ vyjadrovania, adekvátnu terminológiu aprísnXNULWLNXTXDVLYHGHFNé
KR MD]\ND LQDN povedané tárania), ktorý ironicky nazýval „štrikovaním“. 9WRPWR ]P\VOH DM QD
KXGREQRteoretických seminároch i pri skúšaní vyžadoval od študentov nielen vedomosti, ale aj
zdôvodnenie ich formulácií aWDNLVWR PX]LNDOLWX PDO QD starosti aj predmet Sluchová analýza) –
nebolo teda možné sa pouþky ]harmónie takreþeno nabifĐRvaĢ, ale ich vSOQHM Piere aj pochopiĢ
DvysvetliĢ-HWRmetodický postup, ktorý b\VD QD XQLYHU]LWQHM pôde mal zdaĢ prirodzený, ale vo
)LOLSRYHMnároþnej verzii vzbudzoval najmä upohodlnej þasti študentsWYDVWUDFKDQHWýNDORVDWROHQ
PDWXUDQWRY ] 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, E\ VL
zaslúžili rovnocennú pozornosĢ, ale nakoĐko sa necítim špecialistom vREODVWL KXGREQHM DNXVWLN\
Yćalších slovách VYRMho príspevku sa zameriam na jadro Filipovho mysliteĐského prístupu
Yoblasti teórie tonálnej harmónie. Predsa VL OHQ Ysúvislosti s MHKR priekopníckyPL KXGREQR
akustickýPL štúdiDPL neodmyslím krátke poznámky na margo DXWRURYHM Rbetavosti, Đudskosti
Daplikaþnej veĐkorysosti. Kećže na FFUK z pozície vedenia školy nebolo Yþase )LOLSRYKR
pôsobenia na .DWHGUHKXGREQHM YHG\ WM YURNRFK – SRFKRSHQLHSUH MHKRprirodzený
záujem oprimerané prístrojové vybavenie(prevládalapredstava, že pre výchovu muzikológov staþí
NULHGDDtabuĐa apre vedecké aktivity univerzitného pedagóga písací stroj), PXVHOroþný odborný
DVLVWHQW Dneskôr docent vyrábaĢ si sám prístroje (napr. skonštruoval melograf, ktorý získal aj
patentné ocenenLH DhĐadal vhodné pracovné podmienky na výskum. Nachádzal ho jednak na pôde
Ústavu hudobnej vedy SAV, kde spolupracoval spriateĐmi etnomuzikológmi Ladislavom Lengom
DOskárom Elschekom, ako aj QDvtedy novom pracovisku, Hudobnom oddelení Historického mú]HD
SNM, kde našiel pochopenie v osobe Ivana Maþáka. Voboch inštitúciách pracoval najmä cez
VRERW\Dnedele, priþom okrem bádateĐských záujmov rozvíjaných YNRQWDNWRFKVvokálnymi pedD
gógmi, spevákmi, inštrumentalistami, etnoRUJDQRlógmimyslel aj na širšie uplatnenie VYRMLFKRGERU
ných vedomostí – QDSU SUH SRWUHE\ NDUGLRORgického oddelenia v nemocnici na Bezruþovej ulLFL
Y%UDWLVODYH skonštruoval prístroj ]YXNRYR evidujúci odchýlky þinnosti VUGFD hospitalizovaných
SDFLHQWRY, bol þlenom výskumQHMVNXSLQ\sledujúcej zmeny výslovnosti vdôsledku rázštepu podnH
ELD Yspolupráci smaćarskými muzikológom Petrom Szökem sa orientoval na výskum vtáþieho
VSHYX EROR SUH QHKR príznaþné, že za to nežiadal žiadnu odmenu). Považoval za samozrejmé, že
výsledky svojhoKXGREQRakustického bádania predstaví vširšom vedeckom priestore, preto viaceré
svoje štúdie písal YDQJOLFNRPMD]\NXYKRGQRPQDSXEOLNRYDQLHYzahraniþných periodikách (vrátane
QDSU Y 86$ D Austrálii), korešpondoval srenomovanými svetovými akustikmi ,nvenþná kvalita
WHMWR DNWLYLW\ spôsobila, že od 3 URNRY VYRMKR YHNX ERO )LOLS þlenom špiþkovej inštitúcie
,QWHUQDWLRQDO6RFLHW\IRU$FRXVWLFV


Sústredím sa teraz na priblíženie progresivity Filipovho teoretického SRVWLKQXWLD KXGE\

YLD]DQHMQDSULQcípy harmonickotonálnej organizácie. Ak máme na mysli jeho kĐúþovú prácu, teda
knižnú monografiu Vývinové zákonitosti klasickej harmónie vydanú v roku , patrí sa uviesĢ
genézu jej zroduktorá bola SULDPDNRQFHQWURYDQáDG\QDPLFNáPo absolutóriu gymnázia vURGQRP
Martine zaþal mladý Miroslav Filip študovaĢ najprv matematiku a fyziku na PrírodovedeckHM
fakulte UK (zaiste pod vplyvom svojho otca Jána, profesora týchto predmetov na martinskom
gymnáziu)Láska khudbe však prevážila apo roku Filip prešLHOQD9\sokú školu pedagogickú, kde
YURNX1954 absolvoval diplomovou prácou Vývin harmónie a harmonického mysleniapod vedením
prof. Eugena SuchoĖa, vtedajšieho vedúceho .atedry hudobnej výchovy. SuchoĖ si povšimol nevšeG
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né nadanie svojho študenta aSRQúkol mu miesto asistenta na škole DzároveĖ ho prizval ako spolX
autora svojich propedeutických hudobnoteoretických textovNároþný askúsený pedagóg SuchoĖ
vzápätí SULMDO niektoré podnety svojho žiaka pri koncepcii vysokoškolského uþebného textu
Všeobecná náuka o hudbe 2 rok neskôr REDMD SULSUDYLOL  GLHO vysokoškolských skrípt Náuka
o harmónii, „Diatonika“, kde Filip ešte akceptoval suchoĖovské prekríženie stupĖovej a funkþnej
V\PEROLN\Yzmysle tradície uþebníc LouLV7KXLOOHKRD2WDNDUDŠína. VGLHOLNáuky o harmónii
„Chromatika“ však SuchoĖ prijal názory svojho žiaka, už od zrodu jeho diplomovej práce YLGLDFHKR
harmóniu vpohybe ako vývojový fenomén živej hudby, SUHWRMHWHQWRGLHORNUHPvýkladu funkþnej
V\PEROLN\ naplnený DM konkrétnymi notovými ukážkami z hudobnej literatúry epochy klasicizmu
DURPDQWL]PXAutorská spolupráca uþiteĐa ažiaka sa podþiarkla aj po prechode oboch teoretikov
Dpedagógov Y URNX  po zániku Vysokej školy pedagogickej QD .DWHGUX KXGREQHM YHG\
Dvýchovy FFUK 7X SUipravili inovovaný titul Struþná náuka o hudbe, kde na základe Filipovej
oprávnenej argumentácie Ldoplnení o subkapitolky venované akustickým základom hudbyVD]PH
nilo pôvodné slovo titulu „všeobecná“na „struþná“9RYHGHFNHMštúdii Protireþenia tónovej sústavy
a ich riešenieprišlo prostredníctvominvenþného demonštrovanLDlogickosti usporiadania tonálnej
KXGE\Nplodnému prekríženiu akríbie Filipa akustika aWHRUHWLNDTáto demonštrácia je podložená
poþetnými matematickými dôkazmi, svedþiacimi o Y\QLkajúcej orientácii mladého Filipa v PDWH
matike ako najelegantnejšej z oblasti exaktných vied. Vseptembri roku 1962 dokonþil odborný
DVLVWHQW 0 )LOLS UXNRSLV WH[WX Vývinové zákonitosti klasickej harmónie, ktorý plánoval predložiĢ
ako kandidátsku (po novom dizertaþnú) prácu=domýšĐania jej obsahu vznikli dve vedecké štúdie
publikované v roku 1964 – prvá Pohyb v harmónii a jeho elementárne protiklady YR IDNXOWQRP
zborníkuDdruhá Zákonitosti vývoja harmónie z hĐadiska základných myšlienok teórie informácie
Yobsahovo zaujímavom zborníku venovanom aktuálnym problémom vývoja hudby, európskej KX
GREnej teórie aSUD[H9prvej štúdii sa kĐúþové slovo „pohyb“ chápe prostredníctvom vektorového
vymedzenia harmonického priestoru ako logická podstata vývoja harmónie. Táto logika dovoĐuje
vidieĢ súvislosti medzi harmonickými tvarmi aIXQNFLDPLYširšom historickom priereze, od renH
sanþnej hudby až po WYRUEX'HEXVV\KRDSchönberga apodþiarkuje kontinuitu rozvoja harmonickéKR
myslenia, keć obdobie klasicizmu poskytuje množstvo dôkazov ogenéze vývoja hudby v20. storoþí.
9druhej štúdii sa naplno odhaĐuje autorova, na svoju dobu premyslenáambíciapresvedþiĢþitateĐa,
že hudobná teória nemôže zotrvávaĢ na platfoUme normatívneho prakticizmu, a SURSHGHXWLckého
GLGDNWL]PX]ktorého sa vytratila tak hudba ako aj teoretické myslenie. Preto považoval za potrebné


Tento titul, už vspojení oboch dielov do jednéhocelku, dosiahol viacero vydaní –posledné zURNX–DGRGQHVMH
platnou literatúrou pre vysokoškolských študentov.

,QMusaica, zborník FFUK 12 (1), 1961, s. 139

,QMusaica  %UDWLVODYD))8.V

In: Nové cesty hudby I. Ed. Vladimír Lébl. Praha : Státní hudební vydavatelství 1964, s. 216
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Dpre dynamiku vývoja disciplíny perspektívne þerpaĢ podnety DM]tej oblasti vedeckého pozQDQLD
kde sa exaktnosĢ vyjadrovania MDYLODDNRzákladný predpoklad pravdivého poznania aobjasĖovania
vedeckých problémov. Matematický aparát sa stal pre Filipa suverénnym prostriedkom presnej m\
šlienkovej argumentácie iYHGHFNHMGLVNXVLH%H]QHNULtického prijímania pseudoexaktných postupov
ktoré sa vSUYHMSRORYLFL. rokov vynárali vsnahe diskreditovaĢ metodologické východiská humD
nitných a spoloþenských vied, YHGHO )LOLS ]XžitkovaĢ i vtedajšie nadšenie pre aplikaþné možnosti
teórie informáFLHDkybernetiky. Aj þitateĐ, ktorý sa takreþeno „nekamarátil“ sPDWHPDWLNRXDPRKRO
E\SUHWRY]RUFHYúvodných odstavcoch štúdie chápaĢ ako „úklad“ voþi svojmu hudobnému vzdelD
niu, pri pozornejšom vnímaní textu postihol nielen základné tézy klasickej teórie informácie, ale aj
HOHJDQFLX D hodnovernosĢ, s DNRX LFK )LOLS DSOLNRYDO pri zdôvodĖovaní špecifickosti umeleckej
WYRUE\ Yštádiu, kedy sa kvantitatívne urþené informaþné veliþiny menia Yćaka úþasti Đudského
vnímajúFHKRVXEMHNWXschopného pamäte, myslenia aNUHDWLYLW\na veliþiny kvalitatívne.


3UHMGLPHWHUD]NXNRSXOH Filipovho uvažovania v oblasti teórie harmónie, kjeho knižnej

PRQRJUDILL Vývinové zákonitosti klasickej harmónie 9 nej na základe dôkladného prieskumu
tvorby reprezentantov európskeho hudobného klasicizmu vymedzil procesuálny charakter harmR
nickej tonálnej sústavy. Preferujúc funkþné hĐadisko a pohybové kvality hudby sformuloval dH
finiþnú tézu, vymedzujúcu harmóniu ako dialekticky protireþivý horizontálnovertikálny, teda
PHORGLFNRakordický systém, kde dynamizujúcim impulzom vývojových zmien je zložka KRUL
]RQWálna, melodická. Priorita melódie v harmonickom celku mohla byĢ v kontexte vtedajšieho
poĖatia harmónie ako náuky o akordoch nieþím nezvyþajným až nepochopiteĐným. )LOLS VYRMX
definíciu dokazoval odvodením troch špecifických vývinových zákonov –zákona kontrastu, zákona
premeny následnosti vsúþasnosĢ azákona harmonickej korelácie. Na báze pRþetných 430 príkODGRY
]opusovej tvorby najmä viedenských NODVLNRY výstižne REKDMRYDO VYRMX NRQFHSFLX okrem iného
založenú na opieraní sa hudobnoWHRUHWLFNých formuláFLíRživú kompoziþnú prax.Zákon kontrastu
vystihuje skutoþnosĢ, že hudobnoumelecká komunikácia je možná za predpokladu nových prvkov,
jednak kontrastujúcich sdaným stavom, ale zároveĖnaĖ kontinuitne nadväzujúcich. Tento zákon,
platný ajSUHiné oblasti Đudského poznania, považoval Filip za hlavný vývojový zákon, pretože v\
chádza priamo zformulácie základného zákona harmónie, konkrétne vdôkaze, že nové vharmónii
sa rodí na základe vnášania nových prvkov melodickou cestou do akordickej zákODGQHZákon premH
ny následnosti v súþasnosĢ presnejšie diagnostikuje tú vývojovú tendenciu voblasti harmónie, že
vznik nových akordických útvarovY]P\VOHstabilizácie vertikálnej zložky harmónie, sa docieĐuje


Bratislava : Štátne hudobné vydavateĐstvo 1965.
Tu vsuniem krátku osobnú spomienku –Yþase, kedy sa Filipova kniha užtlaþila, prebehla na pôde Ústavu hudobnej
YHG\ 6$9 MHM Rbhajoba ako (kandidátskej) dizertaþnej práce. Oponentmi boli prof. Kresánek, a GYDMD starší þeskí
špecialisti, prof. Karel Risinger aGRF-DURVODY9ROHN-a som sa tam neviem ako, ako druhácke študentské ucho ocitol.
Dobre si pamätám, ako prof. Risinger, prísny zástanca akordickej koncepcie harmónie vVWDWLFNRdeskriptívnej podobe,
PXVHOYrámci diskusie postupne uznaĢ presvedþivosĢ Filipovej argumentácie
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ich prípravou viacnásobným opakovaním v rámci melodickej, horizontálnej vrstvy. Tretí Filipov
zákon, zákon harmonickej korelácie, vystihuje tú skutoþnosĢ, že v SULHVWRUH KDUPRQLFNHM RUJDQL
zácie hudobného materiálu sa objavujú þrty na báze podobnosti analogických procesov na vyššej
úrovni vývinu hudby. Ak zákon kontrastu má lineárny charakter a prejavy premeny následnosti
YsúþasnosĢ prebiehajú vharmónii akoby zhora nadol, zákon harmonickej korelácie vykazuje periR
dický ašpirálovitý priebeh. 


Obsah monografie je štruktúrovaný do troch kĐúþových kapitol, priþom vkaždej zQLFKVD

prejavila Filipova schopnosĢ vymedziĢ harmóniu ako pružný systém vzájomných prienikov stD
tických adynamických faktorov, jednoty tvarov avzĢahov, genézy prvkov, ich rozvoja aSHUVSHN
tívnej transformácie. 9každeM ] kapitol postupoval autor tak, že naMSUY predstavil stabilnejšie
PRPHQW\Dpotom þinitele labilnejšie, stimulujúce vývojové obohatenie aSUHPHQ\, þo zodpovedá
logickému metodologickému uvažovaniu.1DSUYprvej kapitole „Tvary“ saY\]GYLKXMHG\QDPL
]XMúce postavenie sekundárnych smerných tónov, ktoré sa zjavujú v úlohe narušovania relatívne
VWDELOQých akordických štruktúr 9ćalšej, pre meritum Filipovho uvažovania dôležitej kapitole
„Funkcie“sa objasĖuje spôsob porušovania monocentrálneho funkþnéKRVystému prostredníctvom
sekundárnej aGYRMLWHMFHQWUDlizácie9závereþnej kapitole „Zmena centra“ sa do ohniska Filipovej
teoretickej pozornosti dostala obhajoba pohybových kvalít harmónie vGLDOHNWLNH]DFKRYDQLDD]PH
Q\totožnosti aodlišnosti, systematicky riešená prostredníctvom najprv vzĢahov centier anásledne
vzĢahov okolí centier. Vrámci každého zuvedených problémových okruhov možno zároveĖ sledovaĢ
autorov logický postup objasĖovania javov na pôde klasickej tonálnej harmónie od menej zložitého
Nzložitejšiemu. Prínos kvaliWatívneho stupĖa teoretického poznania, prezentovaný)LOLSRPMH]Qá
sobený skutoþnosĢou, že autor, hoci sa metodicky obmedzil na zrelé obdobie vývoja tonálnej
harmónie, sledoval zároveĖ genetické štádiá jej upevĖovania (napr. pURVWredníctvom oUQDPHQWLN\
Dtechniky prieĢahov vinštrumentálnej hudbe konca renesancie aYEDURNX DNRDMMDY\PRELOL]X
júce ku kvantitatívnym obohateniam akvalitatívnym zmenám klasických harmonických prostrieG
NRYWHGDNtomu historickému štádiu vývoja harmónie na konci 19. azaþiatku 20. storoþia, ktorý
nemecký muzikológ Ernst Kurth nazval svojho þasu „krízovým“.Na základe výstižných notových
ukážokQDSU]WYRUE\:$0R]DUWDje ukázaná genialita tohto skladateĐa iYWRPGRDNHMPLHU\
sú vMHKo navonok „priezraþnej“ hudbe prítomné také harmonické postupy, ktoré anticipovali haU
móniu 20. storoþia (napr. genéza kvartových akordov).


 . WRPX &+$/83.$, ďubomír: S vedomím kontinuity. Na margo publikácie Miroslav Filip: Súborné dielo I
Vývinové ]ákonitosti klasickej harmónie. ,QHudobný životroþ. 30, þ. 5, s. 10

Pozri prvú recenziu práce zpera Jozefa Kresánka. In: Slovenská hudba, 1967, roþ. 11, þ. 8, s. 383

.857+(UQVWRomantische Harmonik und ihjre Krise in Wagners „Tristan“%HUQ

Bližšie vštúdii &+$/83.$, ďubomír: Zástoj hudby W.A. Mozarta v teoretickej práci Miroslava Filipa Vývinové
zákonitosti klasickej harmónie. In: Prezentácie - konfrontácieEd. Markéta Štefková. %UDWLVODYD'LYLV6ORYDNLD
V
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Argumentaþné zázemie, z ktorého Filip þerpal dôkazy pre potvrdenie svojich priekopníc

kych teoretických formuláciíGRNXPHQWXMH DNRKOERNRKXGEHUR]XPHO DNRMXvedel precítiĢ, odhD
Đujesvet nielen disciplinovaného teoretického potenciálu vedca, ale irozmer úprimného muzikanW
ského zaujatia. Tí, ktorí autora Vývinových zákonitostí klasickej harmónieQHSR]QDOLako precízneho
bádateĐa aprísneho univerzitného pedagóga, ale iako zanieteného apohotového hudobníka, violoQ
þelistu – þlena tzv. „KAF tria (v obsadení Ladislav Kupkoviþ, Ján Albrecht, Miroslav Filip)
úþastníka nezabudnuteĐných komorných stretnutí na KDSLWXOVNHM XOLFL X legendárneho „Hansiho“,
LVWHmohli komplexnejšie postrehnúĢ originalitu asviežosĢ jeho teoretického výkladu harmónie. 
Uplynulo vyše pol storoþia od publikovania prezentovanej teoretickej monografie, zdá sa, že
sú rozobrané aj jej dve obnovené vydania v +XGREQRP FHQWUH ] URNRY  D 2012. To svedþí
Rtom, že o knihu je záujem, že Filipov nesporne nároþný a pritom elegantne usporiadaný text si
našiel svojich þitateĐov. Ako viem, v ýechách je kniha viacmenej neznáma a originál v VORYHQ
Vkom jazyku bráni jej poznaniu v širšom geografickom priestore. Je to na škodu, pretože – DNR
mladší kolega na Katedre muzikológie ))8.51'UMarek Žabka nedávno Soþassvojej polroþnej
stážHQDSUHstížQHM DPHULFNHM XQLYHU]LWHY<DOH]LVWLO– súþasní DPHULFNí hudobní teoretici prezeQ
tovali ako progresívnu novinku pri objasĖovaní tonálnej harmónie teóriu tzv. transformaþných sietí,
ktorá je veĐmi podobná tomu výkladu, ktorý M. Filip predložil už YURNXYSRVOHGQHMVXEND
SLWROHVYRMHMPRQRJUDILHYHQRYDQHMvzĢahom okolLDharmonických FHQWLHUDV\VWHPDWLNHDOIDDEHWD
transmutácií štvorzvukov. Pri tomto zistení nastáva jednak pocit hrdosti na hudobnoteoretické
dielo slovenského muzikológa, ktorý je však prepojený sĐútosĢou, že svet oWRPWRGLHOHQHYLHOHER
sme nemysleli na odborný preklad Vývinových zákonitostído anglického jazyka ako výzvu kSRG
netnej medzinárodnej diskusii Y rámci hodnotenia vývoja hudobnoteoretického bádania Možno
Ybudúcnosti ...



 ŽABKA, Marek: Filipova teória harmonických vzĢahov a súþasné americké transformaþné teórie. In: Príspevky
k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku. Ed. ďubomír Chalupka. %UDWLVODYD6WLPXOV
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FUROJA („FUROLLYA“) –ALTOVÁ FLAUTA DIELNE FRANZ SCHÖLLNAST
$6<1=%5$7,6/$9<9KONTEXTE VÝVOJAHRANOVÝCH DYCHOVÝCH
NÁSTROJOV 19. STOROýIA V32'81$-6.(-2%/$67,

3HWHU-DQWRš þ iDN
Slovenské národné múzeumHudobné múzeum, Bratislava


Skôr, než zaþneme posudzovaĢ pôvod avývoj furoje, treba objasniĢ hlavne dané problémy hranových
hudobných nástrojov so zreteĐom na podunajskú oblasĢ apredovšetkým na ich zrkadlenie vo
výrobe bratislavskej dielne Schöllnastovcov, pretože za jej vynálezcu je považovaný bratislavský
nástrojár Franz Schöllnast st. 


2EUSchöllnast m[anu] p[ropria]





9dobe, keć sa objavila furoja, existovalo viacero typov tzv. viedenských fláut, ktorých
konštrukþné prvky afunkþné vlastnosti podnietili vznik furoje, resp.MHMEROLVurþitosĢou podobné.


2EUPrieþna flauta (raný viedenský typ)
Stephan Koch st., ViedeĖ, zaþ. 19. storoþia



Paríž: Cité de la Musique, inv. þ.: E 1469



Boli to flauty, terciové flauty, kvartové flauty, septimové flauty, flauty s tretím stredným

GLHORP WHGDVtzv. treĢou mutáciou, flauty po tóny h, a þi dokonca po g, pikoly, terciové pikoly,
kvartové pikoly, palicové prieþne flauty aþakany. Všetky tieto nástroje boli vSURGXNFLL GLHOQH
Schöllnastovcov, ateda je veĐmi pravdepodobné, že SULDPR ovplyvnili vývoj furoje. Furoja zLFK
dielne sa dodnes pod týmto oznaþením vmúzeách nezachovala. 


2EUPrieþna flauta (s dlhou h klapkou)
Stephan KOCH st., ViedeĖ, cca 1820
súkromná zbierka



Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja podĐa zmluvy þ. 14
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9prvej štvrtine 19. storoþia sa pokúsil popri Kochovi a Zieglerovi aj Franz Schöllnast
Rzväþšenie rozsahu flauty zmenou tela nástroja azároveĖ pridaním ćalších klapiek na nôžke.
2tomto vynáleze sa dozvedáme prvý krát v Preßburger Zeitungzo dĖa 11. 8. 1820: „Uhorsko.
Preßburg [Bratislava]. Tunajší obþan p. Franz Schöllnast, umelec a výrobca dychových hudobných
nástrojov, preslávený v hudobnom svete doma i v zahraniþí, dal opäĢ nový dôkaz svojho umeleckého
talentu a neúnavného bádania v ušĐachtilom umení prostredníctvom nového vynálezu na flaute, ktorý
poskytuje všetkým hudobným umelcom týchto nástrojov najväþšie výhody pohodlnosti a dokonalosti.
Tento znamenitý nástroj má len zvyþajnú dĎžku obvyklej flauty, je ale rozsahom o kvintu nadol,
pretože siaha dolu až po malé g a z tejto hĎbky zahĚĖa nahor celú chromatickú stupnicu tónov. PodĐa
pred nami ležiaceho hodnoverného osvedþenia pána Heinricha Kleina, profesora hudby na tunajšej
kráĐovskej hudobnej škole a þlena kráĐovskej švédskej hudobnej akadémie v Štokholme, je pomer
tónov v hĎbke ako vo výške bezchybný, že nenechá nazvyš žiadne želanie hudobníkov. Kećže 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.“





2EUInzerát Franza SCHÖLLNASTA, Preßburger Zeitung, 11. 8. 1820


3o prvý raz sa stretávame vrámci sekundárnych prameĖov s SRQXNRX IXURMH X )UDQ]D
SchöllQDVWD QD  VWUDQH GLHOHQVNHM NQLK\ SUH pána Josepha Nebela GR Štrasburgu dĖa 13. augusta 1820.ponuke priložil aj zodpovedajúcu kresbu, ktorú nazýval listom novín. Dnes sa dajú
pomenovaĢ ako reklamné listy'RNRQFDYspráve sĐubuje aj „...tlaþený cenník“„Ebenovú 15-klapkovú furoju so striebornými ventilovými klapkami a strieborným znížcom s puzdrom...“ponúka za
„...110 zlatých“Dpodobnú, avšak „16-klapkovú s druhou h-klapkou“]D„...116 zlatých“
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2EU „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.



Ćalšou správou je záznam z27. augustatoho roku, ktorý dokladá, že Franz Schöllnast píše

GR„KromČĜíža ... Josefovi Havelkovidvornémutrubkárovi...“Rtomto novom vývoji flauty vo vlastnej
GLHOQLs priloženým „..popisomfuroje“





2EU„Kremsier / D[en] 27t[en] August 1820 H[errn] Jos[eph] Hawelka Hof Trompeter …/…
die bescheibung der Furollya“
Prvá dielenská kniha, s.



Predchádzajúce hodnotenie zinzerátu treba doplniĢ základnou apodstatnou informáciou.

Furoja bola iba rozsahom altová flauta snajnižším tónom (malé)g alebo (malé)DVcharakterom dosĢ
odlišným od koncertnej C flauty flauty d´amour, vychádzajúca ztradície viedenských fláut. Definujme
VLSUHWRmedzi tzv. romantickými flautami, ktoré môžeme datovaĢ približne od prvej štvrtiny 19. stR
roþia do zaþiatku 20. storoþia, tzv. viedenské flauty. Konštrukþne boli trojþasĢové. Ich korpus sa
vyrábal zdreva, priþom najcharakteristickejšou þrtou bol rozsah, ktorý zahĚĖal najnižšie tóny h, b,
Ddokonca až g. Ćalšou typickou konštrukþnou þrtou bolo kónické telo skovom vyloženou cylindriF
kou hlavicou, zavše zo slonoviny s W\SLFNRX obdĎžnikovou ústicou, stredný diel so 6prstovými
otvormi doplnenými 9 –NODSNDPLYojedinelých prípadoch ich bolo dokonca viac. Pripevnenie
klapiek malo vlastné výþnelky na nástrojovej trubici aklapky kryjú otvory –okrem tónu d–DOHER
ako klapky slúžiace na trilkovanie. Klapky na nôžNH pre tóny pod d majú otvorený klapkový
V\Vtém. ýasto majú slonovinové alebo kovové prstence medzi jednotlivými dielmi flauty. Mali
temperované ladenie, ale množstvo alternatívnych prstokladov umožĖovalo hru citlivých tónov
zároveĖ sćalšími intonaþnými prispôsobeniami. Niektoré klapky boli Ģažkopádne. Vysoké tóny b





Výrobné knihy dielne Schöllnastovcov (2 dielenské knihy) sú uložené vArchíve mesta Bratislava, sign. 27.68.10.
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KDFboli hrateĐné iba veĐmi Ģažko. Po stránke tónovej boli veĐmi farebné, i keć ostré. VVWUHGQHM
Dvyššej polohe mali charakteristický viedenský jasný asladký tón. 






2EUPrieþna flauta (vo viedenskom štýle), dielĖa SCHÖLLNAST, Bratislava, cca 1850
%UDWLVODYD610–Hudobné múzeum, inv. þ.: MUS 1032 



Viedenské flauty boli ovplyvnené Potterovými patentmi. Richard Potter bol raný predstaviteĐ

WYRUFXNODSNRYHMIODXW\Vnôžkou po tón c, ktoré sa objavili okolo roku 1765 vLondýne. VURNX
1785 si Potter patentoval: 1.) klapky vo forme kovových kužeĐových ventilov spružinkou, 2.) ladiace
vedenie vytvorené kovovým vyložením vKODYLFLVYDOFRPYpuzdre, teda znižec,  NODSLHNSUH
tóny disHVIJLVEDYprípade rozšírenia pod tón dklapku pre tón c, 4.) závitovú korkovú
UHJulaþnú skrutku vhlavici, 5.) nôžku na zmenu ladenia vytvorenú formou znížca pre flautu
Vnajnižším tónom d, 6.) vyþnievajúci hriadeĐ závitu, þDS ODGHQLD Dþap nôžN\ QD ]PHQX ODGHQLD
Vþíslovanými znaþkami. Keć þísla korešpondovali, flauta mohla byĢ teoreticky korektne naladená. 






2EUPrieþna flauta D, William Henry POTTER, Londýn, cca 1810
Paríž: Cité de la Musique, inv. þ.: E1459



/HQniekoĐko súdobých hráþov na flautu zaþalo hraĢ na tento 6klapkový nástroj. ýoskoro sa

tento model rozšíril zAnglicka aj do Európy. Hráþi nechceli prijaĢ klapky znasledujúcich dôvodov:
1.) vćaka používaniu klapiek nevnímali svoje technické schopnosti, 2.) neverili klapkovému
mechanizmu, že bude stabilne aspoĐahlivo pružiĢ adôsledne tesniĢ otvory, 3.) nový prstoklad
]PHQLOODGHQLH




2EUPrieþna flauta (v nemeckom štýle), Friedrich BOIE, Göttingen, cca 1820
%UDWLVODYD610–Hudobné múzeum, LQv. þ.:086
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Už roku 1793 vBerlinische Musikalische ZeitungLQ]HURYDO-RKDQQ)ULHGULFK„Boie z Göttingenu ... vylepšené prieþne flauty, ktoré vyrába podĐa majstrovských kúskov Grensera z Drážćan
a Pottera z Londýna“. ZároveĖ spomínal použitie „...nepolstrovaných cínových klapiek...“
YNemecku málo známeho vynálezu Angliþana-RVHSKDTaceta „...striebrom lemovanými tónovými
otvormi...“, pripisujúc tým jemu jeho nedávny vynález. Anglické flauty jednoznaþne klasifikoval
ako nástroje s kovovými ventilmL D zároveĖ im priradil kovové znížce. Vnútorné pokovovanie
hlavice malo za následok jasný, otvorený, no možno trochu prenikavejšízvuk nástroja. 







2EUInzerát Johanna Friedricha BOIEHO

%HUOLQLVFKH0XVLNDOLVFKH=HLWXQJþ. 1, 9.V



ýoskoro sa tento model rozšíril zAnglicka aj do Európy. Historicky najvýraznejšou inováciou

na prieþnych flautách boli podĐa patentov na konci 18. storoþia Potterove klapky. Nahradili zvyþajné
rovné klapky skoženými poduškami kovovými (striebornými alebomosadznými) ventilmi. 







2EUHore: rovné klapky s koženými poduškami s pružinkou (kovové kapsulové uloženie),
dolu: kužeĐovité ventily s pružinkou, tzv. pewter plugs(upevnenie vo vyvýšenej konzole tela nástroja)

Neskôr boli, vzhĐadom na klapot, doplnené kožou. Takmer všetky významné zlepšenia sa vo
flautovom klapkovom systéme uskutoþnili poþas prvých piatich desaĢroþí 19. storoþia. Niektoré
]nich pomohli vo vývoji klapkových systémov aj na ostatných dychových hudobných nástrojoch. 
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2EU Hore: polguĐovitá klapka s koženým polstrovaním s pružinkou,
dolu: tvary pilierikových hrazdiþiek pripevĖované na telo prieþnej flauty



Viedenské romantické flauty mali vlastnú ideu zvuku odlišnú od anglických fláut. Myslíme

si, že vzĢah zvuku viedenských fláut ku anglickým flautám bol analogický, ako zvuk viedenských
krídel aanglických krídel zaþiatkom 19. storoþia –viedenské boli vo zvuku viac farebné a„]UR]XPL
teĐnejšie“Lkeć menej zvuþné, ako anglické.


2EU Prieþna flauta (vo viedenskom štýle), Franz SCHÖLLNAST, Bratislava, cca 1820



%UDWLVODYD610–+udobné múzeum, inv. þ.: MUS 984


Oznaþenie viedenské flautynastoĐuje otázku obĐuby adopytu po tomto nástroji vo Viedni na koQ
FLDzaþiatku 19. storoþia. Mozart surþitosĢou písal pre tento nástroj abol pravidelnou súþasĢou
orchestra jeho symfónií, dokonca má pre tento nástroj viacero sólových ikomorných prác. Haydn
tiež pravidelne Y\užíval tento nástroj. Ztoho vyplýva, že bol SRXrþitú dobu štandardným þlenomG\
chovej sekcie orchestra. Napriek tomu viedenská dvorná kapelaIODXWXnemala zastúpenú vnástrojovej
VNXSLQHaž do roku 1857. S urþitosĢou vieme, že nie sú evidované žiadne nákupy fláut v]R]QDPH
]dvorného divadla.3UDYGHSRGREQHYnutných prípadochboli hráþinajímanína príležitostné hranie.




2EUMozart W. A.: La clemenza di Tito, KV 621
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1DTheodora LotzaDNRdvorného výrobcu pre dychovú harmóniu, WDNQHERODkladená požiD
GDYNDQDIODXW\kećže boli dychové harmónieYRYDULDQWHEH]IODXW\Yokolí Viedne veĐmi populárne
a požiadavky na nástrojárov vWRPWRVPHUHmohli byĢ ztohto dôvodu veĐmi malé. Dvorné NDSHO\PDOL
bezpochyby hráþov na nástroje, ktoré mohli hraĢ nielen vdychových harmóniách, zároveĖ LFKPRKOL
Y\užiĢDMYorchestroch. Preto bola výroba fláut vGDQHMGREHYoblasti okolo Viedne málo aktuálna.







2EUInzerát Theodora LOTZA, Wiener Zeitung, 7. 9. 1785



Lotz sa výrobe fláut surþitosĢou venoval, ako to dokladá správa zWiener Zeitung  

„Medzi inými druhmi drevených dychových nástrojov, ako klarinet, hoboj, basetový roh, flauta
a fagot...“. 2NUHP WRKR Y súpise z /RW]RYHM GLHOQH sú po jeho smrti zapísané „anglická flauta
z ebenového dreva“DM„anglická flauta zbuxusu“.Ich prítomnosĢ dokladá, že mohol maĢ záujem
Rtento typ nástroja alebo mu mohli slúžiĢ ako model. Lotzov odchovanec, Franz SchollLQ]HURYDO
YRWiener ZeitungdĖa 31.1800, že vyrába „...flauty podĐa nového anglického spôsobu...“,þím
jednoznaþne odkazuje na Potterove pDWHQW\
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2EU Inzerát Franza SCHOLLA, Wiener Zeitung, 31. 5. 1800



Výrobca Friedrich HammigYRWiener ZeitungUHNODPRYDO, že vyrába všetky

druhy dychových nástrojovDNRDM„...flauty v anglickom a nemeckom type“. ýo mienil Hammig SRG
SRMPRP„DQJOLFNýW\S“, je vyjasnenéYćalšom novinovom ozname zo dĖa 26.YNWRURP
uviedol výhody Potterových fláut: „1.) vytiahnutím hlavice sa môže hraĢ vo všetkých ladeniach
s jedným stredným dielom, 2.) kovové klapky sú oveĐa lepšie ako klapky potiahnuté kožou.“ Týmto
zápisom sa dokladá výroba prieþnych fláut s dlhou nôžkou v altovom ladení už na konci druhej
dekády 19. storoþia.






2EU Inzerát Friedricha HAMMIGA, Wiener Zeitung, 12. 11. 1791



Najtypickejšie viedenské flauty však pochádzajú z dielní Stephana Kocha st. D Johanna

Josepha Zieglera st.Mnohé zcharakteristických 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 hralamalíþkom pravej ruky. Jeho flauty odporúþal aj jeden znajvýznamnejších
nemeckých flautistov 1.polovice 19. storoþia Anton Bernard Fürstenau





2EU Prieþna flauta (raný viedenský typ) s H klapkou

$QWRQ%HUQDUG)ÜRSTENAUDie Kunst des FlötenspielsRSV;;,9



=oválnejšej štrbiny vhlavici nástroja sa stal RWYRUYWYDUHYLDF]DRblenéhoobdĎžnikD









Obr. 19 Štrbiny hlavice, vĐavo: ranejší typ
Paríž: Cité de la Musique, inv. þ.: E 1469 a(



ýasto mali nástroje vneskoršej forme srozšírenou nôžkou elegantne zdobené klapky

mušĐovej formy azároveĖ vyrezávané prstence medzi jednotlivými dielmi nástroja. Najväþší prínos
dielne Kochavšak spoþíval vtom, že sa snažil zväþšiĢ rozsah prieþnej flauty smerom nadol






2EU Detail neskoršieho viedenského typu prieþnej flauty, Stephan KOCH st., ViedeĖ, zaþ. 19. storoþia
Paríž: Cité de la Musique, inv. þ.: E 972.3.3



Už pred rokom  V istotou nachádzame vo Viedni flauty s GOKRX Qôžkou po g. Zavše

majú oznaþenie „SDQDXORQ“1ôžka týchtonástrojov môže byĢ 1.)priama






2EU15-klapková viedenská flauta panaulon s rovnou G-nôžkou, Stephan KOCH st.,
ViedeĖ zaþ. 19. storoþia, pohĐad zhora a pohĐad zospodu
Washington D.C.: Library of Congress, inv. þ.: DCM 231
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DOHER2.) ohnutá v tvare boty fagotu
















2EU14-klapková viedenská flauta panaulon so zahnutou G-nôžkou,
Stephan KOCH st., ViedeĖ zaþ. 19. storoþia, pohĐad zhora, pohĐad zospodu, detail G-nôžky s vysunutou botou
Washington D.C.: Library of Congress, inv. þ.: DCM 256



7LHWRIODXW\SRg však nie sú vmodernej organologickej terminológii nazývané ako altové flauty

ale väþšinou ako koncertnéUHVS viedenské flauty s predĎženou nôžkou. PodĐa nás sa chceli tieto
nástrojevćaka rozšírenému rozsahuvyrovnaĢ využLWLXKXVOíYprofesionálnomkoncertovaní. 
Za vynálezcu treba s urþitosĢou uvádzaĢ výrobcu Stephana Kocha st., ktorý daný nástroj
vytvoril podĐa požiadaviek G.Bayra


2EUTabuĐka hmatov pre Kochovu flautu s G-nôžkou

*HRUJ%$<5 Practische Flöten-Schule, 7UDQTXLOOR0RORViedeĖ 18
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Podobne nás informuje vpoznámke aj dobová kritika nástroja vo Wiener allgemeinemusikalische Zeitung, zo dĖa 9.






2EU Kritika Georga BAYRA, Wiener allgemeine musikalische Zeitung, 14. roþ., 9. 9. 1813, s. 544



Allgemeine musikalische Zeitung zo dĖa 17.1813 nás informuje, že nástroj mal celkovú

dĎžku „...3 viedenské stopy...“ WHGDRNRORFPV&nôžkou, ktorá mala byĢ predĎžená oNODSN\SUH
tóny h až g, priþom nemala stratiĢ na kvalite vysokých tónov. Vtejto súvislosti treba pripomenúĢ, že
IXURMDmala podĐa inzerátu v Preßburger Zeitungzo dĖa 11. augusta 1820 „...len zvyþajnú dĎžku
obvyklej flauty“, teda okolo 70 až 72 cm.








2EU Informácia o Georgovi BAYROVI, Allgemeine musikalische Zeitung, 15. roþ., 17. 11. 1813, s. 759



2neosvedþenej mechanike panaulonuVnajnižším tónom g voþi flaute d´amour snajnižším

tónomDnás informuje Michael JanuschYBerliner allgemeine musikalische Zeitung  
„Vo Viedni sa zhotovujú flauty, ktoré majú okrem 8 þi 9 klapiek, ešte 5 na oblúþikovitej nôžkovej
þasti a idú po g. Samotná povaha tónov zostala stále flautovou a má nevýhodu, že sú Ģažké, flauta
aj mechanika, a ich používanie je rovnako nespoĐahlivé. Mechanizmus flauty d´amour je jednoduchší, spoĐahlivejší a jej nežný a predsa veĐmi silný tón má celkom zvláštny charakter.“
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2EUInzerát Michaela JANUSCHA, Berliner allgemeine musikalische Zeitung, 1. roþ., 7. 6. 1824, s. 206



Podobné zvukové hodnotenie, aké mali viedenské flauty rozšírené po tón g, zapísal aj sám

)UDQ]Schöllnast vSUYHMGLHOHQVNHMNQLKHRYODVWQRPW\SHIODXW\„...furoja je v hĎbke trochu chúlostivá
pri nasadzovaní, ako dlhá A flauta.“



2EU „Furollya in der Tiefe etwas heiglicher [=heikler] in ansatz als die lange A Flötte“
Prvá dielenská kniha,V




Na ćalšom mieste špecifikuje, oktoré tóny sa jednalo zápisom„...furoja je v hlbokých g, gis
aj a tónoch trochu chúlostivá pri nasadzovaní, ako to požaduje dlhá (takmer nepoužiteĐná) g flauta.“






2EU„die Furollya in der tiefe g. gis und a. etwas heiklicher in /
ansatz, fordert als die lange (beinache unbrauchbare g Flötte.“
Prvádielenská kniha, s. 192


Tým jednoznaþne vyvracia osvedþenia pána Heinricha .OHLQDRktorých sa písalo vPreßburger
Zeitung zo dĖa 11. 1820, že „...je pomer tónov v hĎbke bezchybný“Schöllnast veĐmi presne
popisuje dĎžku nástroja azároveĖ 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.“






2EU „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, þo sa týka oznaþenia zvolených materiálov. SlH
dujú apoznamenávajú hlavne mimoriadne materiály, zktorých boli nástroje vyrábané. 
Zaujímavou je skutoþnosĢ, že pri IXURMLYponukách na voĐbu materiálu pre klapky a]QížHF
ERORWDNPHUURNLEDVWULHEURMateriál mosadz,Ysúvislosti sNODSNDPLVDYzásielkachjednoznaþne
spomína až 25. marca 1821: „...mosadzné klapky...sú lacnejšie ...“ a„furoja ... po tón G s mosadzným
znížcom“ až 12. júna 1822. 




2EU„Furollya ... die Klap[pen] Meßing ... / ... geringer in Preiß“
Prvá dielenská kniha, s.





2EU„Furollya ... / bis G. mit meßingen Zug“



Prvá dielenská kniha, s.



Klapky boli ponúkané vdvoch verziách: 1.) „...potiahnuté usĖou alebo...“ DMDNR„...

ventilové...“, teda tzv. „potterove“ klapky. 




2EU„Belederte oder Ventil Klap[pen]“
Prvá dielenská kniha, s.



9rámci širšej ponuky boli dokonca aj „...dierové otvory...“þi „...ventilové prstencové otvory...“

lemované „...striebrom“




2EU „Klappenlocher mit Silber“



Prvá dielenská kniha, s.





2EU„Vend[il]ringl auch von silber“
Prvádielenská kniha, s.
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Ako základný materiál bol pri výrobe korpusu volený iba buxus aHEHQNepoužívaním domá

ceho dreva, ktoré bolo najlacnejšie abolo urþené pre najjednoduchšie acenovo najprístupnejšie ná
stroje, vytvoril pre furoju významnejšie postavenie vrámci urþenia objednávateĐov zradov aktívnych
hráþov. Dokonca vSRVOHGQHMSRQXNHIXURMH]apríla roku 1826 ponúka ako materiál na korpus aj nH
pravé ebeny, konkrétne „...grenadill alebo kokosové drevo“. 






2EU„Ein St[ück] Furollia flötten von Eben[holz] Granatil: oder Cocus Holz“
Prvá dielenská kniha, s.


Prstence, nachádzajúce sa medzi dielmi aQDich koncoch, zapisoval ako „...lemovanie...“ aEROLSRQú
kané výhradne „...zo slonoviny“.






2EU„Ein Furollya ... elpfenbein Ga[rnierung]“

Prvádielenská kniha, s.

9rámci ladení ponúkal: 1.) „furoju po tón a s 12 ...klapkami“D „furoju po tón g so 14 klapkami“




2EU „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...“DOHERDNR„...trilkovú klapku...“pre tóny „...h D cis“







2EU48 „Ein Furollya … / … mit der 15t[en] 2t[en] h Klappe ...“
Prvá dielenská kniha, s.





2EU„Ein St[ück] Furollia flötten 15te … / … h. cis Tril[ler]“
Prvádielenská kniha, s.

206



Túto „...h klapku...“však vedel vyrobiĢ vrámci 14NODSNRYHMYDULDQW\„...pre malíþek alebo pre palec“
$NR„...15. D16. klapku“ponúkal aj „...trilkové klapky“, konkrétne pre „...vysoké d Dgis klapku pre
Đavý palec“




2EU„die h Klap[pe] kan für den klein[en] Finger oder für den Daum gemacht werden“



Prvá dielenská kniha, s.







2EU „die 15te und 16te Klappen als zu hochen d. Tril[ler] und 2te gis Klappe / für den linken Daum.“
Prvá dielenská kniha, s.



3RSULIXURMLponúkal súþasne aj „A flauty ... s 12 klapkami“D„G flauty ... so 14 klapkami“



2EU„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 doloženéiba 3 zásielky tohto nástroja: 1.) do „ďvova...“pre obchodníka

„...Wenzla Schütza...“ Yrámci veĐkej objednávky 43 nástrojov, bola poslaná aj „...dĖa 13. decembra 1820 poštovým vozĖom ... furoja so 14 striebornými ventilovými klapkami.“ 



2EU„[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
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 „...nadporuþíkovi ... Engelsthlovi ... do Brna ... prenechal jeho furoju bez puzdra 8. septembra 1821...“



2EU„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




 DopäĢ „...pánoviSchützovi do Lvova ... dĖa 20. marca 1822...“ za malý dlžný zostatok dal „...furoju“



2EU „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


+RFL VD Ydielenskej knihe zo dĖa 13. augusta 1820 SUL SRQXNH „...ebenová furoja so
strieborným znížcom...“ vyskytuje zápis otom, že „...do Štrasburgu sa takáto vyrába...“MHM]DVODQLH
Yknihe nie je poznaþené a pretomusíme túto informáciu braĢ ako nedokladovanú zásielku. 



2EU „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
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Zo zápisov dielenskej knihy Franza Schöllnasta st. sa dozvedáme naozaj detailné informácie
Rnástrojoch vyrobených vtejto dielni. Doþítame sa informácie, súvisiace sinováciami flautových
nástrojov súvisiacich sfurojou, resp. priamo súvisiacich sjej vývojom. Už roku 1816 ponúkal „...flautu
... po tón h...“DNRDM„...flautu d´amour...“WHGDIODXWXVrozsahom po tón a. 






2EU „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



9DXJXVWHSRVLHOD„...12 klapkovú ebenovú flautu po tón a...“, priþom ćalej je špecifiko

vané, že klapka pre tento tón je „...pre pravý palec“9nasledujúcom sa píše dokonca informácia
Rpoužití „...strieborných valþekov pri tónoch h, cis D c“






2EU „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 valþekov vSRnukách fláut na rozdiel od „...starého spôsobu...“ bez valþekov je
zapísaný už 





2EU „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 zoktóbra toho istého roku sa doþítame veĐmi zaujímavé vysvetlenie:

„Flautu som vybavil H klapkou tak, že sa dokáže chytiĢ rovno H z Cis bez toho, aby bolo treba chytiĢ
klapku C. Podobným spôsobom sa dá ísĢ po A. PodĐa tohto spôsobu po Cis môžeme chytiĢ hlboké A
s vlastnou A klapkou bez dotknutia sa iných klapiek, þo je tiež veĐmi Ģažké a nepohodlné, keć máme
zábranu.“













2EU „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 podĐa dobových správ ambíciu staĢ sa novým uhorským nástrRMRPQHVWDOR

VD WDN Dnástroj sa neujal. Furoja nebola naozajstnou altovou flautou. Bola iba „prerastenou“
NRQFHUWQRX&flautou, ktorá bola viac neobvyklým anovým typom na danú dobu, ako výborným
DpoužiteĐným nástrojom. Jej kónické vĚtanie sa zmenšovalo až ku spodnému priemeru nástroja.
Preto boli spodná svetelnosĢ tela nástroja spolu sotvormi na spodnej þasti veĐmi malé. To malo za
následok slabý zvuk nástroja atiež nevyhovujúcu kvalitu tónu. Okrem toho bolapodĐa násPDQL
pulácia sveĐkým množstvompridaných klapiek príliš nepohodlná aveĐmi odlišná od starého zauží
vaného klapkového systému. Preto spríchodom Boehmovej altovej flautysa ocitla na pokraji záujmu.
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Nástroje vdanej dobe þasto vznikali konštrukþnými úpravami starších nástrojových typov
Dostávali množstvo rôznorodých, niekedy len lokálne, respektíve individuálne používaných
pomenovaní, ktorých spleĢ sa dá odhaliĢ len podrobným štúdiom konštrukcie aKXGREQHMIXQNFLH
jednotlivých nástrojov. Možno kvôli tejto skutoþnosti sme doteraz nenašli nástroj vžiadnom múzeu
Voznaþením furoja. Možno však jednu, nachádzajúcu sa vPetrohrade, budeme musieĢ premenovaĢ.
Ale to už ukáže þas.
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POZNÁMKY KVÝSTAVEDOBROSLAV OREL – ýESKOSLOVENSKÝ MUZIKOLÓG

(GLWD%XJDORYá
Slovenské národné múzeumHudobné múzeum, Bratislava

9deĖ otvorenia muzikologickej konferencie bola v610Hudobnom múzeu sprístupnená výstava
pod názvom Dobroslav Orel – ýeskoSlovenský muzikológ.Pôvodný názov putovnej výstavyDX
WRUN\-DQ\9R]NRYHMpribližujúcej život tejto významnej osobnosti, ktorúYrámci projektu Pocta
Dobroslavovi Orlovi URNX  pri príležitosti 145. výroþiD QDURGHQLD XVSRULDGDO Etnologický
ústav Akademie vČd ýeské republiky]QHODobroslav Orel, knČz a muzikologHudobnémúzeum
URNX  prevzatú panelovú výstavu obohatilo R exponáty zo svojho zbierkového fondu, ktoré
VþinnosĢou D. Orla súvisia þi sa jej priamo týkajú, aby výstavu doplnilo a zároveĖ našej
kultúrnej verejnosti pripomenulo ćalšie MXELOHXP – deväĢdesiatpäĢ roþnú existenciu slovenskej
muzikológieJej zakladateĐom bol práve profesor Dobroslav Orel.
Fotodokumentaþná výstava ponúkaNROREHKživotD'REURVODYD2UODQDGHVLDWLFKWHPDWLF
kých paneloch: Rodina a raná mladosĢ QDURGHQLHY5RQRYHQDG'RXEUDYRX GRUR
diny uþiteĐa Františka Orla, prvé školské roky v Dolní 5RYQL Na ceste za vzdelaním a povolaním
(maturita na reálnom gymnáziu v3UDKH, štúdium na biskupskom seminári vHradci Králo
vé–doplnené opedagogickéDhudobné vzdelanie Katechéta a uþiteĐ
hudby (pedagóg na gymnáziu a kĖazskom seminári v Hradci Králové  – , neskôr QD
gymnáziu v 3UDKH   KĖaz rímsko-katolíckej cirkvi (kĖazská vysviacka roku 1894 D V Ėou
záväzok, že všetky jeho profesionálne aktivity podliehajú schváleniu královohradeckým bi
VNXSVWYRP Prvé muzikologické roky(štúdium QD)LOR]RILFNHMIDNXOWH.DUOR)HUGLQDQGRYHM XQL
YHU]LW\Y3UDKH–zavĚšené doktorátom na univerzite vo Viedni uSURI4XLGD$GOHUD
 V ktorým spolupracoval na projekte Denkmäler der Tonkunst in Österreich  
Verejná þinnosĢ (redaktor þasopisu Cyril––neskôr aktivity spojenénajmä
Vpôsobením v%UDWLVODYHRG–organizaþná práca,dirigentská þinnosĢ, poverenie vykoná
vaĢ dohĐad nad kostolnými archívmi a RUJDQPL  Akademická kariéra v Bratislave SURIHVRU KX
GREQHM YHG\  UHNWRU XQLYHU]LW\  – , okruh spolupracovníNRY  –REU OceĖovaný



Usporiadatelia výstavy: Etnologický ústav Akademie vČd ýeské republiky, v.v.i –Kabinet Hudební historie aStĜedisko
spoleþných þinností AV ýR, v.v.i. Autorka scenára a kurátorka výstavy: muzikologiþka PhDr. Jana Vozková, CSc.,
pracovníþka Kabinetu HH sbádateĐským zameraním na liturgickú hudbu stredoveku aUHQHVDQFLH Yþeských prameĖoch
DKXGEXYþeských chrámoch vVWRUDredaktorka þasopisu Hudební vČda. 

'RNXPHQW\Rþinnosti D. Orla sa v610Hudobnom múzeu nachádzajú vo viacerých zbierkach þi osobných fondoch
RGND]\ Ypoznámkach, kećže þerpáme iba zprameĖov uložených v610HuM, budeme uvádzaĢ iba signatúrou).
Predovšetkým sú zastúpené vzbierke hudobnín adokumentov pochádzajúcich priamo zniekdajšieho Hudobnovedného
seminára FF UK (MUS CLXXXI), vosobnom fonde J. L. Bellu (MUS L), Ivana Balla (MUS CIXXIII), Jána Strelca
086 ;&9,  9LHU\ =DFKRYHM6WUHOFRYHM 086 &;;;9,  .RUQHOD 6FKLPSOD 086 &/9,,  )ULFD D $QQ\ .DIHQ
GRYFRY 086/9,, i ćalších. PozostalosĢ D. Orla je uložená v10ýeskom múzeu hudby vPrahe (prír. þíslo 1/54).
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a vyznamenávaný (zo strany cirkvi uznania za prácu v REODVWL FLUNHYQHM hudby, zo strany štátu za
vedeckú a publikaþnú þinnosĢ v oblasti þeskej hymnológie, za organizaþnú a aktívnu þinnosĢ
Y]ERURYRP VSHYH  Odpoþinok s priateĐmi a kolegami IRWRJUDILH ] REGRELD SRE\WX QD 6ORYHQVNX
dokumentujúce vzĢah s URGLQRX &KOXSRYFRY tiež þlenmi Orlom vedeného Akademického spevác
keho združenia, pedagogiþkou Annou Doþkalovou Návrat do ýiech a domov RGFKRGdo dôchodku
spojený s núteným odchodom zo Slovenska , obnovenie väzieb na rodný kraj DRGFKRG ]R
života 
VzhĐadom na to, že obdobiu, ktoré nás zaujíma QDMYLDF –  URNRP pôsobeniD 2UOD QD
6ORYHQVNX–výstava venovala, pochopiteĐne, iba pomernú þasĢrozhodli sme sa ju prostredníctvom
informácií pochádzajúcich z „vlastných zdrojov“, tHGD]prameĖov uložených vnašom ]ELHUNRYRP
IRQGH doplniĢ (obr. 2) D WR L napriek tomu, že výber exponátov z þasových dôvodov PXVHO SUH
EHKnúĢ YLDFmenej spontánne 9 priebehu práce VD však zaþali vynáraĢ mnohé súvislosti D Y GH
jinách našej hudobnej kultúry otváraĢ biele miesta obdobia prvého dvadsaĢroþia novej ýesko
VORYHQVNHMUHSXEOLN\NWRUým saWUHEDYbudúcnosti venovaĢ aV\VWHPDWLFN\LFKPDSRvaĢ. 



2EUPanel výstavy venovaný pôsobeniu D. Orla v Bratislave
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2EUVýstava v SNM-Hudobnom múzeu v Bratislave (Výstavný pavilón SNM, Žižkova 18)
Foto: Lucia Fojtíková



Po vzniku spoloþného štátu ýechov a Slovákov bolo nHY\KQXWQé vybudovaĢ fungujúcu
štátnu administratívu v novej UHSXEOLNH, najmä na Slovensku, þo EROR VSRMHQé V SUHNRQávaním
pomerne veĐkých bariér, ktoré u nás zapríþinila predchádzajúca maćarizaþná politika Uhorska.
Mnohé úradnícke auþiteĐské posty dovtedy zastávali Maćari þi „Maćaróni“ aQDdôvažok, u neveĐmi
poþetnej slovenskej inteligencie absentovala erudícia vVORYHQVNRPMD]\NX
Dôležitým rezortom bolo školstvo a výchova novej VORYHQVNHM generácie. Prezident Tomáš
*0DVDU\NWRvyjadril ako potrebu „uškolenia Slovenska“, a tovybudovaĢ celý systém od nároG
ných škôl až po univerzitu. Roku 1919 bola zákonom zriadená Univerzita Komenského v%UDWLVOD
ve, kam bolo treba promptne vyslaĢ þeských pedagógov, aby zaþali vychovávaĢ novú generáciu
VORYHQVNHMLQWHOLJHQFLH0HG]LQLFKSDWULODM'REURVODY2UHO, ktorýPDOY%UDWLVODYHpôvodneQDVWú
piĢ na miesto profesora pripravovanej Teologickej fakultyDQDQHMviesĢ Seminár cirkevnej hudobnej
YHG\Za riadneho profesora Teologickej fakulty bol menovaný aj Moravan Alois Kolísek.)DNXOWX
sa však nepodarilo otvoriĢ.7DN2UHODNRLKolísek, obaja kĖazi, hudobne vzdelaní azároveĖ Y\VOD
ní na Slovenskomuseli maĢ zabezpeþené iné pôsobiská. 2UHOQDMSUYURNRFK–1921 vyuþoval
na novozriadenej Hudobnej škole pre Slovensko GHMLQ\ KXGE\ D Kolísek VD XSODWQLO DNR SURIHVRU
filozofie v trnavskom seminári, kde viedol aj cviþenia 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 areálne zaþala pôsobiĢ prvým akademickým rokom 1936/37.

 RUPPELDT, Miloš: Zpráva o založení a o prvom školskom roku Hudobnej školy pre Slovensko v Bratislave (19191920). %UDWLVODYDV
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vyuþoval slovenskú literatúru na Hudobnej škole pre Slovensko2EDMDVDVWDOLtiežvládou menoYD
nýmiþlenPi kuratória školy.
Dobroslav Orel prišiel do nového prostredia, ale Alois Kolísek (1868 –1931), kĖaz, SHGD
góg a SROLWLN ktorý bol veĐkým priateĐom Slovákov, poznal tunajšie sociálne i politické pomery,
Sretože sa už od poþiatku 20. storoþia silne angažoval vERML za práva Slovákov, ktoré im EXGD
peštianskD vládD XSLHUDOD. A. Kolísek pôsobil vURNRFK  – 1918 ako pedagóg na gymnáziu
YHodoníne a jeho blízkosĢ kSlovensku tak dosiahla aj reálne geografické parametre. Spoloþne so
skupinou hlasistov, ku hlavným predstaviteĐom ktorej patril Dr.Pavol Blaho z blízkej Skalice, sa
SROLWLFN\ RULHQWRYDO na masarykovskú ideu jednotného þeskoslovenského národa. Vþase národ
nostného útlaku Slovákov, ktorý vrcholil po ýernovskej tragédii (1905) a vydaní tzv. apponyi
ovských zákonov (1907, prísna maćarizácia škôl)sa táto Kolískova politická angažovanosĢ preja
vila v medzinárodnom spektre aprostredníctvom škótskeho historika R. Seatona:DWVRQD 6FRWXV
9LDWRU  SULVSHO N LQIRUPRYDQRVWL VYHWD R národnostných problémoch v Uhorsku. Na zaþiatku
VWoroþia6FRWXV9LDWRU REU SUHGVWDYLOSlovákov ako národ, ktorého utláþaná 2,5miliónová
väþšina žije vUhorsku (Uhorskí Slováci)Dstotisícová pospolitosĢ za riekou Moravou, vVORERG
nejšom svete vtedajšieho Rakúska (termín „Moravskí Slováci“ sa bežne používal ešte v 30. rokoch
20. storoþia Kolísekžijúci v prostredí tejto slobodnejšej menšinysa nielen usiloval o všestrannú
pomoc slovenskému národu, ale snáć (v REGRbí do r. 1918) aj vnútorne preciĢoval etnickú prísluš
nosĢ knemu (po príchode na Slovensko komunLNRYDO–QDUR]GLHORG2UOD–YVORYHQVNRPMD]\NX 
Kolísek sa v novom štáte stal þlenom slovenského poslaneckého klubu Revoluþného národného
zhromaždenia v Prahe, kde aj priamo podporil návrh na zriadenie
štátnej univerzity v%UDWLVODYH







2EU  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.“
=GURM086&/9QHGDW>@



PAPP, Štefan: Moravský priateĐ Slovákov Alois Kolísek. Dostupné online:
KWWSZZZ]DKRUVNHPX]HXPVNPRUDYVN\SULDWHOVORYDNRYDORLVNROLVHN!9školskom roku 1923/24 Kolísek Y\X
þovalna Hudobnej škole pre Slovensko slovenskú literatúru (1923/24). 3R]ULDesaĢ rokov Hudobnej a dramatickej akadémie pre Slovensko. Jubilejná roþenka 1919-1929 a výroþná zpráva 1929-1930,%UDWLVODYD

BUGALOVÁ, Edita: Hudobná Trnava aMikuláš SchnHLGHUTrnavský. SSV : Trnava 2011, s. 99

Návšteva Scotusa Viatora sa uskutoþnila pravdepodobne vURNX-HNdispozícii list (24.5.1928), ktorým Osvetový
zväz pre Slovensko požiadal Zsl. Spevácku župu J. L. Bellu, aby na privítanie Scotusa 9LDWRUD]DVSLHYDOL]ERU.WR]D
pravdu horí. MUS &/9
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Napriek úsiliu tak Orla, ako i Kolíska, ktorí hĐadali všemožné konH[LH, aby sa plánovaná
Teologická fakulta stala realitou amohli sa na nej pedagogicky uplatniĢ, tento zámer bol vQHGR
hĐadne. Keć sa nezdarilo založenie teologického Seminára cirkevnej hudobnej vedy, Orel sa orien
WRYDO na Filozofickú fakultu, na ktorej bol menovaný za profesora a URNX  založil Seminár
KXGREQHMYHG\
Zaþiatky SRE\WXQD6ORYHQVNXRVWDWQe ako všetci, nemali jednoduché aje pochopiteĐné, že
vzájomne udržiavali nielen pracovný, ale i osobný kontakt. PriateĐský vzĢah Orla ku Kolískovi
dokladá aj oslovenie „Carissime“ vpísomnom styku.Zo zachovanej korešpondencie sa dozvieme,
že v Bratislave mali problémy aj sbývaním. Orel, deprimovaný zPRNUéhoa nevyhovujúcHKRE\WX
Kolískovi písal:„Byl jsem strašný osel, že jsem se dal svést k BratislavČ z Prahy.“ Pretrvávajúce
prieĢahy YRYHFL]DNODGDQLD7HRORJLFNHMIDNXOW\Dnejasné osobné vzĢahy medzi zainteresovanými
primäli OrlaY\]YDĢKolíska ktorý ako poslanec pobýval aj v3UDKH DE\SULFHVWRYDOGR%UDWLVODY\
„...opravdu tĜeba zde Vaší pĜítomnosti. ... Tedy pĜijećte!...“. 9 LQRP OLVWH ho ubezpeþuje:
„...Budeme (alespoĖ já) vás volit dČkanem, >7HRORJLFNHMIDNXOW\@NWRrý musí„...vše dát do poĜádku,
pĜípadnČ zajet do ěíma.“ ZároveĖ mu radí, aby sa hneć nasĢahoval do [bratislavského] bytu,
pretože „...je nebezpeþí, že vám ho seberou ... Jest nutno, aby ste zde byl, mnohé vČci nám poslední
dobou utekly; musíme si pracovat do ruky, vše až ústnČ.“
Zmena, ktorá nastala po vzniku novej republikyVDYtrojreþovom Prešporku neujímala priD
moþiaro.Već až vmarci 1919 mesto dostalo nový názov –Bratislava. Kultúrny život vPHVWHERO
organizovaný na spolkovej báze a QD tomto princípe pokraþoval i naćalej (QDSU zriaćovateĐom
Hudobnej školy pre Slovensko ERO Hudobný spolok pre Slovensko  6polkové inštitúcie ]DVWUH


Listy Orla Kolískovi, nedatované. MUS CLXXXI 246 [nezreteĐná poštová peþiatka 1924?], MUS CLXXXI 253.PodĐa
adresy na Orlových listoch Kolísek mal ubytovanie vPrahe na fare kostola Panny Márie Snežnej pri reholi menších bratov
františkánov na Jungmannovom námestí. 

PodĐa Dobroslava Orla: „Starý Prešpurk byl mČstem bohaté hud. kultury založené na vídeĖském klassicizmu anovČj
ších smČrech školy mladonČmecké, jejíž hlavní pĜedstavitel Liszt byl þastým avýznamným jeho hostem vedle repro
dukþních umČlcĤ svČtového významu. Hudba þeská byla vBratislavČ skoro neznámá aslovenská pod útiskem
maćarským pČstovala se ve slovenských zpČvokolech zdĤvodĤ více národních než umČleckých...“ Pozri: DesaĢ rokov
Hudobnej a dramatickej akademie pre Slovensko. Jubilejná roþenka 1919-1929 a výroþná zpráva 1929-1930 %UDWL
VODYDV

 Situáciu okolo založenia Hudobnej školy pre Slovensko podrobne opisuje Miloš Ruppeldt vURNX  Y\GDQHM
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 ozriadení školy konzervatoriálneho typu vPrešporku (Bratislave),
no až roku 1919 nastal þas na jej naplnenie. Predpokladal, že sa podarí ustanoviĢ „slovenský štátny ústav, slovenské
konzervatórium“. Svoj návrh predložil v marci 1919 poþas audiencie u prezidenta Masaryka, ktorý prisĐúbil podporu.
9apríli oĖom rokoval s referentmi Šrobárovho Ministerstva pre správu Slovenska (M. Ivankom, K. Medveckým,
.Stodolom) a oslovil slovenských profesionálne vyškolených hudobníkov – 0 6FKQHLGUDTrnavského a Annu
Zochovú, „lebo chcel v prvom rade slovenských profesorov povolaĢ na túto školu“. Rokovania však na niekoĐko
PHVLDFRY SUHrušili politické nepokoje na Slovensku  . Zaþiatkom augusta však bolo v Slovenskom denníku
publikované oznámenie, že þeská stavovská organizácia Jednota hudebních stavĤ zakladá v Bratislave hudobnú školu
SUH6ORYHQVNR2tejto iniciatíve však nikto z predtým zainteresovaných nevedel. V dĖoch 20.21. augusta sa v Žiline
konalo valné zhromaždenie Jednoty hudebních stavĤ s cieĐom rozšíriĢ jej pôsobnosĢ aj na Slovensko (centrálne pražské
riadenie štátu presadzovalo aplikáciu mnohých výechách fungujúcich modelov aj do slovenského verejného života)
Dtam zo strany ýechov odznel návrh na zriadenie školy pre Slovensko s charakterom konzervatória. Na to reagoval
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šovali aj hudobný a koncertný život. Štát sa však do tohto procesu zapojil aSULVORYHQVNRPreferáte
Ministerstva školstva a národnej osvety Y]QLNRO Osvetový zväz pre Slovensko (1922) s viacerými
RGERUPL, ktorý sa ujal oficiálnej organizácie kultúrneho života vrátane MHKR finanþnej SRGSRU\
3UHGVHGRP 8PHOHFNRhudobného odboru Osvetového zväzu sa stal Alois Kolísek, SR MHKR VPUWL
 KRYRIXQNFLLQDKUDGLO'REURVODY2UHO=WRKWRSRVWXVDXVLORYDOLRmaximálnu propagáciu
QRYHM – þeskoslovenskej kultúry. Tlaþoviny ku kultúrnym SRGXMDWLDP, ktorých hlavným organi
zátorom bol Osvetový zväzako napríklad abonentné koncerty,však stále vychádzali viacjazyþne.
Predovšetkým Y slovenþine a nemþine. Pravdepodobne z toho dôvodu, že intelektuálne zameraná
VRFLHWD PHVWD NRPXQLNRYDOD YLDF Y WRPWR MD]\NX D maćarþina bola zrejme jazykom nižších so
ciálnych vrstiev. Do istej miery o tom vypovedá aj porovnanie dvoch dokumentov spojenýcK
Vusporiadaním ,9 PLPRULDGQHKR koncertu uskutoþneného vEUDWLVODYVNHMUHGXWHdĖa 
3URJUDPVuvedením dramaturgie aREVDGHQLDMHYslovenþine anemþine. Uvádzali sasymfonické
básne: B. Smetana – ValdštýnĤv tábor D V. Novák – BouĜe op 42 úþinkovalL Bratislavský V\P
fonický orchester so Slovenskou filharmóniou, spojené zbory „Akademické pevecké sdruženie“
D=RUD, sóla spievali H Pírková, Fr. Furch a Dr. J. KoláĜ, dirigoval ZdenČk Folprecht. Tento
veĐkolepý koncert V veĐkým výkonným aparátom PDO R URN reprízu XYLHGOL NovákovX Búrku.
Avízo vo forme letáka REU vyšlo YWHG\trojjazyþne (aj po maćarsky) aYVSULHYRGQRPWH[WHVD
doþítame: „Na žiadosĢ z radov obþianstva mesta Bratislavy a aby bola daná možnosĢ aj tým
najširším vrstvám poþuĢ mohutné hudobné dielo súþasného moderného þeského hudobného
skladateĐa svetového mena, opakovaná bude 5. ,, >februára@  R  KRG GRSRO Y 0HVWVNRP
divadle Majstra VítČzslavaNováka symfonická báseĖ ´BouĜe´, ktorá je povahou svojou jedineþným
GLHORPYtomto obore hudobnej literatúry.“
prítomný M.Ruppeldt slovami, „že túto školu založíme na Slovensku v Bratislave my Slováci, a keć buGH WUHED
požiadame opomoc bratov ýechov“. V tomto ho podporil šéf Hudobného oddelenia Ministerstva školstva a národnej
RVYHW\YPrahe Jan Branberger a odporuþil spracovaĢ memorandum s konkrétnymi návrhmi na realizáciu, þo zaþiatkom
septembra, s priloženými podpismi Ivanku, Medveckého, Stodolu a Zochovej, Ruppedt aj predložil. Branberger
memorandum odsúhlasil a navrhol zapoþaĢ rokovania „s nem.mać. 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 zlúþenia škôl bola ustanovená komisia (Emanuel Maršík, Viktor Dušek a M. Ruppeldt), následne
ho predložila Kossowi, ktorý síce fúziu spoþiatku inicioval, ale v koneþnom dôsledku na návrh nereagoval. ZároveĖ
Branberger tlmoþil požiadavku urþiĢ komisiu, ktorá by novú školu viedla. V nej mali figurovaĢ M. SchneiderTrnavský,
A. Kolísek, zástupca Ministerstva s plnou mocou pre Slovensko a M. Ruppeldt. Práve tieto tri menované osobnosti
podpísali DMPrevolanieuverejnené 28. septembra 1919 v turþianskosvätomartinských Národných novinách, v ktorom
oznamujú, že vzniká škola, „ktorá sa má v najkratšom þase vyvinuĢ v hudobné konzervatórium a síce III. –SR3UDKH
D%UQH – štátu nášho...“. To však už vedeli, že škola nebude štátnou, ale súkromnou a spravovaĢ ju má kuratórium.
Prípravný výbor zabezpeþil založenie Hudobného spolku pre Slovensko (od 18.11.1919 sa spolok stal zriaćovateĐom
školy, predsedom prvého kuratória bol Milan Lichard). Prvý školský rok slávnostne otvorili 6. 11. 1919. Pozri tiež:
ýÍŽIK, Vladimír: VzĢah Mestskej hudobnej školy a Hudobnej školy pre Slovensko v Bratislave a zlúþenie 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 dĖoch 12.-13. októbra 1977
v Bratislave0'.2%UDWLVODYDVGV

Na Hudobnovednom seminári bolo roku 1932 usporiadané podujatie VítČzslav Novák a6ORYHQVNR3UDYGHSRGREQH
VD 2UHO LKolísek usilovali nasmerovaĢ ćalší vývoj slovenskej hudby „novákovskou“ cestou, þo sa do urþitej miery
LSRGDULOR
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2EULeták – pozvánka pre Bratislavþanov na koncert 5. februára 1928
=GURM0869/&


0HVWRPultinacionálnHKRFKDUDNWHUu sa malo podriadiĢpolitickej úlohe: byĢ mestom þesko
slovenským. Bola to úloha dlhodobá, þomuQasvedþujeDM WHPHUSRGYDGVLDWLFKURNRFKMHVWYRYDQLD
spoloþného štátu) formulácia textu pozvánky na pripravovaný autorský koncert k blížiacemu sa
výroþiu úmrtia J. L. Bellu     „...Naša þeskoslovenská Bratislava ... spláca len dlh za
>%HOORYX@ prácu... Želáme si úprimne, aby celá naša þeskoslovenská verejnosĢ bratislavská
podporila tento podnik >SRGXMDWLH@...“ Nevyrovnaná atmosféra vládla aj v obþianskej sfére;


3R]UL086&/9,,,Akcentovanie „þeskoslovenstva“ v Bratislave bolo zrejme permanetnedôležité najmä zdôvodu
eliminovania (zaiste neoprávnených, ale pretrvávajúcich) obáv na strane ýechov z vplyvu kozmopolitne orientovanej
society intelektuálov, ktorá poþas dlhých rokov kultúrneho života Prešporku vVSRONRYRPDkultúrnoumeleckom živote
Pesta vyorala hlbokú brázdu. Jednou ztakýchto pevne zakotvených inštitúcií bol aj Cirkevný hudobný spolok sv.
Martina (Kirchenmusikverein) na þele sAlexandrom Albrechtom. Obavy však boli vzájomné, zo strany A. Albrechta
snáć aj oprávnené, pretože politická moc stála na protistrane. Keć vroku 1933 oslavovali 100. výroþie založenia CHS,
na úvod slávnostného koncertu zahrali štátnu hymnu. Zúdajne nedôstojného spôsobu jej interpretácie (písal oWRP
Ytlaþi aj vtedy mladý A. Moyzes, ktorý mal zhymny „trápny dojem“ –jeho žiak L. Holoubek mu tento postoj vyþítal
YOLVWH ]13.11.1933; MUS CLXXX 257), sa zrazu vynorila „kauza“ odehonestácii hymny zo strany A. Albrechta
Dnajmä Š. NémethaŠamorínskeho, ktorú riešil štátny radca na bratislavskom referáte Ministerstva školstva anárodnej
osvety Karel Jelínek. Albrecht, snažiac sa hrozbu odvrátiĢ, napísal D. Orlovi (jeho postavenie v SUYRUHSXEOLNRYHM
spoloþnosti na Slovensku možno oznaþiĢ: šedá eminencia) „prosbopis“ aso svojím problémom sa zveril priateĐovi M.
6FKQHLGURYLTrnavskému. Ten išiel na referát MŠaNO situáciu vysvetliĢ a ubezpeþoval $OEUHFKWD QHFK sa nesužXMH
lebo Schneider si tiež vpredchádzajúcom období prešiel „perzekvujúcou retortou pánov“ aVYRMX PLHQNX QD WRYWHG\
priamo tlmoþil tak Orlovi, ako i Kolískovi. (Pozri korešpondencia Albrecht – 6FKQHLGHUTrnavský, MUS LVI 1103
.WRPXtiežBUGALOVÁ, Edita: Hudobná Trnava aMikuláš SchneiderTrnavský. SSV : Trnava 2011, s. 91. 
9období 20. rokov hymna znela pri každom oficiálnom podujatí, zrejme LED jej slovenská þasĢ, kećže zákon
používanie hymny neupravoval. Vláda prijala rozhodnutie oustanovení danej dvojice þeskej a slovenskej piesne (ich
poradie stanovoval ešte r. 1918 výnos Ministerstva národnej obrany). Na Slovensku sa otázka hymny riešilaURNX
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potýkala sa stým napríklad aj jedna þlenka spevokolu Zora, ktorú osoþovanie kolegýĖ na tému jej
NRQWDNWRY V Maćarmi, napriek tomu, že je rodená ýeška, donútilo vystúpiĢ zo spevokolu. V OLVWH
], ktorým svoje rozhodnutie vysvetĐujesa možno doþítaĢ, že na Slovensko prišla ako
dieĢa, žila vprostredí maćarskom aYZore si chcela obnoviĢ svoju þeštinu. ZároveĖ kladie otázku,
preþo by nemohla maĢ rada Đudí inej národnosti takako Slovákov aýechov, keć žijeme vMHGQRP
štáte a keć MHMani Nemci ani Maćari neublížili. Táto výpoveć snáć výstižne dokladá situáciu,
YNWRUHM PHVWRpoþas 20 rokov od vzniku republiky žilo.Na druhej strane sa však Đudia, ak išlo
Rkultúrnoumelecké snaženie, dokázali zasadiĢ zaspoloþný cieĐ. Napríklad bUDWLVlavský spevácky
VSRORNSingverein / DalegyletprisĐúbil roku 1927 predstavenstvu spevokolu Zora úþasĢ na spoloþnej
príprave apredvedení DvoĜákovho oratória Stabat mater
Nový štátkládolveĐký dôrazna prípomínanie kultúrnohistorickýchDOHLpolitických výroþí
REU Napríklad rRNVDQLHVROYznamení storoþnice BedĜicha SmetanuDpripomínalo saDM
Yýroþie úmrtianárodného bohatiera Jana Žižku]7URFQRYDuskutoþnil sa Lslávnostný veþer

výnosmi Školského referátu MŠaNO vBratislave (nariadenia: žiaci maćarských škôl sa nauþia spievaĢ þeskú
Lslovenskú þasĢ vmaćarskom preklade; v slovenskýchškolách vždy spievaĢ obe þasti, tak ako sa to robí vškolách
Yýechách). Až roku 1930 vyšlo uznesenie ministerskej rady stanovujúce nielen poradie (ktoré sa sluší zachovávaĢ), ale
Lusmernenie, že štátnu hymnu tvoria vždy prvé slohy oboch piesní. (Pozri: SAK, Robert: ýeská „PíseĖ písní“
Yhistorickém kontextu. In: Lucie Wittlichová, ed. :Státní hymna ýeské republiky v promČnách doby. ÚĜad vlády ýR :
Praha
[2008],
s.
40.
Dostupné
online:
<KWWSVZZZYODGDF]DVVHWVXUDGYODG\Y\GDYDWHOVWYLY\GDQH
SXEOLNDFH+\PQDSGI>). Slovenská þasĢ „Nad Tatrou sa blýska“ sa hrala v harmonizácii M. SchneidraTrnavského (podĐa
jeho pôvodnej úpravy vSbierke slovenských národných piesní, Praha 1904); na programoch podujatí z 20. rokov sa
uvádza „sdram.[atizoval]“. Avšak aj vtakom prípade, keć pieseĖ figurovala ako riadne þíslo programu, vEXOOHWLQH
programe bolo upozornenie, že ide ohymnu. Napríklad pozri: Program koncertu spevokolu Zora zo 16.3.1921, MUS
CLV 16: „SchneiderTrnavský: Nad Tatrou sa blýska  VGUDPDW. nár. hymna sdoprôvod. klavíru)“. Vjúni 1934 sa na
MŠaNO vPrahe uskutoþnilo jednanie vo veci jednotnej harmonizácie štátnej hymny, kam bol pozvaný A. Moyzes
086&/;;; 3RGQHWPLPRKli byĢ snáć aj nasledovné okolnosti: na rok 1934 pripadla storoþnica vzniku
þeskej hymny Kde domov mĤj (v spevohre TylŠkroup: Fidlovaþka zaznela vGHFHPEUL Y%UDWLVODYHVDYdĖoch
4. februára 1934 konali veĐkolepé oslavy 25. výroþia „povýšenia Bratislavy na hlavné mesto Slovenska, príchod þsl.
vlády do Bratislavy aobsadenia mesta þsl. vojskom“ (pozri program osláv MUS CLV 122, vktorom je uvedené
LRGR]QHQLHK\PQ\–KUDODVDtrikrát). A. Moyzes harmonizoval obe þasti hymny (autograf datovaný 20.086
&/;;; 9Bellovej 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 zabezpeþoval aj vydanie SuchoĖovej
harmonizácie vtlaþiarni Mandl ešte krátko pred odchodom zo Slovenska (pozri pozn. 58).

List A. Š. adresovaný spevokolu Zora, zo dĖa 9.12.1936, MUS CLV 330. Atmosféru nepriazne panujúcu vo vzĢahoch
dokresĐuje iGRNXPHQW]–vyžiadanie stanov spevokolu Zora zo strany vyšetrujúceho sudcu Frant. Linharda
vo veci pokraþovania vtrestnej veci proti Rudolfovi Chlupovi pre ohováranie vtlaþi, 086 &/9  Výpovednú
KRGQRWX Rsituácii má aj list M. SchneidraTrnavského A. Moyzesovi z5.3.1956: „...Nuž vWDNRPWR KOXFKRQHPRP
PHVWe [Trnave] žijem smalými pauzami od roku 1908! Vinu na tom nesú þiastoþne existenþné príþiny, prevažne ale tí
´páni´, ktorí za onoho þasu vynaložili všetko, aby som sa do Bratislavy nedostal...“ (MUS CLXXX 1878).

/LVW QHP ]086&/9

 Celoštátne oslavy mali veĐkolepý charakter. Za slovenskú stranu sa na organizácii podieĐal Zbor pre usporiadanie
osláv B. Smetanu na Slovensku, kde samozrejme D. Orel nechýbal. Vpriebehu marca ažmája sa uskutoþnilo množstvo
NRQFHUWRYDpodujatí, vDXOHuniverzity bola usporiadaná výstava, vmarci sa uskutoþnil cyklus prednášok (Z. Nejedlý,
D. Orel, A. Pražák, J. Theuer, F. Kafenda). D. Orel okrem organizaþných otázok sa angažoval aj odborným vkladom,
RLERODXWRURPWH[WRYGREXOOHWLQRYNRQFHUWRY086&/9

UsporiadateĐmi Slávností kucteniu národného bohatiera Jana Žižku zTrocnova, konaných vdĖoch 5.EROL
Posádkový osvetový atelovýchovný odbor vBratislave, Osvetový zväz pre Slovensko „za spoluúþinkovania všetkých
kultúrnych korporáciíYBratislave“. MUS CLV 177.
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venovaný M. R. Štefánikovi.9URNXVDslávila pamiatka25. výroþiDsmrti A. DvoĜákaDOHDM
svätováclavské miléniumap. ZároveĖ sa nezabúdalo QDRVODY\narodenín vrcholných predstaviteĐov
štátu. Vláda dbala, aby pripomienk\týchWRvýroþí EROLdôsledne adôstojne zahrnuté do osnov aSUR
gramov škôl všetkých stupĖov. Vrámci osláv hudobnokultúrneho charakteru (B. Smetana, A. Dvo
Ĝák) sa ustanovil oficiálny prípravný výbor, kde samozrejme nechýbal ani Dobroslav Orel



2EU Program osláv 25. výroþia povýšenia Bratislavy na hlavné mesto
=GURM086&/9


3UH SRGSRUX QRYého smerovania mesta VD Yoblasti kultúry stalD PLPRULDGQH Gôležitou
spolkovou organizáciou Umelecká beseda slovenská  ktorej iniciátormi boli þeskí umelci
pôsobiaci Y%UDWLVODYH QDpr. vládny radca Emanuel MaršíkAntonín HoĜejšDURYQDNR'REURVODY
2UHO  Na úvod pravidelne usporadúvaných koncertných veþerov obvykle zaznela prednáška
Ypodaní D. Orla alebo A. Kolíska. Dramaturgiou sa Umelecká beseda slovenská D jej Hudobný
RGERUorientovali na þeskú hudbu, ikeć prezentovali aj WYRUEXdomácich skladateĐovDôležitým


DĖa 3.5.1924 vMestskom divadle pod protektorátom SUH]LGHQWDUHSXEOLN\SR]UL086&/9
7HQWRVSRORNEROYODVWQHSHQGDQWUmČlecké besedyzaloženej roku 1863 vPrahe (de facto aplikácia þeského modelu
prenesená na SlovenskR 

 2snahe vtedy mladého Antonína HoĜejša (19011967) uviesĢ hudbu slovenských skladateĐov vypovedá list
06FKQHLGUDTrnavského, ktorým HoĜejšovi na jeho (predpokladáme) návrh dĖa 15.1.1927 odpovedal: „... Chcete tedy
koncert: ´Kafenda –FigušSchneider´ov. Je to od Vás krásne, ale myslíte, že to dnes vBratislave zaujíma! NakoĐko ja
poznám bratislavské obecenstvo, menovite tých ´novopeþených horenosov´, myslím, že je tam málo Đudí, ktorých by
podobná vec úprimne interesovala. ... Novšie skladby pre Editiu U. B. nemám, lebo nekomponujem.“ Vćalšom texte
píše oveĐkej zaneprázdnenosti: „Keć aj nekomponujem, zato ale pracujem tak po našsky povedanô: ´ako kôĖ.´“ VWRP
þase skladateĐ pripravoval „...školu pre husle ad usum preparandium...“ – uþebný materiál pre uþiteĐský ústav, na
NWRURP YTrnave vyuþoval, „...dával hodiny...“ – mal súkromných žiakov a predovšetkým pracoval „...na jednotnom
cirk. spevníku“ (od r. 1921 boli už rozbehnuté práce na JKS). List konþí slovami: „Rád by som Vám poslal neþo
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poslaním bola najmä úloha prebudiĢ vobyvateĐoch mesta záujem o spoloþné þeskoslovenské
vzĢahy, aby WDNVWDYpasívnej akceptácie nového štátnopolitického usporiadaniaSRVXQXOLGRSRORK\
]DQLHWHQLD, þo bola úloha ĢažkáQRQHYHGQR þi splniteĐnáVýznamným vkladom UBS ERODQLHOHQ
pozoruhodná systematika vdramaturgii (napríklad uviedli cyklus Beethovenových husĐových
sonátREU



þiuvádzaniediel súdobých európskych skladateĐovale aj platforma poskytujúca

priestor mladým slovenským koncertným XPHOFRPYrámci možností interpretovaĢ komornú hudbu.
Jeden zo spomenutých iniciátorov vzniku UPHOHFNHM EHVHG\ VORYHQVNHM Antonín HoĜejš (1901 –
  þlovek s neuveriteĐne širokým diapazónom profesijného ]DPHUDQLD ktorý mal vURNX
založenia spolku 20 rokov, sa neúnavne snažil omodernizáciu 6ORYHQVND HQ EORF „-HVWOL FKFHPH
poslucháþov PRGHUQHM KXGE\– musíme ich vychovaĢ. ... Moderného þloveka vychová jedine
moderné prostredie.“ K tomu nepochybne dopomohla aj moderná novostavba pavilónu UBS,
ktorýako výstavný aklubový priestor slúžil od roku 1926.



2EUPozvánka z roku 1933
=GURM086&/9
]mojich skladieb, ale nemám niþ, všetko som porozdal...“. Na korešpondenciu v pozostalosti A. HoĜejša uloženú
YNárodním muzeuýeské muzeum hudby v3UDKHautorku upozornila Jana Laslavíková, za þo jej patrí úprimná vćaka.

 9priebehu troch veþerov roka 1933 (20.11., 27.11., 4.12.) zaznelo 10 Beethovenových husĐových sonát vpodaní
Norberta Kubáta (husle) aJ. Groera (klavír), pozri MUS CLV 120.

1DSUGLHOD$OEHUWD5RXVVHOD 1937) þi skladateĐky Marcelle Soulage (18941970) boli na programe komornéKR
koncertu „zo skladieb þeskoslovenských afrancúzskych“ popri dielach Bellu, Nováka, Suka, DvoĜáka dĖa 8.1.1937
086&/9,, .86%SR]UL: KURAJDOVÁ, Ema: ýinnosĢslovenských hudobnokultúrnych spolkov v%UDWLVODYH
Ymedzivojnovom období. In: -DQD Langová (ed.): Vybrané štúdie k hudobným dejinám Bratislavy. Musicologica
Slovaca et Europaea XXIII.Bratislava : Veda, VydavateĐstvo SAV a ÚHV SAV, 2006,V,6%1
,6%1

Slovenská grafia, 1929, roþ. 1, þ.6. Citácia prevzatá zþlánku Jany Laslavíkovej, pozn. 

 Spolok UBS vypísal r. 1924 architektonickú súĢaž, v ktorej zvíĢazili mladí þeskí architekti Alois Balán a JiĜí
Grossmann pôsobiaci v Bratislave. Pozri: <register.ustarch.sav.sk/index.php/sk/objekty/81XPeleckáEHVHGD
slovenská.html>. Antonín HoĜejš, narodený v Prahe, absolvent obchodnej akadémie vyštudoval u Orla hudobnú vedu na
FFUK, kde sa rovnako vzdelával aj vRGERUH GHMLQ\ XPHQLD Dparalelne súkromne študoval kompozíciu u$OH[DQGUD
$OEUHFKWD 9HQRYDO sa hudobnej publicistike, ako kritik sledoval koncertný anajmä operný život Bratislavy. Založil
Školu umeleckých remesiel vBratislave (1928), venoval sa architektúre, reklame, dizajnu. Mimoriadne mu záležalo na
tom, aby dokázal slovenských umelcov „naštartovaĢ“ na rozbeh do novej progresívnej etapy, oþo sa pokúšal, a keć
neuspel, bol sklamaný. Pozri: LASLAVÍKOVÁ, Jana: Neúnavný kritik Antonín HoĜejš. In: Žurnál Pravda
Dostupné online: <KWWSV]XUQDOSUDYGDVNHVHMFODQRNQHXQDYQ\NULWLNDQWRQLQKRUHMV!
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1DSURWLWRPXVDYPDUFLroku 1919 „oživotvorená“ Matica slovenskáY0DUWLQHangažovala za
podporu národnej kultúry aXPHQLD90DUWLQHEROhneć voktóbri 1919založenýSpolok slovenských
umelcov 668 so sekciou výtvarnou, hudobnou aVORYHVQRXDo jeho þestného predsedníctva bol
popri P. O. Hviezdoslavovi, J. Škultétym a J. Vlþkovi zvolený tiež A. Kolísek. Významnou aktL
YLWRX668EROR]RUJDQL]RYDQLHpamätného NRQFHUWXVORYHQVNHMKXGREQHMWYRUE\URNXY3UDKH
Yspolupráci spražským speváckym spolkom Hlahol)9období 20.URNRYv prostredí„mimobrati
slavského“ 6ORYHQVNDDNWLYLW\6polku slovenských umelcovUH]RQRYDOLviac, jeho orientácia sa niesla
v znamení zdôrazĖovania národnej idey, þo v NRQWH[WH Vbratislavským prostredím þechoslova
NLVWLFN\ ]DPHUDQHM XPHOHFNHM VRFLHW\ ]RVNXSHQHM RNROR Umeleckej besedy slovenskej prinášalo
urþité rozpory.
7áto situácia VDodrážala aj v prostredí budovania speváckych zborov. Spevácke hnutie malo
pre šírenie slovenskej hudobnej kultúry nezanedbateĐný význam. Zakladanie slovenských spevác
N\FK ]ERURY SRGOLHKDOR najmenším organizaþnoekonomickým prekážkam a þasto þerpalo z QDG
šenia jednotlivcov. K vtedy najkvalitnejším zborovým telesám patril Milošom Ruppeldtom založH
ný mužský Spevácky sbor slovenských uþiteĐov [Spevácky zbor slovenských uþiteĐov] (192 
Dmiešaný (hoci spoþiatku tiež ako mužský) ]ERUAkademické pČvecké sdružení–APS [Akademické
spevácke združenie] (1921), ktoré pri hudobnovednom seminári založil Dobroslav Orel.  $M QD


Špecializované odbory MS vznikali neskôr, vrátane Umeleckého odboru so sekciami literárnou, výtvarnou aKXGRE
QRX  3R]UL WINKLER, Tomáš – ELIÁŠ, Michal a kolektív. Matica slovenská : Dejiny a prítomnosĢ 0DWLFD
slovenská0DUWLQV

Kolísek dedikoval svoju informatívnu publikáciu Terajší stav slovenskej hudby[vyd. po 1921] Spolku slovenských
XPHOFRY

NáhĐad na rozpory zDVSHNWXXPHOHFNRestetických princípov prináša Jozef Kresánek vpublikácii vydanej roku 1961.
Konštatuje, že nacionálna idea sa po roku 1918 vyþerpala auž len doznievala vprostredí Speváckeho zboru
slovenských uþiteĐov (založil M. Ruppeldt, 1921) a Spolku slovenských umelcov. SkladateĐom zoskupeným okolo
0DWLFHVORYHQVNHMDžijúcim na vidieku prisudzuje „maloburžoázny svetonáhĐad amalomestský vkus, netvorivé Đpenie
na Đudovej piesni“ aneprijímanie novôt. Tento názor formulovaný koncom 50. rokov svedþí oudomácnení postojov
vzniknuvších v  URNRFK Yslovenskej hudobnej historiografii. Pozri: KRESÁNEK, Jozef: Národný umelec Eugen
SuchoĖ.%UDWLVODYD69./8V9tom období sa odlišnosti vXPHOHFNRestetickej orientácii premLHWDOLDMGR
politických problémov súvisiacich sUR]GLHOQ\P SRVWRMRP Nideám národa anárodnosti. “Vládnuca“ idea þechoslR
vakizmu utlmujúca prejavy národovectva už vôbec nebola ochotná akceptovaĢ inonárodné cítenieTo postihlo najmä
Štefana NémethaŠamorínskeho a Alexandra Albrechta (pozri SR]Q   þo napriek jeho modernosti aRWYRUHQRVWL
novému hudobnému jazyku negatívne poznaþilo prijatie aosvojenie si Albrechtovho diela na zvyšok 20. storoþia.

.vzniku APS pozri: JANEK, Marián: Pocta Dobroslavovi 2UORYL,QAura musica2015/8. PF UJEP, KHV Ústí nad
Labem, s. 9. Dostupné online: <KWWSVLVVXXFRPXMHSGRFVDXUDBPXVLFDBBBQDBZHE! 5RNX  VD NRQDOD
vysviacka prvých slovenských biskupov v Nitre a minister [V. Šrobár] oslovil D. Orla, aby zostavil kvalitnýpríležitostný
zbor. Orel angažoval sólistov zRSHU\ 61' Lćalších významných spevákov. Súbor [mužský zbor] sa po produkcii
nerozišiel, ba sa rozrastDO 9septembri 1921 vystúpili ipoþas osláv Aloisa Jiráska vBratislave a tam prítomnému
spisovateĐovi zaspievali. Ten ich vpísomnom poćakovaní oslovil ako „Akademické pČvecké sdružení,“ þíP LP
QHYGRMDNY\P\VOHOLnázov..tomu tiež pozri umelecký program biskupskej vysviacky v Nitre zo dĖa 13.2.1921 (MUS
CLV 14). Takúto významnú udalosĢ pripravovali s þasovým predstihom, M. SchneiderTrnavský natúto príležitosĢ
skomponoval omšu Missa Stella matutina pre mužský zbor, slávnostné Ecce sacerdos zložil nitriDQVN\ UHJHQVFKRUL
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%UDWLVODYH'U
$ORM] .Rlísek, riadny profesor literatúry a estetiky pri Bohosloveckej fakulte vBratislave, Milan Zuna, šéf opery
Slovenského národného divadla v Bratislave. Úþinkujú: Mužský sbor zBratislavy, Katedrálny sbor vNitre, þlenovia
Spolku slovenských umelcov, Slovenského nár. divadla, Hudobnej školy pre Slovensko ainí umelcovia.“ Poþas
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WRPWRSROL–práve z aspektu národnej idey v protiklade knázorom na budovanie jednotnej þesko
VORYHQskej kultúry –sa þrtali GLIHUHQFLHOrel bol dlhoroþným miestostarostom PČvecké obce þeskoslovenské DXVLORYDOVDGRQHMzaþleniĢ aj slovenské spevokoly. 6DPR]UHMPHVSROLHKDOVDQDDNWLYLWX
]ERUPDMVWURY ] radov þeských pedagógov pôsobiacich unás D tak vznikli „spevácke župy“,spol
kové organizácie zDstrešujúce spevácke zbory 9Bratislave založili Západoslovenskú spevácku
župu Jána Levoslava Bellu. Iniciátorom bol zrejme sám Orel. %H]SURVWUHGQH Sod župRX MHVWYRYDO
]ERUAPS>$6=@pod touto hlaviþkounájdeme spoluúþinkovaĢ bratislavské zbory ZoraD6SH
vácky zbor Legionár, prípadne Sokolské spevokoly z 1LWU\ D 7UQDY\ ED DM Orchestrálne
Dspeváckezdruženie Pohronské zo ZvolenaTakéto zastúpenie je uvedené na programe koncertu
XVSRULDGDQRP dĖa    N . narodeninám prezidenta E. Beneša (REU ), kde zároveĖ
slávnostnej omše, obradov vysviacky aintronizácie hral na organe M. SchneiderTrnavský aSRG 2UORYRX WDNWRYNRX
odzneli premiéry Schneidrovej omšeaj ním zharmonizovanej Pápežskej hymQ\DNRLmužského zboru OERQH-HVXRG
J. B. Foerstra. Prví slovenskí biskupi boli: Karol KmeĢko, Marián Blaha, Ján Vojtaššák.

OpäĢ vsúlade saplikáciou þeských modelov na Slovensku. Výechách založená Jednota zpČváckých spolkĤ þesko
slovanských (1868) prijala roku 1919 názov PČvecká obec þeskoslovenská. Pri rozšírení pôsobnosti na Slovensko sa
spolkom, združujúcim spevácke zbory, namiesto „obec“ priradilo pomenovanie „župa“, kećže vrámci štátnej správy
bolo na Slovensku ponechané uhorské župné usporiadanie (až do roku 1928). 

Zachovaná agenda (v signatúre MUS CLXXXI) vypovedá oúzkom personálnom iadministratívnom prepojení spe
YRNROX Dspeváckej župy. Záznam zvalnej hromady Akademického speváckeho združenia svýkazom þinnosti za rok
Vinformáciou ovoĐbe funkcionárov bol predložený Západoslovenskej speváckej župe J. L. Bellu, ktorá ho vzala
na vedomie. Starostom ASZ bol Rudolf Chlup, jednateĐom Karel Škarda, pokladníþkou BedĜiška Chlupová, zbormajV
WURP'REURVODY2Uel a þestným þlenom A. Kolísek.Župa mala samostatné vedenie, za APS vĖom figurovali R. Chlup
D-DQ)XFKVPLHVWRVWDURVWRPERO$Kolísek, jednateĐom Adolf VavĜín. D. Orel bol pravdepodREQHVWDURVWRPdostupná
korešpondencia sASZ je podpísaná A. Kolískom. Ten takisto podpísal aj žiadosĢ adresovanú hudobnovednému semináru
Yroku 1930, ktorou župa žiadala oposkytnutie prednáškovej miestnosti na úþely rokovania svojho najvyššieho orgánu –
valnej hromady za uplynulé obdobie. 

 9SURJUDPH NRQFHUWX N 52. narodeninám prezidenta E. Beneša, 24.5.1936 sú spevokoly vymenované. Pozri MUS
&/9,,

 Spevácky zbor zdlhoroþnou tradíciou, vznikol r. 1919 zlúþením robotníckych spevokolov. Na programe z U 
086 &/9   MH Yhlaviþke uvedené: ZORA / Spolok pre pestovanie speváckeho, / hudobného adramatického /
XPHQLDY%UDWLVODYH6SHYRNROYLHGORYiacero dirigentov: Jozef Winkler, Otakar Šimák, Jan Šoupal,ZdenČk Folprecht,
Vlastimil Truhelka, František Procházka, František Dyk, Bohumil Haluzický. Poþas 20. a URNRY VD VSHYRNRO
významne podieĐal na hudobnom živote nielen Bratislavy.

6SHYRNROYLedol JiĜí Kozánek, pozri tiež údaj „po válce vedl legionáĜský pČvecký sbor vBratislavČ“ In: LAPÁýEK,
JiĜí: Vznik a vývoj legionáĜských organizací, místní legionáĜské organizace okresu PĜerov ed.: In: JiĜí Lapáþek ed.:
Rodáci a obþané okresu PĜerov v þeskoslovenské legionáĜské armádČ v letech 1914–1920. PĜerov 2001, s. 16. Dostupné
RQOLQH KWWSZZZDUFKLYHVF]]DRUHVRXUFHVSUHURYVRNDBSUHURYBURGDFLBDBREFDQHSGI! 2. i. úþinkovali na
slávnostnej akadémii pri príležitosti osláv 10. výroþia uznania þsl. légie vTaliansku talianskou vládou (21.4.1928)
Ybratislavskej redute. Tento koncert však umelecky zastrešovala Západoslovenská spevácka župa J. L. Bellu.
9SURJUDPHRdznelo aj dielo V. Nováka Zakletá dcera op. 19 v podaní spevokolov APSD=RU\Vorchestrom 39. pešieho
pluku „Výzvedný“ pod taktovkou D. Orla. 9programe Bellovského koncertu z21.4.1937 je ako dirigent „Spev. Sboru
´Legionár´“ uvedený J[an] Veselý (086&/9,,, 

Spevokol Sokola Nitra, dirigent Fr. Ryneš (1936). Pozri MUS CXXXII 19.

 Spevokol Sokola Trnava, dirigent inž. A. Sedláþek, Pozri SNMHuM, sign. CXXXII 19. Tiež pozri: BUGALOVÁ
 V

086&;;;,,7HOHVRYR=YROHQHGLULJRYDOYU1928 František Procházka, po jeho odchode do Bratislavy
sa teleso neudržalo, zostala iba mužská þasĢ speváckeho zboru, ktorú viedol dirigent Stanislav Kovanda, riaditeĐ
zvolenského gymnázia. Procházka v%UDWLVODYH GLULJRYDO VSHYRNRO =RUD   odmietol požiadavku, aby po
Orlovi prevzal APS. Pozri: BÁZLIK, Jaromír: František Procházka ajeho hudobná þinnosĢ na Slovensku. In: Hudobný
život, roþ. XIII, 1981, þ. 14, s. 8. Tiež pozri: BRODNIANSKY, Michal: Zvolenský spevácky zbor – najstarší þinný
Vpevácky zbor na Slovensku oslavuje svoje 130. narodeniny, In: Aura musica2013/4, PF UJEP, KHV Ústí nad Labem,
V117. Dostupné online: <KWWSVLVVXXFRPXMHSGRFVDXUDBPXVLFDBB!
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úþinkovali aj Spevácka župa viedenská a A. DvoĜáka Bratislavské a viedenské spevokoly spo
OXSUDFRYDOL DM QD SURJUDPH NRQFHUWX N 86. narodeninám prezidentaOsloboditeĐa T. G. Masaryka
XVSRULDGDQRP YR 9LHGQL   1936 pod záštitou „ýeskoslovenské Menšinové rady,“ kde pred
YLHGOLRL%HOORYXkantátu Svadba Jánošíkova. Kantátu interpretovali spojené zbory ]%UDWLVODY\
$36 =RUD Legionár) aViedne uvedené ako: „þeskovídeĖské pČvectvo –pČvecké župy: VídeĖská
DDvoĜákova“ Vorchestrom Slovenskej filharmónie aspeváNPi sólistDPL(M. Mašková, R. Weiss,
K. Kalaš), dirigoval F. R. ýermák. Medzi usporiadateĐmiokrem vymenovaných teliesILJXUXMHDM
[viedenský] „hudební spolek DvoĜák“ REU 2NUHPQLFKvšak s „Orlovoužupou“VSROXSUDFRYDOL
tiež VSHYRNRO\ Vlastimila D Orlice ] ProstČjova, Nontakty udržiavali aj s PČveckým sborem
moravských uþitelĤ



2EU =GURM086&;;;,, 2EU =GURM086&/9 







 3R]ri: MUS CLV 150. Viedenské spolky avizovali podujatie letákom soslovením aWH[WRP „Krajané! President
2VYRERGLWHO 7 * 0DVDU\N VH dožije dne 7. bĜezna 1936 požehnaného vČku 86 let. Všude, kde bije þeskoslovenské
srdce, bude toho dne vzpomínáno. IXnás ve Vídni. PĜipravili sme vdohodČ sMenšinovou radou dĤstojQRXDPRKXWQRX
oslavu, která bude zároveĖ manifestací spolupráce naší menšiny sBratislavou ... Žádáme tit. krajanské korporace, aby
QHSRĜádaly oslav vlastních ... Zveme Vás srdeþnČ! PČvecká župa vídeĖská, PČvecká župa Dr. A. DvoĜáka. Hudební
spolek ´DvoĜák´.“ Pozri MUS CLV 149. Spevácka župa viedenská vznikla pravdepodobne z iniciatívy tamojšieho
ýeskoslovanského speváckeho spolok Lumír (zal. vo Viedni r. 1865), ktorý podporoval ideu þeskoslovenskú
Dpropagoval aj tvorbu J. L. Bellu žijúceho vo Viedni vU3R]ULKWWSOXPLUZHEQRGHDWRQDV!

=ERUPDMVWHUNRXVSHYRNROXVlastimilaERODYURNRFK1929 Anna Doþkalová 1949), speváþka, pedaogiþka,
organizátorka ablízka spolupracovníþka D. Orla. Od r. 1929 pôsobila vBratislave ako uþiteĐka hudby na Reálnom
gymnáziu, od r. 1930 sa podieĐala na þinnosti Akademického speváckeho združenia, ako lektorka hudby na
KXGREnovednom seminári EROD2UORYRXSUDYRXUXNRXQLHOHQSULbudovaní fotografického archívu hudobných prameĖov,
ale aj pri vyhotovovaní fotografických snímok. 3R]UL KWWSELRJUDSK\KLXFDVF]!. Na údaje autorku upozoUQLOD
0JUKateĜina Andršová.
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Na východe Slovenska pôsobila Východoslovenská spevácka župa Smetanova, ktorú
založil roku 1924 þeský pedagóg a]ERUPDMVWHU5XGROIVoborský.=aþlenili sa do nej spevácke
zbory, ktoré YLHGOL þeskí uþitelia (miešaný spevokol Smetana YPrešove – založil 5 Voborský
URNXkošický spevácky zbor Foerster založLOLURNXYobdobí 1922 –KRGLULJRYDO
Eduard Nademlýnský,  po Ėom prevzal teleso Jaroslav Hnátek;  VSHYRNRO Hlahol Y Košiciach
Dspeváckohudobný krúžok v +XPHQQRP  1D 3RGNDUSDWVNHM 5XVL (územnej samosprávnej
jednotky od roku 1919 priþlenenejNýeskoslovensku) existovala takisto spevácka župa so sídlom
Y Užhorode apatrili do nej: Spevácky spolok Smetana v Mukaþeve, Spevácky krúžok uþiteĐov
YSevluši, užhorodský Spevácky spolok Smetana, MuzykaĐno obšþestvo Bojan v Užhorode,
Spevácke združenie þeskoslovenských uþiteĐov v Užhorode a Zemské spevácke združenie uþi
teĐov vUžhorode.
9rámci PČvecké obce þeskoslovenskénefigurovalo žiadne spevácke teleso vedené sloven
skými zbormajstrami. Vroku 1928 sa však pri Matici sloYHQVNHMYMartine konštituoval Sväz slovenských speváckych sborov SSSS) [Zväz slovenských speváckych zborov] a až pod jeho krídla
sa sústredilaväþšina slovenských spevokolov.9URNXbol založený ćalší strešný orgán pre
slovenské ]ERU\ – Združenie robotníckych spevokolov na Slovensku. Napriek úsiliu zo strany
oficiálnych kruhov sa robotnícke spevokoly do „PČvecké obce“nezaþlenili.
Miešaný zbor APS [ASZ] popri koncertnej þinnosti úþinkoval aj na všetkých významných
kultúrnospoloþenských podujatiach, D. Orel ho viedol až do polovice 30. rokov REU   


 Konštituovanie Východoslovenskej speváckej župy astanovenie jej názvu podĐa B. Smetanu súviselo zrejme
Vvýroþím storoþnice skladateĐa, ktorej pripomienka bola roku 1924 vceloštátnom meradle mimoriadne akcentovaná.
5XGROI Voborský 1957), pedagóg, zbormajster, skladateĐ. Od 1919 do 1938 vyuþoval na Reálnom gymnáziu
YPrešove. ZberateĐ šarišských Đudových piesní. Po r. 1938 pôsobil výechách (Praha, DČþín, ýeská Lípa).

Edvard/Eduard Nademlýnský (18911967), pedagóg, zbormajster, skladateĐ. Od 1919 do 1939 pôsobil na Slovensku
(Luþenec; Košice /192228/; Modra; Spišská Nová Ves). Od r. 1939 ako vysokoškolský pedagóg v3UDKH

 Roku 1934 oslavoval košický spevokol Foerster, „þlen Peveckej obce ýeskoslovenskej“ 15. výroþie založenia. Na
programe boli zborové skladby J. B. Foerstera, V. FigušaBystrého, B. Jeremiáša, O. Jeremiáša, B. Smetanu, A.DvoĜáka,
..RQYDOLQNX$0R\]HVDJ. Suka, V. NovákaVRVSULHYRGRPDOHERruþnej hry na klavíri. Dirigoval Jar. Hnátek,
úvodné slovo mal starosta spolku Dr. M. Oþenášek. Koncert sa konal 24. 11. 9košickej 'YRUDQH„Schalkház“ (neskôr
KRWHO 6ORYDQ  3R]UL MUS CLV 137. J. Hnátek vyuþoval latinþinu na reálnom gymnáziu i uþiteĐskom ústave
YKošiciach, viedol školské spevácke zbory
3R]UL18. výroþná zpráva štátneho þeskoslovenského gymnázia v Košiciach za školský rok 1936-37. Dostupné online:
KWWSGLJLWVSJNVN9<52&1(6.2/6.(635$9<9<56.2/635$9<6/296.2/
&&VO&$W&$WUH&$OJ\PY.R&$LFLDFKY&%'U
]SU&&VO&$W&$WUH&$OJ\PY.R&$LFLDFKSGI!

Spevokoly patriace pod Východoslovenskú spevácku župu uvádza JANEK, Marián: Pocta Dobroslavovi Orlovi. In:
Aura musica2015/8. PF UJEP, KHV Ústí nad Labem, s. 9. Dostupné online:
WWSVLVVXXFRPXMHSGRFVDXUDBPXVLFDBBBQDBZHE!

 9Martine sa súþasne vroku založenia SSSS uskutoþnil za hojnej úþasti spevokolov aj prvý celoslovenský festival
speváckych zborov (v neskorších roþníkoch spojený aj so súĢažou zborov) usporiadaný vDXJXVWH SULSRPLHQNDQD
matiþné výroþné augustové slávnosti). Zrejme na konto toho sa ziniciatívy Orlovej Zsl. speváckej župy rozhodol
Osvetový zväz pre Slovensko organizovaĢ „svoj“ festival vo veĐkonoþnom období roka 1929, ktorý sa však pre menší
záujem zo strany spevokolov (prihlásených 11 zborov) rozhodli neuskutoþniĢ. Zsl. spev. župa si následne vyžiadala
]0DWLFHVORYHQVNHMSURJUDP]festivalového koncertu 6666]augusta 1928, aby ho založili do svojho archívu. Pozri:
Oznámenie Osvetového zväzu zo 7.3.1929 a žiadosĢ zo 4.4.1929, MUS CLXXXI 381, 382.
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Orlovým Qástupcom na poste dirigenta sa stal YURNRFK  –  .RUQHO 6FKLPSO YWHG\
dirigent orchestra bratislavského 5DGLRMRXUQDOX 3R Ėom   SUHY]DO YHGHQLH WHOHVD -R]HI
Šamko. 9URNX  VD þinnosĢ Akademického speváckeho zboru obnovila. Na vtedajšej Peda
JRJLFNHM IDNXOWH 8. Y Trnave zbor úspešne viedol Jozef Potoþár. 9 súþasnosti sa k ]ERUX DNR
pokraþovateĐ hlási Akademický spevácky zbor TEMPUS



2EUAPS v Pezinku, 7. máj 1922 2EUAPS v školskom roku 1936/37
=GURM086&/;;;,
(zĐava druhý sedí K. Schimpl, tretí D. Orel)
=GURM086&/9,,


-HGQRX]mnohých nepopierateĐných zásluh Dobroslava Orla je získanie umeleckej pozosta
losti Jána Levoslava Bellu na Slovensko.Keć v roku 1923 Ján Levoslav Bella pri príležitosti svo
MLFK 80. narodenín zavítal do Bratislavy z nećalekej Viedne, kde žil od roku  QD +XGREQR


.RUQHO6FKLPSOPO 1981), jeden z prvých slovenských profesionálne vyškolených dirigentov (štúdiá v3UDKH
9LHGQL D 6DO]EXUJX  2G  ERO GLULJHQWRP YUR]KODVH 41 šéf rozhlasového orchestra 45 vedúci odd.
reprodukovanej hudby), od 1945 pôsobil ako pedagóg. 

 Jozef Šamko (19081980), slovenský hudobný pedagóg, zaþal študovaĢ hudobnú vedu aHVWHWLNX QD ))8. 
1943) ešte vzávere Orlovho pôsobenia, orientoval sa na hudobnú sociológiu. Údaj oĖom ako zbormajstrovi þerpáme
]Orlovej korešpoQGHQFLH na Šamkovu adresu soslovením: „Pan odborný uþitel J. Šamko / sbormistr APS“ Orel mu
poslal 9.5.1939 pohĐadnicu z3UDK\Yktorej celému zboru vyslovuje poćakovanie, že pokraþujú vtradícii aspievajú.
Pravdepodobne reagoval na rozhlasové vysielanie zboru, ktorý „znČl velmi dobĜe a sladČnČ“ a podpísal sa „za
posluchaþe Orel“. Gratuláciu k úspechu pripísala tiež A. Doþkalová (pozri pozn. ), ktorá Orla sprevádzala aj po
RGFKRGH]%UDWLVODY\ 086/;9,,, 

 Akademický spevácky zbor, zaiste nadviazaním na tradíciu, vznikol (UHVS VD REQRYLO  URNX  QD 3HGDJRJLFNHM
IDNXOWH8.YTrnave. (Pozri: BUGALOVÁ, Edita: Hudobný život v7UQDYH,QDejiny Trnavy I. Ed. Jozef Šimonþiþ,
0HVWR 7UQDYD  7UQDYD  V540.). Pedagogický inštitút v7UQDYH QDKUDGLOD SR UHIRUPH 1966 Pedagogická
fakulta ako súþasĢ UK. Katedru Hudobnej výchovy viedol Jozef Šamko. Domnienku ojeho snahe udržaĢNRQWLQXLWX
þinnosti akademického spevokolu bude potrebné potvrdiĢ ćalším štúdiom. (Ktomu: PRÍKOPOVÁ, Viera: Akademický
spevácky zbor UK. Jeho umelecké pôsobenie. Diplomová práca. KHV PdFUK Trnava 1973. 107 s; deponované v ZápD
doslovenskom múzeu Trnava, sign. M 8657/33041. Tiež MUS LXVIII, zbierka menších dokumentaþných súborov
[Jozef Šamko@ $6=YTrnave úspešne adlhodobo dirigoval na KHV pôsobiaci Jozef Potoþár (1920 6SHYRNRO
patril k špiþke zborového spevu na Slovensku (napr. v r. 1972, 1973 úþinkoval na BHS; pozri:
KWWSZZZEKVIHVWLYDOVNEKVDUFKLYNRQFHUW\
WHOLHV"HQVHPEOHBLd=103&PHPSESSID=ea9f0719b970fc653e1b842a89cc69e6>. PdF UK bola direktívnym rozhodnX
tím presunutá zTrnavy do Bratislavy (1985) a predpokladáme pokraþovanie þinnosti zboru na bratislavskej akademiF
kej pôde. Súþasné informácie okontinuite spevokolu sa veĐmi rôznia. Ku koreĖom ASZ sa síce hlási Spevácky zbor
7(0386 SR]UL  KWWSZZZEUXPHQGRVNWHPSXVMRRPODLQGH[SKSVNRQDVSUHKODGGLULJHQWRY!  WR SRWYUG]XMH DM
údaj na stránke Hudobného centra <KWWSKFVNKXGEDWHOHVRGHWDLODNDGHPLFN\VSHYDFN\]ERUWHPSXV!DOHEH]SR
]QDnia vlastných dejín. Voboch údajoch je totožná nesprávna informácia oroku 1977 (sic!) ako zaþiatku novšej histó
ULH]ERUXDnadôvažokstránky rozdielne informujú o dirigentských osobnostiach pôsobiacich vWHOHVHYpriebehu þasu.
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vednom seminári ho prijal Dobroslav Orel za úþasti Aloisa Kolíska a Gustáva KoriþáQVNHKR2UHO
bol iniciátorom zmluvného záväzku ýeskoslovenskej republiky: za prevod majetkových a DXWRU
ských práv na hudobné diela J. L. Bellu do vlastníctva štátu a ich prevzatie do správy Hudobno
vedného seminára, bude skladateĐovi poskytovaná þestná penzia. 3R VPUWL - / %HOOX ERO 2UHO
osobne úþastný komisionálneho preberania pozostalosti vbyte zosnulého.Je nesporné, že Orel mal
zásluhu na získaní Bellových rukopisov a LVWH DM YHGRPLH SRYLQQRVWL LFK RFKUDQ\ $N VD PDOL
vyhotoviĢ fotokópie zbellovských materiálov, bolo treba požiadaĢ pražské Ministerstvo školstva
Dnárodnej osvetyRsúhlasPri Hudobnovednom seminári 2UHO ]ULDGLO tiež Odbor pre vydávanie
VNODGLHE - / %HOOX, pre ktorý musel získavaĢ finanþné prostriedky; Krajinský úrad túto aktivitu
SRGSRURYDO VXEYHQFLDPL 2UHO bol správcom ediþného fondufunkciu pokladníka vykonával
Gustáv KoriþánskyWHQzároveĖ spravovaltlaþový fond na vydávanie Bellových skladiebzriadený
Y6ORYHQVNHM EDQNH Na edíciách Bellových skladieb sa podieĐala DM Hudební matice pražskej
8PHOHFNHM EHVHG\ =finanþných prostriedkov fondu Orel dokonca zálohovo uhradil náklady na
pobyt skladateĐa vQHPRFQLFLDnásledne aj výdavky spojené s SRKUHERPþomal potom refundovaĢ
Krajinský úrad. Orel na propagáciu Bellu a jeho diela vynakladal mimoriadne úsilie. VWHMWR
súvisloti stojí za povšimnutie, že v URNX  Y novembri (nie dlho po Bellovej návšteve)
zorganizoval na akademickej pôde oskladateĐovi cyklus prednášok.
Ako zástupca Slovenska sa2UHOroku 1928 zúþastnil ustanoveniaSlovanského speváckeho
zväzu v 3R]QDQL v PoĐsku, kde sa pre rok 1929 pripravovala Zemská poĐská výstava D s Ėou
spojený Slovanský spevácky festival za úþasti spevokolov z PoĐska, Bulharska a Juhoslávie.
6ORYHQVNR Y rámci PČvecké obce þeskoslovenské zastupovalo Orlovo Akademické spevácke


 Gustáv Koriþánsky (1886, SibíĖ – 1947, Bratislava), bankový úradník, klavirista, hudobný spisovateĐ aNULWLN 2G
mladých rokov sa poznal s-/%HOORPDrovnako ako on, opustil po politických zmenách SibíĖ. Prišiel na Slovensko,
po þase sa stal riaditeĐom bratislavskej poboþky Slovenskej banky, aktívne sa zapájal do kultúrneho živRWDDEROMHGQRX
]kontaktných osôb vkomunikácii s-/%HOORP

PodĐa zápisnice z22.6.1936 spísanej na Vegelinovej ul. 35 (dnešná Partizánska); MUS L 429.

'RNODGRPSUHMDYXQDGPHUQHM2UORYHMVWDURVWOLYRVWLR%HOORYHUXNRSLV\MHkorešpondencia tajomníka Matice slovenskej
DzároveĖ šéfredaktora Slovenských pohĐadov Štefana Krþméryho (1982  Vhudobným publicistom Ivanom %DOORP
  Ysúvislosti skomplikáciami získaĢ fotoprílohu k chystanému Ballovmu þlánku o Bellovi. V OLVWH
]21.9.1928 (MUS CXXIII 153) píše Krþméry Ballovi: „Koncept listu Orlovi Vám vraciam, preþítal som ho asúhlasím
Vtým, ako ste to napísali, úplne. Sám by som, pravda, bol napísal inakšie. Štát vtakýchto veciach, zohĐadu na Bellu,
QHVPLH WDN SRNUDþovaĢ, ako obchodník nakladateĐ. Pomaly sa Bella nebude smieĢ ani shováraĢ bez dovolenia.
=DP\VOLWHVDRtom, ale hovoriĢ otom, þo som Vám napísal, nikomu nehovorte. Keć sa sprof. Orlom sídem, poviem
mu to sám.“ PozostalosĢ J. L. Bellu bola roku 1974 administratívne prevedená do múzea a je súþasĢou zbierkového
IRQGXso signatúrou086/9súþasnosti je zdigitalizovaná a podlieha rovnako ochrane; prístup kpamiatkam je možný
LEDHOHNWURQLFNRXIRUPRXZZZMOEHOODVN!

Po zrušení župného usporiadania vzniklo zákonom zr. 1927 krajinské (zemské) zriadenie6ORYHQVNRDNRNUDMLQD]HP
bolo spravované jedným úradom sídliacim vBratislave (neskôr sexpozitúrou vKošiciach). Pozri MUS L 335 –
vyúþtovanie subvencie.

086/

086/

3R]UL2UORYDKoriþánskeho žiadosĢ orefundáciu na Krajinský úrad zo dĖa 24.6.1936, MUS L 271.

086&/9
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združenie. Nadôvažok 2UHO zorganizoval výmenný prednáškový pobyt medzi univerzitami
Y3R]QDQL D %UDWLVODYH 3URIHVRU àucjan KamieĔski  – 1964), etnomuzikológ prednášal
Y%UDWLVODYH R poĐskej hudbe a Y 3R]QDQL 2UHO UHIHURYDO R KXGEH þeskoslovenskej. Prvé Orlove
prednášky na témy: „2súþasnej hudobnej tvorbe v republike ýeskoslovenskej“ D „2 VORYHQVNHM
Đudovej piesni“ sa uskutoþnili dĖa 17. mája  za úþasti þlenov Akademického speváckeho
združenia, ktorí poþas prednášok predviedli hudobné ukážky tak zborovo ako iv sólach. Na záver
prednášok uviedli spojené zbory (ASZ a prostČjovské sSHYRNRO\ 9ODVWLPLOD D 2UOLFH  %HOORYX
kantátu. V rámci programu festivalu tieto spojené zbory scénicky uviedli DvoĜákovo oratórium
Svatá Ludmila =toho vidno, že Orel bol vynikajúci organizátor schopný zabezpeþiĢ DM finanþné
dotácie, kećže na jeseĖ plánovali v programe pokraþovaĢ. Orel sa okrem toho zaujímal aj
Rštúdium poznanského archívu ĐudovHM SLHVQH NGH KamieĔski sústrećoval veĐký archív
fonografických nahrávok Orlov záujem o Đudovú pieseĖ snáć súvisel aj s ćalšou aktivitou RG
roku 1925 vykonávanou na pôde bratislavskej univerzity, ktorou bola þinnosĢ 6ORYHQVNéhovýborX
Štátneho ústavu pre Đudovú pieseĖ.
'REURVODY2UHObol tiež stálym þlenom výboru roku 1934 v3UDKHXVWDQRYHQHM Spoleþnosti
pro hudební výchovu, ktorá YURNXXVSRULDGDODY3UDKHI. medzinárodný kongres pre hudobnú
výchovuOrel iniciatívne založil slovenskú odboþku spoloþnosti (1937) apod jej hlaviþkou YURNX
usporiadal Kongres pre Đudovú pieseĖ konaný v%UDWLVODYHDTrenþianskych Tepliciach.
'REURVODY Orel mal záujem, aby sa Slovensko dostalo aj do medzinárodných kontaktoY
Poþas osláv Beethovenovej storoþnice vo Viedni roku 1927 bola]iniciatívy Quida Adlera, Orlovho
pedagóga,ustanovená Medzinárodná muzikologická spoloþnosĢso sídlom v%D]LOHML$GOHUEROMHM
doživotným þestným predsedom. Následne vznikla za predsedníctva ZdeĖka Nejedlého v3UDKH
þeskoslovenská sekcia s tromi poboþkami: pražskou, brnianskou abratislavskou. Funkciu jednateĐa
EUDWLVODYVNHModboþky [SpoloþnostLKXGREQHMYHG\@6+9Yroku 1939 vykonával Jozef Šamko.
Základom Orlovho muzikologického záujmu bola þeská hymnológia, vykonal rozsiahle
terénne výskumy a vydal závažné hymnologické práce. Zaujatý novými povinnosĢamipo príchode na


086&/;;;,
Pozri MUS CLXXXI. Listy Západoslovenskej speváckej župy adresované Osvetovému zväzu pre Slovensko. Tiež list
]–poćakovanie rafinérii Apollo za príspevok 1000,Kþs (MUS CLXXXI 390).

 9roku 1930 bol ich poþet 4000. Pozri: DAHLIG, Piotr: Hudební folklorismus v Polsku: historický pĜehled. In:
Národopisná revue, 1/2016, roþ.XXVI, s. 46. Dostupné onlinHKWWSUHYXHQXONF]SGIUSGI!

 Pôvodná inšitúcia spôsobnosĢou pre celú monarchiu vznikla ešte roku 1902 vo Viedni, roku 1919 sa výesko
VORYHQVNXHWDEORYDODako Štátny ústav pre Đudovú pieseĖ, vzápätí bol vytvorený slovenský výbor, ktorýSUDYGHSRGREQH
Orlovou zásluhou bol roku 1925 priþlenenýN)LOR]RILFNHMIDNXOWH8.

Túto informáciu sme þerpali zkorešpondenþného lístka, ktorý D. Orel zaslal J. Šamkovi zPodČbrad [1939] aWLWXOXMH
ho: „odb. uþitel, jednatel SHV“ (MUS LXVIII 394). Vtexte ho poveruje úlohami súvisiacimi sfinanþnými záväzkami
za aktivity vykonané ešte D. Orlom (úhrada nákladov vtlaþiarni Mandl za SuchoĖovu harmonizáciu štátnej hymny).
ŠamkR Ytom þase pôsobil vo funkcii riaditeĐa aškolského inšpektora akećže zároveĖ od r. 1938 bol poslucháþom
hudobnej vedy, Orel ho ako žiaka poveril funkciou jednateĐa Spoloþnosti hudobnej vedy. Na strane odosielateĐa Orel
uvádza: „PodČbrady, Charitas“ aYtexte informuje, že sa bude definitívne sĢahovaĢ do Prahy.
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Slovensko sa už nemohol vtakej miere výskumu venovaĢ, pramene mal však neobyþajne dôsledne
spracovanéo þom svedþia zachované rukopisné transkripcie a lístkový hymnologický katalóg,ktorý
obsahuje zápisy zrôznychþeskýchkancionálov a zbierok (Šamotulský, Rosenplutov, ýeskobratský,
Rovenského þi Erbenova zbierka ai.)9]ELHUNDFK610Hudobného múzea sa nachádzajú DM2UORP
transkribované materiály z kancionálov z lokalít Lochenice, Dašice, Tábor, Hradec Králové.
Kećže pracoval s prameĖmi, oWR YLDF VL uvedomoval dôležitosĢ výskumu hudobných pamiatok
Jeho zásluhou sa veĐa pamiatok zachránilo asústredilo na pôde hudobnovedného seminára. ZároveĖ
zabezpeþoval aj ich fotodokumentáciu, sþím mu významne pomáhala jeho asistentka adlhoroþná
priateĐka Anna Doþkalová ZdieĐal i REDY\ R SDPLDWN\ QD 6ORYHQVNX najmä R LFK RFKUDQX
D]Dbezpeþenie. Dokladom jeho profesionálneho záujmu „vedeckého a národného“ MH DM OLVW
adresovaný Vojenskému veliteĐstvu do Spišskej Novej Vsi, ktorý v roku 1922 poslal po Jánovi
6WUHOFRYLOrel sa predstavuje ako konzervátor Ministerstva národného školstva aRVYHW\Dpoža
duje, aby rukopisný kancionál nachádzajúci sa vknižnici v Podolínci ochránili a znemožnili jeho
vyvezenie do Maćarska. Orlove práce k hudobným dejinám Slovenska podložené terénnym
Dvedeckým výskumom sú pre nás GRGQHV základným prameĖom (najmä: František Liszt a BratislavaHudební památky františkánské knihovny v Bratislave 
Najvýraznejšie sa Dobroslav Orel zapísal v slovenskej hudobnej kultúre ako zakladateĐ
slovenskej hudobnej vedy. Na pôde Hudobnovedného seminára vychoval prvú generáciu sloven
Vkých muzikológov ako bolinapríkladKonštantín Hudec (1901–1952), František Zagiba –
 , Zdenka Bokesová (1911 –   ,YDQ %DOOR  –  , Jozef Šamko (1908 –  
Medzi poslucháþov seminára patril spomenutý Antonín HoĜejš  – 1967), neskôr všestranný
umenovedec na poli hudobného i výtvarného umenia (v hudobnovednom seminári vykonával
funkciu knihovníka)speváþka VČra Zachová – NPLPRULDGQ\PElena Smidžárová
 –   5XGROI &KOXS BedĜiška Chlupová a mnohí ćalší. Orlov seminár ERO QLHOHQ
SHGDJRgickým pracoviskom, ale aj vedeckým ústavom a zároveĖ hudobným archívom, þím
dokázal vzaþiatkoch nového štátu VXSORYDĢ tieto dôležité avtedy absentujúce inštitúcie.


086&/;;;,
3R]ULSR]Q

 /LVW ]R  086 ;&9,  Ján Strelec (1893 – 1975), hudobný pedagóg, zbormajster, organizátor,
pochádzal z goralskej obce Kacvín (Katzwin); po roku 1945 pripadla PoĐsku. Strelec bolroku 1922 zrejme ešte
študentom v3UDKH

 V. Zachová, þeská operná speváþka apedagogiþka. VBratislave sa vydala za Jána Strelca (1893 –   NROHJX
]+XGREQHMDdramatickej akadémie3o druhý raz sa vydala za operného režiséra Miloša Wasserbauera (1907 – 
keć prijala angažmá vEUQLDQVNRPGLYDGOH  

E. Smidžárová,NODYLULVWNDDhudobná pedagogiþka, manželka Michala Karina.QHFKWVEHUJHUD

5XGROI&KOXS –1961), þeský hudobný skladateĐpôsobiaci vBratislave (do 1939) ako lektor Právnickej fakulty
8. DzároveĖ poslucháþ hudobnej vedy. Chlup smanželkou BedĜiškou patrili do okruhu Orlových priateĐov aMHKR
zbory mal akademický zbor vrepertoári.

3R]UL=R]QDPULDGQ\FKDmimoriadnych poslucháþov 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 pohĐade na stránky a petit poznámkového aparátu. V Ėom sústredená
rozkošatená a informatívne pestrá þasĢ príspevku sa odvoláva na archívne dokumenty uložené
Y610Hudobnom múzeu. Zbierkový fond múzea predstavuje nielen kvantitatívne, ale najmä
kvalitatívne bohatý informaþný zdroj a samozrejme, bádatelia ho majú kdispozícii. Táto ponuka
nás zároveĖ núti vysloviĢ imperatív smerom k mladej generácii muzikológov, aby sa v duchu
odkazu zakladateĐa slovenskej hudobnej vedy, neúnavného a nesmierne pracovitého vedca,
pedagóga, dirigenta, organizátora, propagátora, profesora Dobroslava Orla (obr.  RULHQWRYDOLQD
heuristickú prácu. Zdroje informácií þakajú...






2EU Krasický Jos[ef]: Dobroslav Orel, perokresba
=GURM086&/;;;,
66

Krasický Josef (19001977), amatérsky maliar (perokresby, akvarely) adivadelník, brat akademického maliara
0arcela Krasického, pôsobil vo svojom rodisku Kvasice, okr. KromČĜíž. Pozri
KWWSZZZDPDWHUVNHGLYDGORF]PDLQSKS"GDWD RVREQRVW LG !
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%,%/,2*5$),$$='52-(
BÁZLIK, Jaromír: František Procházka ajeho hudobná þinnosĢ na Slovensku. In: Hudobný život
roþ. XIII, 1981, þ. 14, s. 8. 
BRODNIANSKY, Michal: Zvolenský spevácky zbor –najstarší þinný spevácky zbor na Slovensku
RVODYXMHVYRMHQDURGHQLQ\,QAura musica2013/4, PF UJEP, KHV Ústí nad Labem, s. 114–
Dostupné onOLQHKWWSVLVVXXFRPXMHSGRFVDXUDBPXVLFDBB!
BUGALOVÁ, Edita: Hudobná Trnava aMikuláš 6FKQHLGHUTrnavský. SSV : Trnava 2011, 
BUGALOVÁ, Edita: Hudobný život v7UQDYH ,Q Dejiny Trnavy I. Ed. Jozef Šimonþiþ, Mesto
7UQDYD7UQDYD
ýÍŽIK, Vladimír: VzĢah Mestskej hudobnej školy a Hudobnej školy pre Slovensko v Bratislave
Dzlúþenie 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 dĖoch 12.-13. októbra 1977 v Bratislave0'.2%UDWLVODYDVGV–
DAHLIG, Piotr: Hudební folklorismus v Polsku: historický pĜehled. In: Národopisná revue
roþ. XXVI, s. 46. Dostupné online: <KWWSUHYXHQXONF]SGIUSGI!
DesaĢ rokov Hudobnej a dramatickej akademie pre Slovensko. Jubilejná roþenka 1919 – 1929
a výroþná zpráva 1929-1930%UDWLVODYD
JANEK, Marián: Pocta Dobroslavovi Orlovi. In: Aura musica 2015/8. PF UJEP, KHV Ústí nad
Labem, s. 9. Dostupné oQOLQHWWSVLVVXXFRPXMHSGRFVDXUDBPXVLFDBBBQDBZHE!
KRESÁNEK, Jozef: Národný umelec Eugen SuchoĖ. SVKLU %UDWLVODYD
KURAJDOVÁ, Ema: ýinnosĢslovenských hudobnokultúrnych spolkov v%UDWLVODYHYPHG]LYRMQR
vom období. In:, Jana Langová (ed.): Vybrané štúdie k hudobným dejinám Bratislavy. Musicologica
Slovaca et Europaea XXIII.Bratislava : Veda, VydavateĐstvo SAV a ÚHV SAV, 2006,V – 
In: LAPÁýEK, JiĜí: Vznik a vývoj legionáĜských organizací, místní legionáĜské organizace okresu
PĜerov ed.: In: JiĜí Lapáþek ed.: Rodáci a obþané okresu PĜerov v þeskoslovenské legionáĜské armádČ
v letech 1914 – 1920. PĜerov 2001. Dostupné onOLQH
KWWSZZZDUFKLYHVF]]DRUHVRXUFHVSUHURYVRNDBSUHURYBURGDFLBDBREFDQHSGI!
LASLAVÍKOVÁ, Jana: Neúnavný kritik Antonín HoĜejš. In: Žurnál Pravda2017. Dostupné
RQOLQHKWWSV]XUQDOSUDYGDVNHVHMFODQRNQHXQDYQ\NULWLNDQWRQLQKRUHMV!
PAPP, Štefan: Moravský priateĐ Slovákov Alois Kolísek. Dostupné online:
KWWSZZZ]DKRUVNHPX]HXPVNPRUDYVN\SULDWHOVORYDNRYDORLVNROLVHN!
RUPPELDT, Miloš: Zpráva o založení a o prvom školskom roku Hudobnej školy pre Slovensko
v Bratislave (1919-1920). %UDWLVODYD
SAK, Robert: ýeská „PíseĖ písní“ vhistorickém kontextu. In: Lucie Wittlichová, ed.Státní hymna
ýeské republiky v promČnách doby. ÚĜad vlády ýR : Praha [2008], s. 40. Dostupné online:
KWWSVZZZYODGDF]DVVHWVXUDGYODG\Y\GDYDWHOVWYLY\GDQHSXEOLNDFH+\PQDSGI!
:,1./(5 7omáš – ELIÁŠ, Michal akolektív:  Matica slovenská. Dejiny a prítomnosĢ 0DWLFD
slovenská0DUWLQ
KWWSZZZDPDWHUVNHGLYDGORF]PDLQSKS"GDWD RVREQRVW LG !
KWWSELRJUDSK\KLXFDVF]!
KWWSZZZEKVIHVWLYDOVNEKVDUFKLYNRQFHUW\
WHOLHV"HQVHPEOHBLG  3+36(66,' HDIEIFHEDFFH!
KWWSZZZEUXPHQGRVNWHPSXVMRRPODLQGH[SKSVNRQDVSUHKODGGLULJHQWRY!
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KWWSGLJLWVSJNVN9<52&1(6.2/6.(635$9<9<56.2/635$9<
6/296.2/&&VO&$W&$WUH&$OJ\PY.R
&$LFLDFKY&%'U]SU&&VO&$W&$WUH&
$OJ\PY.R&$LFLDFKSGI!
KWWSKFVNKXGEDWHOHVRGHWDLODNDGHPLFN\VSHYDFN\]ERUWHPSXV!
KWWSOXPLUZHEQRGHDWRQDV!
UHJLVWHUXVWDUFKVDYVNLQGH[SKSVNREMHNW\umeleckáEHVHGDslovenská.html>
ZZZMOEHOODVN!
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HUDBA V RODINċ KOLÍSKģ

3HWU+ODYá þ e k
6ODYNRYX%UQD

Zcela jistČ lze za raritu, neli unikát považovat rodinu, ze které vzešlo šest bratrĤ, kteĜí své životy
zasvČtili knČžské službČ. A hrálaOLYjejich životech dĤležitou roli hudba, vidíme tuto výjimeþnost
ještČ silnČji.


7RXWR URGLQRX E\OD URGLQD WNDOFH Františka KolískD a jeho manželky Marie ] 3URWLYDQRYD

uprostĜed Drahanské vrchoviny Františkovi pĜedkové zde žilL RG URNX  OndĜej  –
  V\Q .DUOD  –   a vnuk MatČje .Rlíska  –   ze sousedního Malého
+UDGLVND VL  Y]DO za ženu Annu, dceru protivanovského nájemce Josefa Nejedlého
-HMLFK Vyn František Petr Kolísek     VH    oženil s /XGPLORX .DGOHFRYRX
DOLVWRSDGXVHMLPQarodil syn František. Ten sMarií rozenou Kejíkovouzplodil 12 dČtí:
Františka (1851– 9LQFHQFLL – 0DULL –1885), Antonína (1857– 
/HRSROGD – )LORPHQX  -RVHID – -HQRYHIX – $ORLVH
–1931), Ignáce (1870– .DUOD – D-DQD – 



Matka Marie, roz. Kejíková se svými syny (zleva: Alois, František, Ignác, Jan, Laopold, Karel)




1LNROLYMDNMHXYHGHQRYpamČtníPsborníkuDo památníku Dru Aloisu Kolískovi]URNX, stejnČ jako
QDSRVOHG\ Ymonografii Karla Sommera a Josefa Julínka Politik a knČz Alois Kolísek, vydané vURFH   VH
narodil František, syn nájemce Františka Kolíska aBarbory rozené KrþmáĜové zþ. p. 104. ChybnČ je uvedeno i datum
sĖatku Františka a Marie Kejíkové 15., správnČ je 14. František (prostĜední) †6.1883 na souchotČ,
pohĜbívaOMHMV\Q3FrantišekKolísHN, vikáĜ vBrnČ na PetrovČ.

Marie Kejíková *23.1834, 14.3URWLYDQRY†22.%UQR
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Kostel Narození Panny Marie v ProtivanovČ


Jako první se etabloval )UDQWLšekPro chudbu rodiþĤ se nejprve vyuþil tkalcem, pĜiþemž
SĜíležitostnČ nádeniþil, aby ulehþil rodinnému rozpoþtu. Otec pro nČj pĤvodnČ zamýšlel uþitelské
povolání, takže po nČmecké reálce absolvoval vroce 1875 þeské gymnázLXPYBrnČ, kdy nástupem
GRroþníku o rok zmenšil svĤj vČkový handycap. 9BrnČ již zvolil studia teologická. Pro vynikD



František Seraf. Kolísek *3.10.1851 ProtivanovRUG%UQR, †27.12.1906 Brno
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jící prospČch byl vSosledních roþnících ustanoven viFHSUHIHNWHP D posléze prefektem semináĜe.
9URFHE\OvysvČcen, 1882 získal aprobaci katechetickou a 1889 doktorát teologie.


3o vysvČcení byl poslán na kaplanské místo do Tišnova, ale po pouhém mČsíci byl vyzván,

aby se ucházel omísto druhého kaplana vBrnČ na PetrovČ. To získal a služebním postupem prošel
pĜes 1. kaplana, 3. a 2. vikáĜe až kpostu 1. vikáĜea správce fary.PĤsobil rovnČž jako katecheta na
J\PQáziu a nČjakou dobu jej najdeme mezi pedagogy Janáþkovy Varhanické školy.'QHVUSQD
YBesedním domČ vBrnČ na sjezdu farních cyrilských jednot pronesl projev k700 úþastníkĤm
místo Leoše Janáþka, který musel odjet do lázní v*OHLFKHQEHUJXPĜed odjezdem Kolískovi nastínil
myšlenky své pĜednášky o chrámové písni se zvláštním zĜetelem na doprovod varhan a3František
Kolísek sdómským varhaníkem FrantiškemMusilem se tématu, proloženého varhanními pĜíklady,
]KRVWLOL Nnaprosté spokojenosti úþastníkĤ.Obecné veselí vzbudily zejména Musilovy ukázky W]Y
šlendriánských meziher. 3R SURJUDPX VH 3 )Uantišek Kolísek spolu s 3 )Uantiškem /HKQHUHP
3$ORLVHPSlovákem a jinými zúþastnilSRUDG\QDVWDUREUnČnské prelatuĜe oprogramu a zejména
hudební náplni velehradských oslav kmileniu úmrtí sv. MetodČje vpĜíštím roce.
Mimo jinošská vystoupení od svých osmi let vSURWLYDQovském kostele vrámci liturgické
KXGE\ NG\ zpíval pĜípadnČ hrál na housle þi flétQX, chodil nejspíše kmístnímu uþiteli Ignáci
KováĜovi na soukromé hodiny klavíru aKDUPRQLD UHVS YDUKDQ -DNR J\PQD]ista úþinkoval podle
svých slov „pĜi velikých koncertech brnČnských na housle“. PĜitom využil možnosti dĤkladného
vzdČlání vhudební teoriLLYĜízení sboru a orchestru. Stál u zrodu Janáþkem zakládané Jednoty pro
zvelebení církevní hudby na MoravČa pĜi ustavující valné hromadČ 23.1881 byl jedním zovČĜo
vatelĤ protokolua pozdČji byl léta volen jednatelem spolku
5RNXE\O]YROHQpĜedsedou Cyrilské jednoty v BrnČa ve funkci setrval až do smrti.Již
rok po vzniku brnČnské Cyrilské jednoty vydal Kancionálek Cyrillský, který se do konce století
doþkal osmi vydání a vdalším roce, 1887, tento Kancionálek doplnil PrĤvodem varhanYHNWerém
pĜedehry aGRKU\Nsebraným zpČvĤm zkomponoval brnČnský dómský varhaník František Musil.


9roce vzniku brnČnské Cyrilské jednoty byl na knČze vysvČcen FrantiškĤv bratr /HRSROG
KnČžskou dráhu zaþal NRQFHPVUSQDjako kooperátor vKuĜimi,SRURFHpokraþoval YMrákR
tínČ, YDolních Louþkách aod roku 1891 byl již faráĜem, a to vOlší. Není pĜíliš známo, že jej
Nzájmu o toto místo vyzvala abatyše Anna Staack zkláštera v6W 0DULHQWKDO EHL =LWWDX YSaské
Lužici, které náleželo presentaþní právo kostela v Olší.9roce 1896 byl ustanoven faráĜem aNDWH
FKHWRXYPĜeGklášteĜí u Tišnova, NRQFHPURNXYBlansku a rok pĜed smrtí vKĜižanovicích



 9Hlasu podrobnČ referoval Alois VeleQ +ODV ;;;9, ] ;;;9, ] ;;;9,
]D;;;9,]

Leopold Kolísek *14.3URWLYDQRYRUG%UQR, †25.1922 KĜižanovice
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Podle pamČtníkĤ byl nadán nejen hudebnČ, ale i výtvarnČ a nadþasové zásluhy si vydobyl
zejména organizací poutí do Lurd, kterými se budeme zabývat níže. VČnoval se náboženské OLWH
ratuĜe, na konci 19. století vydal publikace napĜ. Blahoslavená Panna Maria v pĜíkladech(1893) þi
homiletickou pĜíruþku pro postní dobu Kristus zranČný – duše ranČná  


1DpĜiblížení osoby a díla 3Aloise Kolískaby sotva staþil samostatný semináĜ.3RJ\P
QD]iálních a teologických studiích D svČcení vURFH  E\O MHQ URN NDSODQHP Y NámČšti nad
Oslavou, naþež byl poslán na vyšší teologická studia do ěíma, kde strávil dva URN\ 6WXGRYDO QD
*UHJRULánské universitČ (Pontificia Universitas Gregoriana , UniversitČ sv. Urbana Pontificia
Universitas Urbaniana  a na papežské Akademii sv. Tomáše Akvinského Pontificia Academia
Sancti Thomae Aquinatis získal doktorát filosofie.
Po návratu byl jen nČkolik týdnĤ povČĜen kaplanskou službou vMiroslavi a následující þtyĜi



roky byl duchovním správcem a katechetou pĜi Zemském ústavu hluchonČmých v Ivanþicích
9rámci pĜíprav Národopisní výstavy þeskoslovenské vroce 1894 byl þlenem Národopisného
odboru pro hudbu na MoravČ, kde zodpovídal za oblast církevní hudby (umČlá hudba byla
Ykompetenci Josefa Nešvery, lidová hudba a tanec Leoše Janáþka a kancionály Karla Konráda).
Nejdéle pĤsobil jako profesor akatecheta na vyšší reálce vHodonínČ, a to vOHWHFK – 
PrávČ bČhem práce YHodonínČ navázal mnohé významné kontakty, uzavĜel vzácná pĜátelství
Vþeskými, moravskýmiDslovenskými národními buditeli, vČdci aumČlci. Velmi záslužné byloMHKR
angažmá vpĜípadu slovenského knČze AndrHMH +OLQN\ kterému úĜady dávaly za vinu masakr výeU
QRvé 27. 10. 1907 známé jsou MHKR NRQWDNW\ V Antonínem DvoĜákem, Jaroslavem Vrchlickým,
Adolfem Heydukem þi Karlem Dostálem/XWLQRYHP, ze SlovákĤ do Hodonína PLPR+OLQNXpĜijíždČl
napĜíklad Svetozár Hurban Vajanský, Karol Anton Medvecký, pozdČjší biskup Dr. Ján Vojtaššák,
Milan Hodža DFerdiš Juriga.
Alois Kolísek se záhy stal þlenem Katolické moderny a jeho pĜiþinČním byla na sjezdu
YPĜerovČ pĜijata rezoluce, vyjadĜující podporu slovensky smýšlejícím knČžím vzemích
XKHUVNRslovenských, þímž si vysloužil velkou nelibost vysokého kléru, už tak živenou MHKRVW\N\
V$QGUHMHQ+OLQNRXDQHníGLYXže bylo tehdybránČno jeho ustanovení profesorem náEoženství na
prvním gymnázLXYBrnČ.
3RUR]SDGX5DNRXVNR8KHUVNDYVWRXSLOdo vrcholné politiky. Za Slováky byl zvolen vOHWHFK
–1920 poslancem Národního shromáždČní. Mimo jiné se pĜiþinil, aby seQDzákladnímVWXSQL
škol stala hudební výchova povinným vyuþovacím pĜedmČtem.




Alois Kolísek *1.3URWLYDQRYRUG%UQR†%UQR
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.E\OSUHVLGentem Masarykem jmenován Ĝádným profesorem národní literatury
Destetiky na novČ státem zĜízené Katolické bohoslovecké fakultČ vBratislavČ.KvĤli neprovedené
dismembraci OstĜihomské diecéze tato fakulta nakonec zahájila þinnost až 4 roky po KolískovČ
VPUWL   a Alois Kolísek na Slovensku konal pĜednášky o kĜesĢanském umČní na bohosloví
YBratislavČ a TrnavČ.Byla to doba prudkého, nejen politického kvašení a Alois Kolísek byl stále
Ycentru dĤležitých událostí.
Prof. Dr. Alois Kolísek byl velkým milovníkem a znalcem slovenské lidové písnČGRNRQFH
Ylidovém duchu složil píseĖ Drevorubaþ Slovák2vládalnČkolik hudebních nástrojĤ, GLVSRQRYDO
výteþnýPWHQRUHP, rozumČl si sĜadou slovenských umČlcĤ. Málokoho tedy pĜekvapí, že byl pĜedním
þinitelem YFelé ĜadČorganizací, postihující široké spektrum jeho zájmĤ.


P. Ignác Kolísek byl na knČze vysvČcen vroce 1895. Do roku 1900 byl kooperátorem
YBĜeclavi, pak 1901–1909 ve Velkých Bílovicích, naþež jej Jan kníže z/LFKWHQVWHLQXSUHVHQWRYDO
na místo faráĜe do Milonic (ustanoven k1909). Zde pĤsobil vrelativním pokliduaž do své smrti.
Pátrání po dokladech o hudebnosti P. Ignáce Kolíska MHYHOPL nevdČþnRX záležitostí, neboĢ Ignác
vždy jakoby stál ve stínu svých bratrĤ a mimo témČĜ obligátní zápisy farních kronik oopravách
NRVtelĤo nČm mnoho dokladĤ neexistuje. NicménČ aspoĖ dvČ zdánlivé maliþkosti jeho muzikálnost
dokumentují docela pĜesvČdþivČ. UrþitČ nelze pĜehlédnout skuteþnost, že byl vsemináĜi druhým ze
þtyĜ hudebních prefektĤ (na rozdíl tĜHEDRG$ORLVHþi JanaRMHMLFKž hudební erudici nelze poch\
bovat), zodpovídajícíchza hudební složkuposvátných obĜadĤ, kterých se klerici zúþastnili. $MHKR
pozice druhého tenoristy ve zmínČnémbratrském pČveckém kvartetu jakoby vyjadĜovala jeho povD



Zákon þ. 441 z
 Po vzniku ýeskoslovenska bylR území dosavadní ostĜihomské arcidiecéze, ležící novČ na území ýSR, spravováno
provizornČ vikáĜHP 5LFKDUGHP 2VYDOGHP Vpravomocí generálního vikáĜe. 29. 5. 1922 byla Svatým stolcem zĜízena
Trnavská apoštolská administratura, jejíž správce už byl podĜízen pĜímo ěímu. Prvním administrátorem byl ustanoven
7K'U3DYHO-DQWDXVFKSkuteþnou arcidiecézi zĜídil až Pavel VI. apoštolskou konstitucHPLQui divinoDPræscriptionum
sacrosancti9BratislavČ E\ODteologická fakulta zĜízena 24. 6. 1919 zákonem 441/1919 Sb.,DOHIDNWLFN\
až vroce 1935 resp. 1936 (vládním naĜízením 112/1936).

9þervnu 1919 byl þlenem delegace Jednoty þeskoslovenského katolického duchovenstva, vyslané kpapeži BHQHGLNWX
;9 V požadavky na reformy katolické církve v novČ vzniklé republice. ýleny této delegace byli dále pozdČjší
banskobystrický biskup Marián Blaha (18691943), dČkan pražské tologické fakulty ThDr. VojtČch Šanda (1873 
a dČkan vLedenicích František Kroiher (1871  1919 založen Seminár hudobnej vedy na Filozofickej fakulte
6ORYHQVNHMXQLYHU]LW\Y%UDWLVODYHNGHAlois Kolísek spolupracoval s 'REURVODYHP2UOHP

Vyšla vroce 1919, text napsal Václav Chlumecký (pseudonym Enšperger).

  – pĜedsedou: Komise pro hudební výchovu na školách výSR, literárnČ pĜednáškového odboru Slovanské
EHVHG\ YBratislavČ, literárního aslovanského odboru Slovenského klubu vBratislavČ, místní organizace ýS. strany
lidové YBratislavČ, Spolku pro podporu propuštČných trestancĤ vBratislavČ, I. sboru Slovenské ligy vBratislavČ,
Školské matice Slovenské ligy, umČleckého odboru OsvČtového svazu vBratislavČ, Západoslovenské pČvecké župy
'U-/ %HOO\ VWDURVWRX 2UOD Y BratislavČ, místopĜedsedou Družstva Slovenského národného divadla, historicko
umČleckého odboru VlastivČdného musea vBratislavČ, Jednoty hudebních stavĤ, kuratoria Školy umČleckých Ĝemesel
YBratislavČ, literárního odboru Slovenské ligy, ústĜedního výboru Slovenské ligy, Spolku anglické kultur\YBratislavČ,
jednatelem Státního ústavu lidové písnČ pro Slovensko, þlenem výborĤ a poradních sborĤ dalších 20 spolkĤ a institucí,
redaktorem RĤže lurdské vBratislavČ...

Ignác Kolísek *27.3URWLYDQRY, ord. 1895 v BrnČ,†2.1922 Luhaþovice
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KX–vnitĜní hlasy nebývají nositeli vznosných melodických linek ani nerámují celou harmonii jako
hlasy basové, takže je bČžný posluchaþ zaznamená bohužel až tehdy, kdy chybují...


3.DUHOKolísekQDVWRXSLOYzáĜí 1897 na kaplanské místo v+RVWLPLa po žádosti o pĜH
ložení do nČmeckojazyþné obce, aby se zdokonalil vnČmþinČGRVWDOmísto kooperátora v'UQKROFL
na jaĜe 1900 ve Štítarech, krátce potČ ve Slavonicích a vĜíjnu toho roku vKomárovČ. Od listopadu
1901 byl ustanoven vojenským kaplanem v3UD]H D Y þervenci 1903 duchovním profesorem na
FNkadetní škole vLiebenau bei Graz. Po válce byl výnosem Ministerstva národní obrany jmenR
ván duchovním správcem pĜi zemském velitelství pro Moravu a Slezsko vBrnČ stitulem þs. polního
VXSHULRUD. Do konce války byl vyznamenán Ĝádem Františka Josefa, stĜíbrným záslužným kĜížem
pro vojenské duchovní Piis meritis, zlatýP záslužnýP kĜížHP V NRUXQRX D VWDO VH QRVLWHOHP
LMariánského kĜíže II. tĜídy ěádu nČmeckých rytíĜĤ. Bohužel jediným doložením jeho hudebních
VFKRpností jeYsouþasné dobČSR]LFHdruhého basist\Ybratrském pČveckém kvartetu.


Nejmladší z šestice -DQ byl po vysvČcení (1898) kooperátorem v TasovČ, ve farnosti
VY0ikuláše ve ZnojmČ anakonec ve Velkém MeziĜíþí krátce administroval faru vHorních %RUHFK
naþež se v roce 1912 stal faráĜem v Dukovanech a tuto farnost spravoval 36 let, než odešel na
odpoþinek.Jak vidíme níže, už vTasovČ P.František Florian a ve ZnojmČ P. Josef Svoboda museli
mít pro hudební a poutní aktivity mladého kooperátora znaþné pochopení, neboĢ jen cviþení muzL
kantĤ a úkoly spojené s pĜípravou a realizací poutí musely zabrat opravdu hodnČ þasu, který by
nadĜízení mohli nárokovat pro plnČní služebních úkolĤJeho hudební schopnosti a dovednosti jsou
bohudík zachyceny pramennČLYliteratuĜe.


Jakýmsi svorníkem aktivit všech bratĜíKolískĤ E\O\vlakové poutČ do Lurd, které rakouští
katolíci poĜádali od roku 1886 9URFH  VH Yrámci rakouské výpravy zúþastnili František
DLeopold, 1900 Ignác. Leopold byl povČĜen výborem CyrLOORMetodČjského dČdictví sepsáním SR
drobné zprávy o pouti a historie lurdských událostí, které vydal tiskem na samém konci století.
PouĢ vnČm jakoby zažehla touhu poĜádat poutČ samostatnČ, na národní bázi.
První þeskou pouĢse podaĜilo zrealizovat otĜi roky pozdČjipro celkem 362 poutník\]ýech,
Moravy, Slezska, ve výpravČ bylo i nČkolik SlovákĤ a vídeĖských ýechĤ. Byla to bohužel jediná
pouĢ, které se zúþastnilo všech šest bratrĤ iVmatkou Marií. Silným dojmem muselo pĤsobit poutní



Karel Kolísek *16.3URWLYDQRYRUGYBrnČ, †2.%UQR
Jan Kolísek *9.1875 Protivanov †25.'XNRYDQ\

 Ze zprávy P. Leopolda Kolíska brnČnské konsistoĜi o pĜipravované pouti do Lurd vURFH  ]
„1HFhci pĜechvalovati na pĜ. bratra Jana. AĢ má ty neb ony kĜehkosti, ale pro Lurdskou pouĢ nenajdu za nČho
žádného knČze na MoravČ aYýechách, který by zároveĖ mČl schopnosti 1) vypomoci ve vrchním vedení skupinovém
(vzpomínám posud na jeho výborné služby pĜi ěímské pouti r. 1908 vLoretČ, kdy pozdČ do noci za jeho vedení se
dopravovaly poutnické skupiny znádraží Loretského do mČsta), 2. dirigovali hudební kapelu poutní, 3. hráli vní na
kĜídlovku, 4. dle potĜeby i na varhany, 5. zpívali vquartettČ I. bass...“
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pČvecké kvarteto Aloise, Ignáce, Jana a Karla, jehož zpČvy po návratu vydal Alois vlastním náklD
dem. ObdobnČ tomu bylo iYroce 1911, kdy se do zpČvníþku GRVWDORLAve Mariapro sólový bas,
mužský sbor sdoprovodem, které ještČ na studiích složil nejstarší zbratrĤ, tehdyjiž zesnulý FranWL
šek a Pange linguaSURmužský sbor od nejmladšího Jana.P. Jan Kolísek byl zároveĖ kĜídlovákem
Dvedoucím pČti nejlepších hudebníkĤ hasiþské kapely vTasovČ, kde byl WHKG\ Nooperátorem 1D
druhé pouti vroce 1907 sestavil šesticL]hudebníkĤ znojemských, 1911 úþinkovalo dokonce deset
muzikantĤ, ztoho tĜi knČží. Tehdy byl P. Jan administrátorem fary vHorních Borech. 5RNX
již jako faráĜ vDukovanech, vedl kapelu studentĤ uþitelského ústavu vBubenþi a bČhem deseti
]jedenácti poutí, kterých se zúþastnil, takto prošlo poutními kapelami pĜes 50 hudebníkĤ, znichž
mnozí úþinkovali opakovanČ.
Hudebnost bratĜí resp. sourozencĤ Kolískových nelze vidČt pouze jako izolovaný jev 1H
oddiskutovatelným odkazem na existující hudební prostĜedí jsou mimo jiné národní písnČ aWDQFH
které vProtivanovČ RGSRORYLQ\do konce 20. století ]D]QDPHQDOL3František Sušil, Františka
Kyselková, Zdenka Jelínková þi Jaromír Synek. Ve vzpomínkách P. Františka Kolíska nacházíme
pasáž i o fungujícíchhudebnících a zpČvácích na kostelním kĤru pod vedením místního uþitele, jehož
hudební výchovou procházely všechny nadané školní dČti. A pokud se zahloubáme do složitého
pĜediva rodinných vztahĤ, nemĤžeme si nevšimnout, jakými podivuhodnými cestiþkami hudební
nadání kráþelo.
1HE\OR napĜíklad ještČ nikde reflektováno, že pĜíbuzný bratrĤ KolískĤ synovec Františka
Petra Kolíska František se stal kantorem na východČ Moravy DYuþitelském povolání pokraþoval
Ljeho syn Josef a vnuk František. 6hudebními aktivLWDPL, neodmyslitelnými pĜedevším uYHQ
NRYských kantorĤ, lze poþítat zejména uRVRE\-RVHID – , jenž byl vOHWHFK–
naduþitelem vLideþku
,Ysamotném ProtivanovČ samozĜejmČ nebylo muzicírování záležitostí jen uþitele a rodiny
KolískĤ. PĜestože je dnes už znaþnČ obtížnézjišĢovat hloubČji do minulosti praménky hudebnosti
Xmnožství protivanovských muzikantĤ a zpČvákĤ, mnohdy pĜíbuzensky provázaných, vGRFKRYD
ných vzpomínkách zaznamenaná jména pĜesvČdþivČ naznaþují, vjakém prostĜedí vyrĤstali Kolískové
a jejich vrstevnícijejichž potomci pĤsobí vProtivanovČ i jinde vrĤzných hudebních žánrech dodnes
Ke konci 19. století se v ProtivanovČ doþkala nebývalého rozkvČtu dechová hudba, a to
hlavnČ díky vojenskému hudebníkovi Aloisi Kopeckému 6jeho sestrou Františkou spojil svĤj
život zakladatel dĤležitého muzikantského rodu Josef KoláĜ (*1872), s velkou pravdČpodobností




 Alois Kopecký 1860 Protivanov †1917 tamtéž. Podle rodinné tradice mČl pĜi vojenské službČ dosáhnout
hodnosti kapelníka, YdobČ svatby (1887) už E\OYFLYLOX
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þlen Kopeckého kapely. DíkyosobČ jejich syna Josefa KoláĜe PO VH SDN Protivanov doþkal
desítky let trvající kulminace hudebního životaYmnoha podobách. A Josef KoláĜ POVL
Y]DO ]D PDnželku neteĜ bratĜí KolískĤ )LORPHQX, dceru Františka Havrdy a Filomeny rozené
Kolískové, þímž propojil nČkolikPX]LNDQWVNýchURGĤPrávČ vMHKRþetných hudebních tČlesech,
DĢ už smyþcovém kvartetu, dechovce, štrajchu nebo na kĤruVHvystĜídalo nČkolik generací široké
ho pĜíbuzenstvaJen pro orientaci krátce zmíníme aspoĖ nČkolik RVREnejbližší rodiny
Josef nejmladší (*1927) vystudoval hru na violoncello, stal koncertním miVWUHP Y 6\PIR
nickém orchestru hlavního mČsta Prahy FOK, vURFHVSROX]DNOáGDl komorní sdružení Musica da
camera Praga, 1999 se stal þlenem komorního souboru Solisti di Praga. Všechny þtyĜi jeho dcery
pokraþují votcových stopách, aĢ sólovČ, YRUFKHVWUXYredakci ýeského rozhlasu þi na hudební škole.
VojtČch, syn VojtČcha, nejmladšího bratra Josefa mladšího, vystudoval na konzervatoĜi
Dakademii hru na klarinet a dlouhá léta pĤsobíYprofesionální dechové hudbČ Moravanka ,MHKR
dČti vystudovaly hudební obory, Alois je protivanovským varhaníkem.
ZamČĜili jsme se na hXGHEQRVWšesti knČžských bratĜí KolískĤ jako na výjimeþný fenomén.
Jak bylo ale Ĝeþeno již vúvodu, tu výjimeþnost tvoĜí šestice knČžía hudba tento mimoĜádný MHYMHQ
SRGWUKXMH3RNXGE\FKRPse pohybovali výhradnČ vhudební oblasti, museli bychom záhy seznat,
že hudebnost bratĜí resp. sourozencĤ KolískovýchskuteþnČ nelze vidČt pouze jako izolovaný IDNW
ýím podrobnČji se budeme zabývat složitými vazbami apropojeními s dalšími muzikantskými
URG\, tím vČtší úctu a obdiv získáme kmnožství výteþných, nadšených aobČtavých
protivanovských hudebníkĤ a zpČvákĤ, kteĜí svým umČním chválili Pána pĜi bohoslužbách,
osvČžovali posluchaþe koncertĤ, divadel i taneþních zábav þi doprovázelL své pĜíbuzné, známé
Lneznámé na cestČ poslední.






 Josef KoláĜ ml. *5.3.1900 Protivanov †20. 3URWLYDQRY. Vyuþen krejþím, stejnČ jako Alois Kopecký prošel
službou ve vojenské hudbČ a po návratu do civilu si založilkapelnickou živnost9e 30. letech se po Františku Zapletalovi
stal protivanovským varhaníkem.Jeho výteþnou kapelu zmiĖuje i Jan 7URMDQYNQL]HPĜívČtivá krajina hudby

Josef KoláĜ st. byl po matce Antonii rozené Nejedlé spĜíznČn i skantorským rodem PetýrkĤ, který hudebnČ vynikl ve
KĜtinách, BĜeclavi, BrnČDVídni.

 Obraz o rodinČ Františka Kolíska by byl znaþnČ neúplný, kdybychom neuvedli i ostatní potomky Vminimálním
naznaþením jejich osudĤ: Druhorozená 9LQFHQFLH 4.-DQD1HMHGOého 3URWLYDQRY 
†12. QD 7%& SOLF 0DULH  3. $QWRQD .LUVFKH 1850 Ivanþice) D †12.
KromČĜíž -HMLch synem byl P. Ludvík Kirsch (*24. †13.1936), katecheta ve ZnojmČ. Antonín Paduánský
 21.1882 Marie Kejíková (*1. 3URWLYDQRY RGGával P. František) †20.1909 Podivín
-HMLFKV\QHPE\O3Bohumil Kolísek (*12.3URWLYDQRYRUG1908, †20.1935 Podivín), faráĜ, katecheta
YPodivínČ.DĤležitou spojkou se stala )LORPHQD 21.1882 FrantiškD+DYUGX 3URWLYDQRY 
-RVHI   8. $QQX KejíkovRX  3URWLYDQRY , †1. 3URWLYDQRY QD 7%& SOLF
Synem jejich dcery Marie Kejíkové – Veselé (*23. †17.1958 Protivanov) byl P. JiĜí Maria Veselý OP
3URWLYDQRY†31.2004 Olomouc, po válce sekretáĜ ministra obrany Ludvíka Svobody, pozdČjipolitický
vČzeĖ, archeolog. Nejmladší dcera Jenovéfa †31.3.1867 Protivanov) byla jedinou zemĜelou vdČtském vČku.
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)5$1=5,(*(5–262%1267KONCE JEDNÉ EPOCHY VARHANÁěSTVÍ

3HWU/\NR
Katedra hudebních a humanitních vČdHudební fakulta JAMU vBrnČ

VarhanáĜský odkaz Franze Riegera otce zakladatelĤ svČtové varhanáĜské firmy Gebrüder Rieger
YKrnovČ, pĜedstavuje] hlediska organologické reflexe doposud ne zcela probádané téma. PozoU
nost by mu však mČla být vČnována nemalá. Jednak pro samotnou Ĝemeslnou a umČleckou kvalitu
jeho nástrojĤ, ale také proto, že svým dílem reprezentuje varhanáĜe pĤsobícího na samém sklRQNX
rozsáhlého vývojového typu evropského varhanáĜství, která se záhy promČní ve zcela nové a po
všech stránkách odlišné varhanáĜské paradigma. 
)UDQ]5LHJHUVHQDURGLOGQHSURVLQFHYmalé obci Sosnové, poblíž mČsta Krnova
WHG\YREODVWLYHNWHré rozvíjelo svou þinnost nČkolik varhanáĜĤ þi menších dílen+OXEší YDUKDnáĜ
ské vzdČlání a zkušenosti však získal ve Vídni u varhanáĜe Josepha Seybertha. 2YOLYHFKMHž mladého
varhanáĜe ve Vídni formovalyse zmiĖuje Rudolf Quoika, kdy pĜipomíná zejména možnost poznání
nástrojĤ Johanna Henkeho, þi 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.“


'R .UQRYD VH 5LHJHU dle JiĜího Sehnala pĜesunul vURFH  NWHUý podle nČho zároveĖ

také pĜedstavuje poþátek jeho samostatné varhanáĜské živnosti. 3HWU .RXNDO GDWXMH MHKR pracovní
DNWLYLW\YKrnovČ až kURNXtj. dobČ, kdy se zde Rieger PMoženilVRosálií SchmidtovouDWR
na základČ dochovaného nápisu od Franze Riegera na varhanách vKružberku, kde autor zmiĖujH
provedení ladČní nástroje a pĜipojuje podpis „bürgerlicher2UJHOEDXHUDXVJägerndorf“.'OH.RXNDOD
se jedná o nejstarší ovČĜený doklad o RiegerovČ varhanáĜských aktivitách.
Oba autoĜi VHSDNodvolávají naprácLBohumíra Indry,ve které autor zmiĖuje, že vGXEQX
1844 si Rieger vedle zmínČného sĖatku koupil dĤm þ. 240 na tehdejším DĜevČném trhu a vSURVLQFL
byl pĜijat za krnovského mČšĢana (fotokopii pĜijímací listiny uvádí vcitované práci Petr Koukal).
ŽivnostYKrnovČ SURYR]RYDO5LHJHUna bázi malé dílny snČkolika zamČstnanci do roku 
kdy jeho synové Otto a Gustav založili moderní továrnu, jež se vnásledujících desetiletích výraznČ


482,.$5XGROIDie Jägerndorfer Orgelbauer Rieger und ihr Haus)UHLVLQJ
6(+1$/, JiĜíBarokní varhanáĜství na MoravČ, díl I. Varhany.%UQR096YBrnČ, UP v2ORPRXFLV,6%1


 .28.$/ 3HWU Historie a vývoj varhanáĜství na Krnovsku a Bruntálsku. In: Plánský, Bohumil a kol. Krnov, mČsto
královského nástroje.Krnov: MČsto Krnov, 2007, s. 36. ISBN: 978

,NDRA, Bohumír:HouslaĜství a varhanáĜství voblasti JeseníkĤ vVWROHtí,Qýasopis Slezského muzea, Ĝada B –
KLVWRULHþ. 1, s. 22Indra ve své práci mj. odkazuje na Rodnou matriku Sosnové Kr XIV4 f. 179, dále pak
YVRXYLVORVWLVRiegerovými syny na Rodnou matriku Krnova I18, f. 7, 88; þi þlánek Karla LuĖákaKrnovské varhanáĜství.
,QKrnovsko1957, þ. 1, s.


242

zapsala do dČjin evropského varhanáĜství. 9dobČ, kdy Franz Rieger pĜedával firmu synĤm (od roku
1872) a krátce všichni tĜi spoleþnČ pracovali, nesla název „Franz Rieger undSöhne“.2GURNX
však již bratĜi Riegerové používali obchodní znaþku „GebrüderRieger“. Franz Rieger zemĜel dne
OHGQDYKrnovČ.JiĜí Sehnal uvádí, že bČhem svého života postavil cca 30 –YDUKDQ9H
své práci Barokní varhanáĜství na MoravČ uvádí následující soupis Riegerových nástrojĤ, vþetnČ
varhan které opravil a návrhĤ na varhany

1843 Krnov, hĜbitovní NRVWHORSUDYD
1844 Kružberk, oprava
1844 Wadovice, návrh
1849 Horní Benešov, oprava
1850 Hrozová, 
.UQRY, Špitální kostel
9UFK\X)XOQHND
1855 Cvilín u Krnova II/20 –dle Sehnala první novČ postavené varhany Franze Riegera
1855 Nové ValteĜiFH
1856 Holþovice, oprava
1859 DČtĜichov nad BystĜicí, oprava
/HV\,
1862 Rázová 
1864 Moravský Koþov I/10
1865 Lomnice u RýmaĜova
1867 Stará Ves u RýmaĜova I/12 (dochovány)
1868 Hrabová
1870 LiptaĖ
1870? Moravský Koþov I/10
1872 Zátor, oprava
2 RýžovištČ I/10
5XGROWLFH,
? Vrbno II/20 (dochovány)
? Ludvíkov I/3 (dochovány)



6(+1$/  V
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Nástroje Franze Riegera vynikaly špiþkovým Ĝemeslným zpracováním a užitím kvalitních
materiálĤ. Dokladem toho jsou zejména vzdušnice vyrábČné zdubového dĜeva, ale také mosazné
pružiny ve ventilových komorách, þi konzervaþní nátČr všech kovových souþástí.
Riegerovy varhany generálnČ spadají do varhanáĜského paradigmatu období baroka –WRVH
projevuje markantnČ zejména voblasti konstrukce, a sice užitím zásuvkových vzdušnic a samR
zĜejmČ ještČ þistČ mechanickou trakturou, ale také na poli rejstĜíkové dispozice a tím i zvukového
ideálu, kdy tyto nástroje pomČrnČ dĤslednČ dodržují vybudování dominantního principálového
sboru až po zvukovou korunu (a to v alespoĖ vþásteþné míĜe i vpedálovém stroji), který je dále
doplnČn zejména flétnovými rejstĜíky. Na stranu druhou zde však lze pozorovat postupnou promČnu
zvukového ideálu, který ke konci Riegerovy dráhy spolu snČkolika dalšími þiniteli vyústí ve zrod
nového typu tzv. romantického varhanáĜství. Nástroje již zahrnují vČtší poþet hlasĤ vzákladních
8´ polohách a vyskytují se zde i smykavé rejstĜíky, pozdČji hojnČ využívanéprávČ tzv. romantiF
kým varhanáĜstvím. O postupném typologickém posunu Riegerových varhan svČdþí iUR]VDK\NOD
viatur, budované již chromaticky Ymanuálu nČkdy až SRI  (tj. namístokrátkých oktáv vynechávD
jících nČkteré tóny ve velké oktávČ). 


Specifika varhan Franze Riegera lze mj. dokumentovat na dochovaném nástroji I/12 v chrámu
VYBedĜicha YBedĜichovČ u Oskavy (okres Šumperk):


0DQXDO&F FKURPDWLFN\ 
Principal 8´
Salicional 8´
Bourdon 8´
Quintatöna 8´
Octav 4´
Doppelflöte 4´
Quint 3´
Octav 2´
Mixtur ´1 1/3´3x


3HGDO&J FKURPDWLFN\ 
Subbass 16´
Violonbass 8´
Octavbass 4´
,3


.28.$/  V
Dokumentace varhan provedená autorem dne 4. prosince 2006 pro NPÚ ú.o.p. v2ORPRXFL
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Varhany mají tónovou i rejstĜíkovou mechanickou trakturu a zásuvkové vzdušnice (Y\KRWRYHQ\
]masivního dubu). Hrací stĤl je vestavČný GRzadní þásti varhanní skĜínČ, která je svou pĜední þástí
vestavČna do zábradlí kĤru. Prospekt tvoĜí tĜi píšĢalová pole, pole stĜedové je nejvČtší. Varhanní skĜíĖ
je prostá, bez výraznČjšího zdobení, pouze nad úzkou horní Ĝímsou jsou umístČny drobné vyĜezávané
lístky.PĜesný rok postavení nezjištČn, dle charakteru odhadováno cca na 50. léta 19. století.
Nástroj máYmanuálu dĤslednČ vybudován výraznČ dominující principálový sbor až po zvX
kovou korunu (Principal 8´, Octav 4, Quint 3´, Octav 2´, Mixtur 3x), a to svýrazným zastoupením
vyšších alikvotĤ. Vpedálu stojí za povšimnutí disponování Octavbassu v poloze 4´, což pozdČji
bylo u takto malých varhan spíše výjimkou. 


=hlediska stopových poloh tedy nástroj vykazuje následující schéma:
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BratĜi Gustav a Otto Riegerovézaþali od roku 1873 svou továrnu budovat na zcela jiných
základech. Jednalo se o moderní velký industriální podnik, který zaþal vyrábČt varhany odpovídající
typu tzv. romantického varhanáĜství. PĜestože se tyto nástroje od varhan Franze Riegera odlišovaly
VYRX NRQFepþní, konstrukþní i výrobní charakteristikou, dokázaly si ve všech tČchto parametrech
udržet vysoký kvalitativní standard, tolik typický pro produkci varhanáĜské pĤvodní dílny.

245

.352),/8ě(',7(/(.ģ58$9$5+$1Ë.$9%51ċ=È%5'29,&Ë&+
='(ĕ.$+$7,1<

.DURO)U\GU\FK
6ODYNRYX%UQD

=GHQČN +DWLQD VH QDURGLO  GXEQD  Y %UQČ ± +XVRYLFtFK NGH SURåLO VYp GČWVWYt 2WHF
)UDQWLãHN +DWLQD

 SURVLQFH  ±  ĜtMQD   ]tVNDO Y]GČOiQt QD +XGHEQt ãNROH

Y5DMKUDGČ SRWp SĤVRELO MDNR KRXVOLVWD 0DWND 9ODVWD UR]HQi +HUPDQRYi  þHUYHQFH  ±
†VUSQD E\ODYGRPiFQRVWL6HVWUD9ODVWDSURYGDQi=DFKRYDORYiVHKXGEČQHYČQRYDOD
=GHĖND +DWLQX QHMSUYH KXGHEQČ RYOLYQLO RWHF )UDQWLãHN SRG MHKRå YHGHQtP VH XþLO GYD
URN\ QD KRXVOH 3R]GČML MDNR PLQLVWUDQW KXVRYLFNpKR NRVWHOD 1HMVYČWČMãtKR VUGFH 3iQČ E\O
LQVSLURYiQ KXGHEQtPL SURGXNFHPL YDUKDQtND D ĜHGLWHOH KXVRYLFNpKR NĤUX .DUOD %UHWWIHOGD
MHGQRKR]QHMQDGDQČMãtFKåiNĤ/HRãH-DQiþNDQD9DUKDQLFNpãNROHY%UQČ2EGLYRYDO]YOiãWČMHKR
YDUKDQQt LPSURYL]DFH DOH L YêNRQ\ FKUiPRYpKR VERUX D RUFKHVWUX 'XFKRYQt KXGED Y QČP WHG\
]DQHFKDODVWRS\SUREXGRXFtSRYROiQt
+XGHEQt ]iNODG\ ]tVNDO WĜtOHWêP VRXNURPêP VWXGLHP NODYtUX X 0DULH 6RSRXFKRYp 
DGU ,QRFHQFH .UDPSO\  ±   1iVOHGQČ QD 0ČVWVNp KXGHEQt ãNROH -DURVODYD .YDSLOD
Y%UQČ DEVROYRYDO RED F\NO\ KU\ QD YDUKDQ\ X -RVHID 3XNOD . ]iNODGQt LQVWUXNWLYQt OLWHUDWXĜH
SDWĜLOD Theoretickopraktická škola na varhany, op 15 3UDKD   -RVHID 7UXPSXVH  ±
  Orgelschule: Kunst des Orgelspiels $XJXVWD *RWWIULHGD 5LWWHUD  ±  
Pedalstudien für Orgel, op. 8 -XOLD 6FKQHLGHUD  ±   Snadná preludia, op. 20 3UDKD
  -RVHID %ODWQpKR  ±   D 24 lehkých pĜedeher pro varhany op. 48 3UDKD  
)UDQWLãND=GHĖND6NXKHUVNpKR ± =YDUKDQQtOLWHUDWXU\KUiOPMAcht kleine Präludien
und Fugen BWV 553±560 -RKDQQD 6HEDVWLDQD %DFKD  ±   3R XNRQþHQt RVPLOHWp
SRYLQQp ãNROQt GRFKi]N\ QD =iNODGQt 0DVDU\NRYČ ãNROH SRNUDþRYDO YH VWXGLX QD HOHNWUR
SUĤP\VORYpãNROH ± QDGQHãQt.RXQLFRYČXOLFL±YWpGREČMHãWČQHYČGČO]GDVHFKFH
KXGEČYČQRYDWSURIHVLRQiOQČ
%UDQQRXSRYLQQRVW ± VSOQLOY/LSWRYVNpP0LNXOiãL1tåNRYLFtFK X6ODYNRYD
X%UQD  3ĜLELFtFK QHMGpOH XSURWLY]GXãQp REUDQ\ VWiWX Y 3URVWČMRYČ6WLFKRYLFtFK V KRGQRVWt
þHWDĜH 93URVWČMRYČ VH VH]QiPLO VQDGãHQêP UHIRUPiWRUHP FtUNHYQt KXGE\ .DUOHP %H]GtþNHP
± YDUKDQtNHPDUHJHQVFKRULPNRVWHODVY3RYêãHQt6YDWpKR.ĜtåHNWHUêPXXPRåQLO
FYLþLW QD YDUKDQ\ D YURFH  KR SĜLKOiVLO GR FHORVWiWQt $UPiGQt VRXWČåH WYRĜLYRVWL POiGHåH



3ĜHKUiOFHORX%D\HURYXNODYtUQtãNROXDHWXG\
,QRFHQF.UDPSODE\OSĜtWHOHP)UDQWLãND+DWLQ\9URFHDEVROYRYDOQD-$08RERUĜt]HQtRUFKHVWUX9êXNDSRG
MHKRYHGHQtPSUREtKDODGOHPDćDUVNpNODYtUQtãNRO\1DUHSHUWRiUXE\O\WpåHWXG\DSĜHGQHVRYpVNODGE\8.UDPSO\
]tVNDO=+DWLQDNODYtUQtWHFKQLNXKU\
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+DWLQD VH SUH]HQWRYDO VNODGEDPL 9ODGLPtU +DZOtN  ±   ± Scherzo, op. 30 -RVHI
%RKXVODY)RHUVWHU ± ±Improptu, op. 135-DQ.ĜWLWHO.XFKDĜ ± ±Fantazie
g-mollD]tVNDOFHQXYHVYpNDWHJRULL
3RDEVROYRYiQt=iNODGQtYRMHQVNpVOXåE\VLFHSUDFRYDOQDSR]LFLUHYL]QtKRWHFKQLNDVLOQR
SURXGXUR]KRGOVHYãDNYČQRYDWKXGEČFHOH.HVWXGLXQDNRQ]HUYDWRĜMHMYSUĤEČKXMHGQRKRURNX
SĜLSUDYLOSR]GČMãtWFKiQ9LOpP9DĖXUD ± Y\QLNDMtFtSLDQLVWDåiN9LOpPD.XU]H ±
 D-RVHID6XND ± 9URFHE\OSĜLMDWGRGUXKpKRURþQtNXEUQČQVNpNRQ]HU
YDWRĜH+UXQDYDUKDQ\VWXGRYDOX-RVHID3XNOD ± NODYtUX0LODQD%LDODVH  
DNRPSR]LFLX%RKXVODYDěHKRĜH  6WXGLXP]DYUãLODEVROYHQWVNêPNRQFHUWHPNYČWQD
QD6WDGLRQXY%UQČNGHSĜHGQHVOSonátu c-moll(GXDUGD7UHJOHUD ± $EVROYHQW
VNiSUiFHŽivot a dílo Eduarda TregleraE\ODSUYQtP]SUDFRYiQtPåLYRWRSLVXWRKRWRYê]QDPQpKR
XPČOFH

9DUKDQtN
=GHQČN+DWLQDVHKXGHEQČQHMSUYHXSODWQLOFRE\QHRILFLiOQtYDUKDQtNNOiãWHUD0LORVUGQêFKEUDWĜt
Y%UQČ  ±   =GH VO\ãHO D REGLYRYDO KXGHEQt SURGXNFH VWDUREUQČQVNpKR FKUiPRYpKR
VERUXDRUFKHVWUXĜt]HQpKR0LURVODYHP3ĜtKRGRX ± D'LYDGHOQtKRVERUX-DQiþNRY\
RSHU\SRGYHGHQtP=GHĖND+HMOD]iĜtE\O+DWLQDMPHQRYiQYDUKDQtNHPDĜHGLWHOHPNĤUX
]iEUGRYLFNpKRNRVWHOD1DQHEHY]HWt3DQQ\0DULHMHKRåNUiVXREGLYRYDOLFtVDĜ/HRSROG,,'QH
GXEQDVHSDNVWDO]DPČVWQDQFHPětPVNRNDWROLFNpIDUQRVWL%UQR±=iEUGRYLFH
9VRXYLVORVWLVH]PČQDPLSĜLQHVHQp,,YDWLNiQVNêPNRQFLOHP ± YHIDUQRVWL]DYHGO
QRYp KXGHEQt IRUP\ Y]QLNQXYãH QD SĤGČ REQRYHQp OLWXUJLH RUGLQiULD .DUOD %Ĝt]\ 3HWUD (EHQD
)UDQWLãND+ROtND-RVHID2OHMQtND=GHĖND3ROROiQtNDDODWLQVNRXMissu mundi;åDOP\.DUOD+UDGLOD




NRORVHNRQDORY0RUDYVNp7ĜHERYpNRORQD$08Y3UD]H±SĜHGVHGRXE\O-LĜt5HLQEHUJHU  NROR
YNUQRYVNpP ]iYRGČ QD YDUKDQ\ ± UHJLVWURYDO 0LODQ âOHFKWD 9DUKDQ\ QD QLFKå SUREtKDOD VRXWČå Y .UQRYČ ILUPD
VWDYLODSURNRVWHOY0LQVNX

9WRPWRSĜtSUDYQpPREGREtKUiOSĜHGHYãtP50 Studies for the Piano-RKDQQD%DSWLVW\&UDPHUD  VRQiW\
:ROIJDQJD$PDGHD0R]DUWD ± DSĜHGQHVRYpVNODGE\$QWRQtQD'YRĜiND ± 

9DUKDQQtUHSHUWRiU-RKDQQ6HEDVWLDQ%DFK-RVHI%ODWQê&pVDU)UDQFN2VYDOG&KOXEQD)UDQWLãHN9UiQDSonáta
solemnis )UDQWLãND 0XVLOD Sonáta fis-moll Gloria in excelsis Deo Introduction und Passacaglia in d-moll 0D[H
5HJHUDSonáta c-moll(GXDUGD7UHJOHUDDM
ϲ
 .ODYtUQt UHSHUWRiU 6 French Suites BWV 812±817 - 6 %DFKD Toccata a fuga 2VYDOGD &KOXEQ\ VRQiW\ -DQD
9iFODYD+XJD9RĜtãNDSĜHGQHVRYpVNODGE\&ODXGH'HEXVV\KRDM

1DUHSHUWRiUXPČOLPãH9ODGLPtUD%DEXãtND.DUOD%Ĝt]\%RKXVODYD-HUHPLiãH-DURVODYD0iFK\)UDQWLãND3LFN\
0LURVODYD3ĜtKRG\9RMWČFKDětKRYVNpKR(GXDUGD7UHJOHUDDM

 'RORåHQt ĜHGLWHOp NĤUX D YDUKDQtFL NOiãWHUQtKR RSDWVNpKR D IDUQtKR NRVWHOD 1DQHEHY]HWt 3DQQ\ 0DULH Y%UQČ
=iEUGRYLFtFK -DFREXV *DOOXV±+DQGO   -LĜt %XOtQ   0DUWLQ .ROiþHN   3 %HQHGLNW ýDGD  
-RVHI.RE]D  0LFKDO&DPPHUPHLVWHU  'DQLHO8GHUOD  -RVHI0D]DOtN  $QWRQtQ
%HãUDQN  -DQ.RQUiG&KRFKRO   5XGROI.YDVQLFD  -XOLXV0RUiYHN   9ODGLPtU
6WHKOtN  -LĜt+XGHþHN  +XEHUW3DGUWD  
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%RKXVODYD.RUHMVH-RVHID2OHMQtNDD=GHĖND3ROROiQtND;]SČY\SĜHGHYDQJHOLHP±AlelujaQHER
Chvála tobČ, Kriste, Králi vČþné spásyYGREČSRVWQt
9WRPWRREGREt+DWLQDYê]QDPQČRUJDQL]RYDOKXGHEQtåLYRW]iEUGRYLFNpIDUQRVWL]DORåLO
FKUiPRYêVERUDRUFKHVWUEXGRYDOQRWRYêDUFKLYXþLOOLG%RåtREHFQêQRYêOLWXUJLFNêUHSHUWRiU
9URFH  LQLFLRYDO RSUDYX SĤYRGQtKR GYRXPDQXiORYpKR QiVWURMH YêSXVWNRYp VRXVWDY\
VGYDFHWL ãHVWL UHMVWĜtN\ RG SUDåVNpKR YDUKDQiĜH (PDQXHOD âWČSiQD 3HWUD  ±   ] URNX
 +ODYQtP GĤYRGHP RSUDY\ E\OR VLOQp QDSDGHQt WUDNWXU\ þHUYRWRþHP 'tN\ SRFKRSHQt
DSĜLVSČQtIDUiĜH'S-LĜtKR%tONDVHSĜLVWRXSLORNHNRPSOHWQtUHNRQVWUXNFLDQRYpGLVSR]LFLYDUKDQ
2åLYLOVHGLVIXQNþQtSR]LWLYX]iEUDGOtNWHUêYWpGREČVORXåLOMDNRVNODGLãWČKĜHEtNĤNODGLYDSRG
5HQRYDFt SURãO\ SURVSHNWRYp StãĢDO\ GĜtYH QHRGERUQČ SĜHVWĜtNDQp VWĜtEĜHQNRX MDNRåWR YDUKDQQt
VNĜtĖNWHUiPiYHOPLNUiVQêSURVSHNWVJORULRORX9]QLNOWDNNRQFHUWQtWĜtPDQXiORYêQiVWURMV]QČ
MtFtPLUHJLVWU\SQHXPDWLFNpVRXVWDY\MHQåGQHVSDWĜtPH]LQHMOHSãtY%UQČ
+DWLQDVYĤMNUiORYVNêQiVWURMPLOXMHDGRNiåHQDQČPVWUKXMtFtP]SĤVREHPLPSURYL]RYDW
YPHORGLFNRKDUPRQLFNpP VW\OX V XUþLWêP ]iEČUHP GR LPSUHVLRQLVPX D ]QDPHQLWČ QD QČP
Y\VWLKQRXW DWPRVIpUX GDQp GRE\ þL VYiWNX -HKR VSRQWiQQt WYĤUþt YDUKDQQt SURMHY\ MVRX
WHPDWLFNp ±YČWãLQRX]SUDFRYiYDMtPRWLYSĜtVOXãQpNDQFLRQiORYpStVQČQHERSĜHGQHVHQpVNODGE\
9LPSURYL]DFL MHM RYOLYQLOL SĜHGHYãtP IUDQFRX]ãWt PLVWĜL 2OLYLHU 0HVVLDHQ  ±   QHER
-HKDQ$ULVWH$ODLQ ± 3UDYLGHOQČQDYDUKDQiFKNRQFHUWXMHSĜL1RFLNRVWHOĤ9ê]QDP
QRX VWRSX ]DQHFKDO +DWLQD URYQČå FRE\ YDUKDQtN EUQČQVNpKR NUHPDWRULD  ± GRVXG  +UDQt
YNRVWHOHDYNUHPDWRULXPX]DMLVWLORREåLYXLYGREČQiERåHQVNpQHVYRERG\

6ERUPLVWU
=iEUGRYLFNê NĤU E\O Y SRORYLQČ  VWROHWt DNWLYQt SĜHGHYãtP GtN\ SĤVREHQt PtVWQt F\ULOVNp
MHGQRW\ YHGHQp 'S /DGLVODYHP âSROFHP  ±   SHGDJRJHP FtUNHYQtKR ]SČYX QD
%LVNXSVNpP DOXPQiWX Y %UQČ 2GFKRG QČNWHUêFK KXGHEQtNĤ YOLYHP V\VWHPDWLFNpKR SRWODþRYiQt
NDWROLFNp FtUNYH WRWDOLWQtP UHåLPHP VH GRWNO L WRKRWR PtVWD &\ULOVNi MHGQRWD Y=iEUGRYLFtFK
QHGREURYROQČ]DQLNOD9SDGHViWêFKOHWHFKVWROHWtQHPČOD]iEUGRYLFNiIDUQRVWMLååiGQêVERU
DQLRUFKHVWUSĤVRELOR]GHMHQGUXåVWYRYDUKDQtNĤ
.G\å WHG\  ]iĜt  =GHQČN +DWLQD QDVWRXSLO QD ]iEUGRYLFNê NĤU ]DþtQDO WpPČĜ RG
QXO\ = MHKR LQLFLDWLY\ YH IDUQRVWL Y]QLNO\ GYD VERU\ åHQVNê D VPtãHQê ÒþLQNRYiQt åHQVNpKR
VERUX FFD GČYþDW YH YČNX  OHW  NWHUê R 9iQRFtFK  SURYHGO Vínek koled $QWRQtQD
+URPiGN\  ±   D VPtãHQpKR VERUX FFD  ]SČYiNĤ  MHQå ]D GRSURYRGX RUFKHVWUX



=DVYĤMåLYRWSRVWDYLONROHPQiVWURMĤYýHFKiFKLY]DKUDQLþt
=iEUGRYLFNpYDUKDQ\MVRXQHMOHSãtPRSXVHPYDUKDQiĜVNpILUP\'ĜHYRSRGQLNPČVWD%UQD3RVWQHMOHSãtKRNUiORY
VNpKR QiVWURMH Y MLKRPRUDYVNp PHWURSROL Q\Qt QiOHåt RUJDQX YMH]XLWVNpP NRVWHOH 1DQHEHY]HWt 3DQQ\ 0DULH SRVWD
YHQpPYURFHãYêFDUVNRXILUPRX0DWKLV2UJHOEDX$*
ϭϬ
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VORåHQpKRQDPQR]H]SURIHVLRQiOQtFKKUiþĤ-DQiþNRY\RSHU\LQWHUSUHWRYDO PastýĜskou mši F dur
)UDQWLãND .RODĜtND  ±   D Vánoþní mši koledovou, op. 13 (GXDUGD 0DUKXO\  ±
 RNRPHQWRYDOFtUNHYQtWDMHPQtNQDVOiGOHÄVy jste mČli letos ale pČkné Vánoce³3R]GČML
SĜHãOD þiVW þOHQĤ åHQVNpKR DQViPEOX GR VERUX VPtãHQpKR 3ĜHV SĜLUR]HQRX IOXNWXDFL VERULVWĤ VH
þOHQVNi ]iNODGQD SR GHVHWLOHWt XGUåXMH QD SRþWX FFD  ]SČYiNĤ =D ]ODWRX pUX =iEUGRYLFNpKR
FKUiPRYpKRVERUX=GHQČN+DWLQDSRYDåXMHOpWD±NG\E\ODQDVWXGRYiQDDSURYHGHQD
Missa solemnis0LURVODYD3ĜtKRG\„Autor si ji tady nahrál na magnetofon a pĜed svou smrtí si ji
þasto pouštČl,“GRGiYi$þNROLQD]iEUGRYLFNpPNĤUXSUDYLGHOQČ]QČOFKRUiOþLVNODGE\DFDSSHOOD
YGREČ YHOLNRQRþQtKR WULGXD VWČåHMQtP UHSHUWRiUHP MVRX RSXV\ W]Y UHIRUPRYDQp KXGE\ -RVHID
*UXEHUD  ±   -DQD (YDQJHOLVW\ =HOLQN\  ±   1RUEHUWD .XEiWD  ±
 « þL VNODGDWHOĤ NWHĜt Y\FKi]HMt ]H ãNRO\ .DUOD 6WHFNHUD  ±   )UDQWLãHN 3LFND
 ±   (GXDUG 7UHJOHU  ±   %RKXPLO 9HQGOHU  ±   DM = GDOãtKR
ERKDWpKRUHSHUWRiUXXYHćPHDOHVSRĖMissa pastoralis)UDQWLãND;DYHUD%UL[LKR ± 
Mši D dur $QWRQtQD 'YRĜiND  ±   Mše ke cti sv. Františka z Assisi D Mše ke cti
sv.Trojice-RVHID%RKXVODYD)RHUVWHUD ± Mše F dur=GHĖND)LELFKD ± 
Missa pastoralis in A5REHUWD )KUHUD  ±  Missa Dominicalis, op. 3 =GHĖND+DWLQ\
Missa quinta B dur 9iFODYD (PDQXHOD +RUiND  ±   ýeská mše vánoþní „Hej
MistĜe“-DNXED -DQD 5\E\  ±   Mše G dur )UDQ]H 6FKXEHUWD  ±   DM 3UR
]iEUGRYLFNê VERU QDSVDO NRPSR]LFH /XERPtU 3HGX]]L  ±   ± Media vita 6WDQLVODY
.RVWND9UEND  ±Popelka Nazaretská RUDWRULXP PíseĖ k sv. AnežcePíseĖ k sv. Václavu
DOHWDNp=GHQČN+DWLQDMHKRåSRGVWDWQiþiVWVNODGDWHOVNpWYRUE\]GH]D]QČODYSUHPLpĜH
8 SĜtOHåLWRVWL  OHW YêURþt SĤVREHQt FKUiPRYpKR VERUX D RUFKHVWUX VH Y QHGČOL  ]iĜt
YNRVWHOH1DQHEHY]HWt3DQQ\0DULHY%UQČ=iEUGRYLFtFKNRQDODVODYQRVWQtERKRVOXåEDSĜL
Qtå ]D]QČO\ VNODGE\ ýeská mše, op. 74 VSOQêP OLWXUJLFNêP WH[WHP 9RMWČFKD ětKRYVNpKR Dva
duchovní zpČvyQDWH[W\'S$QWRQtQD6OiP\=GHĖND+DWLQ\Ave Maria3LHWUD0DVFDJQLKR 
± DHymnus )UDQWLãND6XFKpKR  ±  ÒþLQNRYDOL VyOLVWp=iEUGRYLFNêFKUiPRYê
VERUDRUFKHVWU]DĜt]HQt=GHĖND+DWLQ\DYDUKDQQtKRGRSURYRGX0DUWLQD-DNXEtþND
=DWtPSRVOHGQtPY\VWRXSHQtPE\OR~þLQNRYiQtYQHGČOLSĜLVODYQRVWL=PUWYêFKYVWiQt3iQČ
GXEQDVHVNODGEDPLMissa in G, op. 80 0D[H)LONHKR ± Haec dies, op. 67, þ. 1
&DUOD5DLPXQGD .ULVWLQXVH  ±   Terra tremuit, op. 85-RVHID*UXEHUD  ± 
PíseĖ o vzkĜíšení PánČ, op. 100 5REHUWD)KUHUD ± Regina coeli, op. 69 -RVHID-DQD
3LKHUWD ± ÒþLQNRYDOLVyOLVWpVPtãHQêFKUiPRYêVERUDRUFKHVWU-DQ.UiOXYDUKDQ
ĜtGLO=GHQČN+DWLQD
=iEUGRYLFNê FKUiPRYê VERU SOQt Y SUDYpP VORYD VP\VOX OLWXUJLFNRX IXQNFL SRGtOt VH QD
VODYHQt ERKRVOXåE\ SUDYLGHOQČ NDåGê PČVtF QČNG\ L Y NUDWãtFK LQWHUYDOHFK 2 9HOLNRQRFtFK
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D9iQRFtFK MH IUHNYHQFH SRGVWDWQČ Y\ããt 5RþQČ PtYi  NRQFHUW\ GXFKRYQt KXGE\ MHGHQ EêYi
WUDGLþQČR9iQRFtFKDQČNG\WpåQDGXãLþN\3ČYHFNp]NRXãN\VHVHåHOH]QRXSUDYLGHOQRVWtNRQDMt
NDåGp~WHUêDþWYUWHNRGGR
=D GRVDYDGQtKR SĤVREHQt QD ]iEUGRYLFNpP NĤUX =GHQČN +DWLQD VSROXSUDFRYDO V PQRKD
GLULJHQW\ -RVHI+HUFO.DUHO+UDGLO/XERPtU0iWO9ODGLPtU6WHKOtN3HWUâNDURKOtG-DQ=EDYLWHO
DM  YDUKDQtN\ 0DUWLQ -DNXEtþHN .DPLOD .OXJDURYi 3HWU .RODĜ -DQ .UiO 2WWR 1RYiN 'DYLG
3RVWUiQHFNê =GHQČN âSDWND 6WDQLVODY .RVWND 9UEND DM  VyOLVW\ 2WD &tVDĜ =ROWiQ .RUGD
$QWRQLH .Rþt +DQD .UHMþt 7RPiã .UHMþt 5LFKDUG 1RYiN 0DJGD 3ROiãNRYi )UDQWLãHN 5|VOHU
&HFtOLH 6WUiGDORYi DM  D LQVWUXPHQWDOLVW\ =iEUGRYLFNê FKUiPRYê VERU XGUåRYDO GUXåEX VH
6YDWRMDNXEVNêPFKUiPRYêPVERUHP]3UDK\DQ\QtV%DFKFROOHJLXP3UDKD9\VWXSRYDOWDNpQD
PQRKDPtVWHFKQDãtYODVWLþLY]DKUDQLþtQDSĜYFKUiPXVYâWČSiQDYH9tGQL
3RGHVHWLOHWtEXGtNĤUY%UQČ=iEUGRYLFtFKUHVSHNWY\VRNRX~URYQtKXGHEQtVORåN\OLWXUJLH
)LJXUiOQt KXGED ]GH ]Qt SUDYLGHOQČ QHMHQ SĜL YHONêFK VYiWFtFK D VODYQRVWHFK DOH L R QHGČOtFK
DQČNG\LSĜLYHþHUQtFKPãtFK

+XGHEQtDUFKLY
+XGHEQt DUFKLY ]iEUGRYLFNpKR NĤUX YHGH =GHQČN +DWLQD RG  ]iĜt  .DåGi VNODGED MH
SHþOLYČ]DHYLGRYiQDDXORåHQDYWYUGêFKSDStURYêFKGHVNiFK9GXEQXDUFKLYREVDKRYDO

/DWLQVNpPãH±SRORåHN
ýHVNpPãH YiQRþQtDMLQp ±SRORåHN
6yORYpVNODGE\N3DQQČ0DULL±SRORåHN
5Ĥ]QpVyORYpVNODGE\±SRORåHN
9iQRþQtVyORYpVNODGE\±SRORåHN
9iQRþQtVERURYiPRWHWD±SRORåHN
9HOLNRQRþQtDSRVWQtPRWHWD±SRORåHN
6ERURYpVNODGE\N3DQQČ0DULL±SRORåHN
5Ĥ]QiVERURYiPRWHWD±SRORåHN
6NODGE\SURKRXVOHDYDUKDQ\ NODYtU 
=SČYKRXVOHNODYtU YDUKDQ\ ±SRORåHN
9DUKDQQtVNODGE\±SRORåHN
3DUWLWXU\NODYtUQtYêWDK\±SRORåHN

 ,QIRUPDFH R SURYHGHQêFK VNODGHE QD NĤUX Y=iEUGRYLFtFK Y\ãO\ Y þDVRSLVHFK Zpravodaj Musica sacra %UQR 
Singende Kirche :LHQ 

9KXGHEQtPDUFKLYX]iEUGRYLFNpIDUQRVWLMVRXXORåHQ\GYČAve Maria )UDQWLãND+DWLQ\
ϭϭ
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6NODGDWHO
+DWLQDVNOiGDOSĜtOHåLWRVWQČYČWãLQRXSURSRWĜHE\]iEUGRYLFNpKRNĤUX6YpNRPSR]LFHSVDOGRPD
XNODYtUXQHERYNRVWHOHXYDUKDQ6H]QDPVNODGHE
x V BetlémČ, op. þ. 1   ± YiQRþQt QRFWXUQR SUR VyOR VPtãHQê VERU KRXVOH YLRORQFHOOR
IOpWQXOHVQtURKDYDUKDQ\SUHPLpUDSURVLQFH%UQR=iEUGRYLFH
x Missa Dominicalis, op. 3   ± VyOD VPtãHQê VERU YHONê RUFKHVWU D YDUKDQ\ SUHPLpUD
EĜH]QD%UQR=iEUGRYLFHGLU/XERPtU0iWO
x Chvalte ústa þ. 1±VPtãHQêVERURUFKHVWUDYDUKDQ\SUHPLpUDGXEQD
x Requiem, op. 5   ± VyOD VPtãHQê VERU VP\þFH KRERM D YDUKDQ\ YČQRYiQR SDPiWFH
SDGOêPDXPXþHQêPYH,,VYČWRYpYiOFHSUHPLpUDOLVWRSDGXGLU/XERPtU0iWO
x Vánoþní ukolébavka, op. 6a   ± VyOR VPtãHQê VERU IOpWQD KRXVOH  D YDUKDQ\ WH[W
20iWO 
x Chvalte ústa þ. 2±VPtãHQêVERUDYDUKDQ\YČQRYiQR5'$QWRQtQX6OiPRYLIDUiĜLY'UDåR
YLFtFKSUHPLpUDSURVLQFH
x Ave Maria in D  ±VRSUiQKRXVOHDYDUKDQ\
x Zdrávas Maria, op. 7a  ±VRSUiQDYDUKDQ\YČQRYiQR+DQČ.UHMþt
x Zdrávas Maria, op. 7b±VPtãHQêVERU
x Duchovní zpČvy þ  Boží sílo, lásko má þ  Volám, Pane þ  Otþe náš   ± WH[W
3$QWRQtQ 6OiPD VWĜHGQt KODV KRXVOH SUHPLpURYDOL 7RPiã .UHMþt EDU\WRQ  D -RVHI -DNXEHF
KRXVOH 
x TĜi pohĜební responsoria þMyslel jsi na mČ HospodineþTvĤj pĜítel LazarþVČĜím,
že mĤj Vykupitel žije  ±VyORDYDUKDQ\
x Slavnostní fanfára  ±WUXPSHW\ SR]RXQ\ SUHPLpUDVUSQD
x Ukolébavka  ±YDUKDQ\
x Ave Maria  ±DOW EDU\WRQ DYDUKDQ\
x ýeské ordinárium  ±VFKRODOLGDYDUKDQ\
x Maria, krásu tvou   ± VyOR VPtãHQê VERU D YDUKDQ\ ]YXNRYi ND]HWD   ± VERU
%LVNXSVNpKRJ\PQi]LDY+UDGFL.UiORYpGLU+HOHQD.DUQHWRYi
x Ave Maria±VRSUiQKRXVOHDYDUKDQ\
x Desiderium animæ ejus±RIHUWRULXPQDVYiWHNPXþHGQtNĤVyORVPtãHQêVERUDYDUKDQ\
x Sbohem, nejdražší mi zemi±VWĜHGQtKODVDNODYtU
x Klaníme se ti, Kriste DFDSSHOOD ±VPtãHQêVERUQD9HONêSiWHN
x ýtyĜi meditace, op. 9 ± YLROD KRXVOH  D YDUKDQ\ YČQRYiQR NRQFHUWQtPX 0LVWUX EUQČQVNp
ILOKDUPRQLH.DUOX3URFKi]NRYLSUHPLpUDþHUYQD
x Adagio, op. 14a±IUHVNDSURYDUKDQ\SUHPLpUDĜtMQDYDUKDQ\6YČWODQD3UêJORYi
x Memento  ±FKRUiOSR]RXQ\
x Dva smuteþní chorály  ±SR]RXQ\
x Ave Maria  ±VPtãHQêVERUDYDUKDQ\YČQRYiQR.DUROX)U\GU\FKRYLDMHKRFKUiPRYpPX
VERUXYäDURãLFtFK
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x Lento   ± VP\þFRYê RUFKHVWU SUHPLpUD  SURVLQFH  Y EUQČQVNpP NRVWHOH VY $X
JXVWLQD0ODGtV\PIRQLNRYpGLU7RPiã.UHMþt
x ýtyĜi skladby pro varhany 
x Gloria Patri et Filio, þ. 1±VyORVPtãHQêVERUDYDUKDQ\~QRUD
x Krátká preludia na písnČ z Jednotného Kancionálu -.þ
 ±YDUKDQ\
x Versetti ±YDUKDQ\
x Missa in honorem Sanctissimæ Trinitatis, op. 20   – VyOD VPtãHQê VERU D YDUKDQ\
SUHPLpUDþHUYQDVyOR0DULHâYpGRYiYDUKDQ\6WDQLVODY.RVWND9UENDĜtGLODXWRU
x Vesel se, nebes Královno, op. 21a ± VPtãHQê VERU RUFKHVWU D YDUKDQ\ YČQRYiQR SRXWQtPX
FKUiPXYH9UDQRYLFtFKSUHPLpUD
x Adagio, op. 21b±KRERM YLRORQFHOOR DYDUKDQ\YČQRYiQRVOHþQČ+DPĜtNRYp
x Zdrávas Královno, op. 22a±VPtãHQêVERUDYDUKDQ\SUHPLpUDĜtMQD
x ýeská mše, op. 23 V~SOQêPOLWXUJLFNêPWH[WHP ±VPtãHQêVERUDYDUKDQ\
x Na cestu±VWĜHGQtKODVDYDUKDQ\
x Aleluja pĜed evangeliem
x Imprese, op. 26  ±YDUKDQ\SUHPLpURYDODXWRU
x ýeská mše ke cti Panny Marie, op. 30   ± VPtãHQê VERU D YDUKDQ\ VNODGED QHQt
GRNRQþHQD 


1HMþDVWČML KUDQRX +DWLQRYRX VNODGERX MH YHOLNRQRþQt Vesel se nebes Královno 3RPČUQČ KRGQČ
IUHNYHQWRYDQpMVRXWDNpPohĜební responsoria9%UQČMHSUDYLGHOQČ]StYDOL3DYHO+DPĜtN EDU\
WRQ )UDQWLãHN&KPHOtN EDU\WRQ 5LFKDUG1RYiN EDV 1DSRP\VOQpPYUFKROXMHKRWYRUE\VWRMt
Missa Dominicalis 7DWR PãH E\OD SURYHGHQD QD )HVWLYDOX GXFKRYQt KXGE\ Y3UD]H VSROX V GtO\
3HWUD(EHQDYED]LOLFHXVY-DNXEDY3UD]HSRGWDNWRYNRX-RVHID+HUFODDYNDWHGUiOHVY9tWD
SRGYHGHQtPGyPVNpKRNDSHOQtND/DGLVODYD3ĜLE\OD6NODGE\]iEUGRYLFNpKRNDQWRUDPDMtPČOR
GLFNRKDUPRQLFNêVW\OVXUþLWêP]iEČUHPGRLPSUHVLRQLVPX

3HGDJRJ
3RQHGREURYROQpPXNRQþHQt7ĜtOHWpKRYDUKDQQtKRNXU]X-HGQRW\SUR]YHOHEHQtFtUNHYQtKXGE\QD
0RUDYČ ± FK\EČODY%UQČY]GČOiYDFtLQVWLWXFHNWHUiE\VHVWDUDODRYêFKRYXYDUKD
QtNĤ3URWRE\ODYURFHMPHQRYiQDNRPLVHYHGHQi'S$QWRQtQHP/iQtNHP ± 
NWHUi UHDOL]RYDOD Y%UQČ QD 3HWURYČ þ  Instruktáže pro varhaníky  ±   'DOãt F\NOXV
Instruktáží  ±   VH NRQDO YNRVWHOH 1HSRVNYUQČQpKR 3RþHWt 3DQQ\ 0DULH Y%UQČ QD
.ĜHQRYp ]D SRGSRU\ QHRKURåHQpKR SUHOiWD /XGYtND +RUNpKR . OHNWRUĤP GUXKêFK Instruktáží




9DUKDQQtSDUWKUiO2WWR1RYiN
=QDãLFKVNODGDWHOĤWDNWRPLVWURYVN\SUDFRYDO9tWČ]VODY1RYiNQHER-RVHI6XN
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SDWĜLOLKXGHEQtKLVWRULN-LĜt6HKQDOYDUKDQtFL=GHQČN+DWLQD)UDQWLãHN&KPHOtND-RVHI9HVHOê
IDUiĜL $QWRQtQ /iQtN D .DUHO &LNUOH =GHQČN +DWLQD YČWãLQRX GRSURYi]HO QD YDUKDQ\ )UDQWLãND
&KPHOtND MHQå V  IUHNYHQWDQW\ QDFYLþRYDO QRYê UHSHUWRiU NDQFLRQiOX $þNROL VH ãNROHQt
YDUKDQtNĤNRQDORMHQMHGQRX]DPČVtFYVRERWXãORYREGREtQRUPDOL]DFHR]FHODPLPRĜiGQRXDNFL
NWHUiSR]YHGODQHMHQLQIRUPRYDQRVWDOHLVHEHYČGRPtYDUKDQtNĤRNWHUpVHRGXNRQþHQt7ĜtOHWpKR
YDUKDQQtKRNXUVX0XVLFDVDFUDQLNGRQHVWDUDO
-HOLNRåVH+DWLQDYREGREtNRPXQLVWLFNpGLNWDWXU\YWHKGHMãtPýHVNRVORYHQVNXÄQHY\URY
QDO V QiERåHQVNRX RWi]NRX³ PRKO SHGDJRJLFN\ SĤVRELW Då SR 6DPHWRYp UHYROXFL 9URFH 
SDWĜLO VSROXV3DYOHP+DPĜtNHP±ĜHGLWHOVyORYê]SČYVERURYê]SČY$QQRX+ROtNRYRX±YDUKD
Q\ NODYtU -DQHP .UiOHP ± YDUKDQ\ NODYtU )UDQWLãNHP 0tãNHP ± NODYtU 3DYOHP )UNDOHP ±
SUDFRYQtN 6WĜHGLVND SUR OLWXUJLFNRX KXGEX )UDQWLãNRX 'ROHåDORYRX ± HNRQRPND )UDQWLãNHP
/DYLþNRX ± KXGHEQt QDXND H[WHUQČ .DUOHP &LNUOHP ± OLWXUJLND  NSUYQtP ]DPČVWQDQFĤP Varhanické školy pĜi BrnČnském biskupstvíMHåVH~QRUDSĜHPČQLODQDZákladní umČleckou školu
se zamČĜením na církevní hudbu1DWpWRãNROHSĤVRELODåGRURNXWHG\WĜLQiFWOHW9\XþR
YDOYDUKDQ\KXGHEQtQDXNXKDUPRQLLQDXNXRYDUKDQiFKDGČMLQ\FtUNHYQtKXGE\
9êFKR]tXþHEQLFtKU\QDNUiORYVNêQiVWURMåiNĤ=GHĖND+DWLQ\E\ODTheoreticko-praktická
škola na varhany, op. 15 3UDKD 0RMPtU 8UEiQHN   -RVHID 7UXPSXVH  ±  
YDUKDQtND NRVWHOD VY /XGPLO\ Y3UD]H QD 9LQRKUDGHFK MHå Y]QLNOD SUR SRWĜHE\ NXU]Ĥ 2EHFQp
-HGQRW\ &\ULOOVNp Y3UD]H -HMtP YNODGHP MH MDVQi D SĜHKOHGQi NRQFHSFH YHONi ]iVRED FYLþHQt
DSR]YROQpWHPSR]Y\ãRYiQtQiURþQRVWLMHGQRWOLYêFKFYLþHQt7DNpQRWRYê]iSLVQDGYRXRVQRYiFK
YKRGQČ NRUHVSRQGXMH V SRWĜHEDPL ]DþtQDMtFtFK OLWXUJLFNêFK YDUKDQtNĤ 7UXPSXVRYD XþHEQLFH
EH]HVSRUXSDWĜtPH]LQHMOHSãtþHVNpYDUKDQQtãNRO\1DSURFYLþHQtWLFKpYêPČQ\E\OR]DĜD]RYiQR
24 lehkých pĜedeher pro varhany, op. 48 3UDKD9\ãHKUDG )UDQWLãND=GHĖND6NXKHUVNpKR
± DSnadná preludia, op. 20 3UDKD9\ãHKUDG -RVHID%ODWQpKR ± 
äiFL VY\VSČOHMãt WHFKQLNRX KU\ VH XþLOL GOH RVYČGþHQp Praktische Orgelschule, op. 15 /HLS]LJ
(GLWLRQ3HWHUV $XJXVWD*RWWIULHGD5LWWHUD ± =LQVWUXNWLYQtOLWHUDWXU\QXWQRMHãWČ
]PtQLWPedalstudien für Orgel, op. 48 /HLS]LJ(GLWLRQ3HWHUV -XOLD6FKQHLGHUD ± 
6DPRVWDWQRXNDSLWROXWYRĜLOUHSHUWRiUMHGQRWQpKR.DQFLRQiOXNWHUêE\OQHGtOQRXVRXþiVWt
SRVWXSRYêFK]NRXãHNGRGDOãtKRURþQtNX QDNRQFLURþQtNXVHSRYLQQČKUiORWDNp Ordinarium
Cyrillo-Methodianum $QWRQtQD/iQtND 
.REOLJiWQtYDUKDQQt OLWHUDWXĜHåiNĤYDUKDQQt WĜtG\ =GHĖND+DWLQ\YUiPFL VWXSQČ=8â
SDWĜLOR Acht kleine Preludien und FugenBWV 553±560-RKDQQD6HEDVWLDQD%DFKDQHER Versety
*LDFRPD &DULVVLPLKR  ±   3ĜHVWRåH QD  VWXSQL =8â SDWĜLO NH VWČåHMQt OLWHUDWXĜH W]Y
ÄYHONê%DFK³]iEUGRYLFNêUHJHQVFKRULVYêPåiNĤP]DGiYDO]YOiãWČGtODþHVNêFKVNODGDWHOĤQDSĜ

2GOHGQDVHMPHQXMHZákladní umČlecká škola varhanická-HMtĜHGLWHONRXMH6WDQLVODYD6\UNRYi

ϭϱ
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NODVLNĤ -DQD .ĜWLWHOH .XFKDĜH -RVHID )HUGLQDQGD 1RUEHUWD 6HJHUD -DQD .ĜWLWHOH 9DĖKDOD GiOH
UDQRX WYRUEX $QWRQtQD 'YRĜiND ] GRE VWXGLt QD 9DUKDQLFNp ãNROH Y 3UD]H Fantazii op. 14
DImpromptu op. 135 -RVHID %RKXVODYD )RHUVWHUD Fantazii na chorál svatováclavský op. 106
6WDQLVODYD 0DFKD Preludium na valašskou píseĖ 9tWČ]VODYD 1RYiND Meditaci na staroþeský
chorál Svatý Václave-RVHID6XND SURYDUKDQ\XSUDYLO)UDQWLãHN3LFND Adagio]HSonáty c-moll
op. 27 (GXDUGD 7UHJOHUD þL NRPSR]LFH EUQČQVNêFK VNODGDWHOĤ Alleluja op. 16 D Sonátu op. 11
-RVHID%ODWQpKRScherzo pro varhany op. 309ODGLPtUD+DZOtNDAdagio op. 572VYDOGD&KOXEQ\
Sonátu solemnis)UDQWLãND0XVLODPČt preludií6WDQLVODYD.RVWN\9UEN\DM+DWLQRYLåiFLUHSUH
]HQWRYDOLãNROXQDNRQFHUWHFKãNRO\KXGHEQtFKIHVWLYDOHFKDQDNĤUHFKYHVYêFKIDUQRVWHFK


-DNê E\O =GHQČN +DWLQD MDNR XþLWHO" &tOHYČGRPê Y\åDGRYDO SĜtSUDYX GRYHGO PRWLYRYDW

DQDGFKQRXW0ČODXWRULWXDQLåDXWRULWDWLYQČY\VWXSRYDO&KRYDOVHNQiPSĜiWHOVN\6RWFRYVNRX
SpþtVHVWDUDORQiãXPČOHFNêUĤVW=DMtPDOVHWpåVWHMQČMDNR=GHQČN%ODåHNRQDãLVRFLiOQtURYLQX
0ČO SHYQê PHWRGLFNê V\VWpP SĜHVWR NH NDåGpPX SĜLVWXSRYDO LQGLYLGXiOQČ QDSĜ SĜL YêEČUX 
VNODGHEEUDO Y~YDKXWHFKQLFNpPRåQRVWL QiVWURMHQDNĤUXNGHåiNSĤVRELO 9êXNDSUREtKDODQD
GYRXPDQXiORYêFKSQHXPDWLFNêFKYDUKDQiFKVSHGiOHPILUP\3HWĜtN ± QDNWHUpVQHM
YČWãt SUDYGČSRGREQRVWt XþLO D KUiYDO KXGHEQt VNODGDWHO /HRã -DQiþHN 3ĜL SĜHKUiYiQt VNODGE\
NRPHQWRYDODXSR]RUĖRYDOQDQČNWHUiVSRUQiPtVWDSĜtSDGQČQDYUKRYDO]PČQ\SUVWRNODGXQRKR
NODGX þL KUDQt R]GRE 3DQD +DWLQX MVPH YãLFKQL REGLYRYDOL SUR MHKR ]YXNRYČEDUHYQRX SĜHGVWD
YLYRVWRGOLãHQtDRGVWtQČQtMHGQRWOLYêFKVNODGHELMHMLFKþiVWt1HGRFHQLWHOQpE\O\MHKRUDG\MDN
GRSURYi]HWQDSĜBiblické písnČ$QWRQtQD'YRĜiNDNWHURXþiVWKUiWQDSUYQtPþLGUXKpPPDQXiOX
FRVSHGiOHP-H]DMtPDYpåHĜDGD]QiVY\XåtYDODãtĜLYDUKDQQtFKUHMVWĜtNĤ±]GHE\VHGDOGRORåLW
+DWLQĤYYOLYSURWRåHGRYHGOUHJLVWURYDWVNODGE\MDNPiORNGR9DUKDQQtVHPLQiĜHYViOHãNRO\þL
DEVROYHQWVNp NRQFHUW\ NRQDQp SRYČWãLQRX Y NRVWHOH 1DQHEHY]HWt 3DQQ\ 0DULH Y %UQČ=iEUGR
YLFtFKE\O\RVWDWQČWRKRSĜHVYČGþLYêPGRNODGHP

6SROXSUiFHVMHGQRWRX0XVLFDVDFUD
9URFH  E\OD ]SRGQČWX 'S .DUOD &LNUOHKR Y %UQČ ]DORåHQD Musica sacra – Jednota na
zvelebení církevní hudby na MoravČ9WpWRRUJDQL]DFL=GHQČN+DWLQD]DVWiYDOIXQNFHþOHQDGR
]RUþt UDG\  ±  DSĜHGVHGQLFWYD  ± 9HGO WDNpNXU]\ YDUKDQQt LPSURYL]DFH
SRĜiGQpMHGQRWRX0XVLFDVDFUDYXþHEQiFK9DUKDQLFNpãNRO\ÒþDVWQLORVHMLFKYČWãLQRXåiNĤ
9êXND E\OD LQVSLURYiQD XþHEQLFt Nauka o nethematické improvisaci varhanní: ku potĜebČ škol,
jakož i k soukr. studiu pro samouky a dilettanty 3UDKD)$8UEiQHN .DUOD6WHFNHUD9VRX
YLVORVWLVY\GDYDWHOVNRXþLQQRVWtMHGQRW\]NRPSRQRYDOQČNROLNVNODGELþHNQDStVQČ]Kancionálu
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MHåY\ãO\YHGLFLVarhanní preludia6HVYêPVERUHPVH~þDVWQLOSborování±QHVRXWČåQtFKIHVWL
YDOĤ FKUiPRYêFK VERUĤ GRVSČOêFK SRĜiGDQêFK MHGQRWRX 0XVLFD VDFUD NGH URYQČå GLULJRYDO
SURYHGHQt VSROHþQêFK VNODGHE +DWLQD VWiOH SDWĜt NSUDYLGHOQêP ~þDVWQtNĤP YDOQêFK KURPDG
MHGQRW\D6YDWRFHFLOVNêFKVHWNiQtYEUQČQVNpNDWHGUiOH

=iYČU
=GHQČN+DWLQDE\OYSRORYLQČVWROMDNRDEVROYHQWEUQČQVNpNRQ]HUYDWRĜHDåiN-RVHID3XNOD
MHGLQêP NYDOLILNRYDQêP NRVWHOQtP YDUKDQtNHP Y%UQČ 3URWRåH VH ÄQHY\URYQDO VQiERåHQVNRX
RWi]NRX³NRPXQLVWLFNêUHåLPPX]QHPRåQLOSĤVRELWYHãNROVWYt3ĜHVPDOêSODWDPQRKpREWtåH
]ĤVWDO NRVWHOQtPX YDUKDQLFWYt YČUQê =iEUGRYLFNê NĤU E\O MHKR SĜLþLQČQtP SR QČNROLN GHVHWLOHWt
GĤOHåLWêP KXGHEQtP FHQWUHP MLKRPRUDYVNp PHWURSROH 3R 6DPHWRYp UHYROXFL Y\FKRYDO ĜDGX
YDUKDQtNĤVNYDOLILNDFtNDQWRUD&&DDNWLYQČVH]DSRMRYDOGRSURMHNWĤMHGQRW\0XVLFDVDFUD
=DGORXKROHWRXVOXåEXYREODVWLOLWXUJLFNpKXGE\REGUåHOþHUYQD YGHQVODYQRVWL
VYDWêFKDSRãWROĤ3HWUDD3DYODSDWURQĤNDWHGUiO\DFHOpEUQČQVNpGLHFp]H PHGDLOLVYDWêFK3HWUD
D3DYOD2FHQČQtPXRVREQČXGČOLOEUQČQVNêELVNXS0RQV9RMWČFK&LNUOHSĜLSĜtOHåLWRVWLYê
URþt]DORåHQt%LVNXSVWYtEUQČQVNpKR'QH]iĜtGRVWDORGEUQČQVNpKRELVNXSDWpåGČNRYQê
OLVWSĜLSĜtOHåLWRVWLYêURþtSĤVREHQtYHVOXåEČĜHGLWHOHNĤUXDYDUKDQtNDYNRVWHOH1DQHEHY]HWt
3DQQ\0DULHY%UQČ=iEUGRYLFtFK
2KOpGQHPHOL VH ]D þLQQRVWt ]iEUGRYLFNpKR NDQWRUD QHPĤåHPH QHREGLYRYDW MHKR GtOR
NWHUpY\WYRĜLO]YČWãtPtU\YGREČQiERåHQVNpQHVYRERG\DYêUD]QČWtPSĜLVSČONKXGHEQtNXOWXĜH
%UQD =GHQČN +DWLQD GDO VYĤM åLYRW ]FHOD GR VOXåHE FKUiPRYp KXGE\ MDNR YDUKDQtN VERUPLVWU
SHGDJRJVNODGDWHORUJDQL]iWRUþLþOHQYêERUXDSĜHGVHGDGR]RUþtUDG\MHGQRW\0XVLFDVDFUD










ϭϲ

 'QH  þHUYQD  Y\VWRXSLO QD 6ERURYiQt QDSRVOHG\ 7pWR SĜHKOtGN\ VH ]~þDVWQLOR FHONHP VHGP SČYHFNêFK
XVNXSHQt]iEUGRYLFNêVERUVHSUH]HQWRYDOVNODGEDPLPane, smiluj seSláva na výsostech Bohu ýeská mše, op. 74 
9RMWČFKD ětKRYVNpKR VČĜím v jednoho Boha Svatý Beránku Boží Liturgická mše  =GHĖND +DWLQ\ Hymnus
)UDQWLãND6XFKpKR=GHQČN+DWLQDWpåGRSURYi]HOQDYDUKDQ\]iYČUHþQêVSROHþQê]SČY]~þDVWQČQêFKVERUĤ]DĜt]HQt
GyPVNpKRUHJHQVFKRULKR3HWUD.RODĜH
ϭϳ
3RGREQRXSR]LFLY3UD]HPČO6YDWRMDNXEVNêFKUiPRYêVERUDRUFKHVWUĜt]HQê-RVHIHP+HUFOHPDGRSURYi]HQê2WWR
1RYiNHP YDUKDQ\ ÒURYHĖSUDåVNpKRWČOHVDYãDNE\ODY\ããt
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2%5$=29È3ěË/2+$


ZdenČk Hatina improvizuje na varhanách v BrnČ-Zábrdovicích
)RWR.DURO)U\GU\FK



ZdenČk Hatina diriguje
)RWR.DURO)U\GU\FK
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ZdenČk Hatina na Sborování v BrnČnské katedrále roku 2012
)RWR.DURO)U\GU\FK




Varhaník sv. Víta Otto Novák s manželkou Marií a ZdenČk Hatina v BrnČ
)RWR.DURO)U\GU\FK
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VČnováno Chrámovému sboru v Žarošících
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Varhanní tĜída ZdeĖka Hatiny na varhanické škole v BrnČ (2014)
)RWR.DURO)U\GU\FK




ZdenČk Hatina se svými žáky Olgou a Karolem Frydrychovými na zábrdovickém kĤru (2012)
)RWR0DUWLQ-DNXEtþHN
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35$0(1<
$UFKLYPČVWD%UQD
)RQG0+XGHEQtãNROD-DURVODYD.YDSLODLQYþ.RQIHUHQþQtDKODYQtNDWDORJ


/,7(5$785$
+$7,1$ =GHQČN -DN MVPH LPSURYL]RYDOL Zpravodaj Musica sacra =YOiãWQt Y\GiQt N  Yê
URþt %UQRV
)5<'5<&+ .DURO  OHW =iEUGRYLFNpKR FKUiPRYpKR VERUX Zpravodaj Musica sacra %UQR
URþþV,661
)5<'5<&+ .DURO (YåHQ =iPHþQtN FRE\ KRXVOLVWD QD NĤUHFK NRVWHOĤ Varhaník: þasopis pro
varhanickou praxi.RVWHOQt9\GĜtþV,661
)5<'5<&+.DURO&KUiPHP]QČODKXGED=GHĖND+DWLQ\Cantus: magazín pro sborové umČní
3UDKDURþþV,661
)5<'5<&+.DURO-XELODQW=GHQČN+DWLQDVarhaník: þasopis pro varhanickou praxi.RVWHOQt
9\GĜtþV,661
)5<'5<&+ .DURO 3RXĢ YED]LOLFH 1DQHEHY]HWt 3DQQ\ 0DULH QD 6WDUpP %UQČ VČstník
Historicko-vlastivČdného kroužku v ŽarošicíchäDURãLFHþV
)5<'5<&+ .DURO 3ĜtVSČYHN NKXGHEQt NXOWXĜH äDURãLF VNODGE\ YČQRYDQp äDURãLFtP
VlastivČdný vČstník moravský%UQRURþþV,661
)5<'5<&+ .DURO ěHGLWHO NĤUX D YDUKDQtN Y%UQČ=iEUGRYLFtFK =GHQČN +DWLQD VČstník
Historicko-vlastivČdného kroužku v ŽarošicíchäDURãLFHþV
)5<'5<&+.DURO =GHQČN+DWLQDMDNRXþLWHO KU\QDYDUKDQ\ Zpravodaj Musica sacra%UQR
URþþV,661
)5<'5<&+.DURO=GHQČN+DWLQDMXELOXMtFtZpravodaj Musica sacra%UQRURþþ
V,661
+$0ěË.3DYHO=GHQČN+DWLQDZpravodaj Musica sacra%UQRURþþV,661

.DOHQGDULXP 0XVLN LP *RWWHVGLHQVW %UQQ ± .LUFKH 0DULl +LPPHOIDKUW Singende Kirche:
Zeitschrift für Katolische Kirchenmusik:LHQMDKUJDQJKHIWV,661
086,&$ 6$&5$ 0RUDYãWt NDQWRĜL .DQWRU ]iEUGRYLFNê« =GHQČN +DWLQD Varhaník: þasopis
pro varhanickou praxi.RVWHOQt9\GĜtþV,661
3(&,1$)UDQWLãHN'YDMXELODQWLY=iEUGRYLFtFKZpravodaj Musica sacra%UQRURþ
þV,661
3(&,1$)UDQWLãHN9iQRFHQDNĤUHFK%UQR±=iEUGRYLFHZpravodaj Musica sacra%UQR
URþþV,661
3(&,1$ )UDQWLãHN 9HOLNRQRFH QD NĤUHFK %UQR±=iEUGRYLFH Zpravodaj Musica sacra %UQR
URþþV,661
3ĜHKOHG 3HUVRQiOQtKR REVD]HQt RUJiQĤ 0XVLFD VDFUD Zpravodaj Musica sacra =YOiãWQt Y\GiQt
NYêURþt %UQRV
6(+1$/ -LĜt -XELODQW ]iEUGRYLFNpKR NĤUX Opus musicum %UQR  URþ  þ  V 
,661
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SLOVENSKÉ HISTORICKÉ ORGANY V EURÓPSKOM KONTEXTE
TVORBA KRITÉRIÍ POROVNÁVANIA


Andrej Š t aIXUDÚstav hudobnej vedy SAV
Štefan N aJ\Ústav hudobnej vedy SAV
Bogusáaw R aEDUniwersytet WrocáawskiWydziaá Nauk Historycznych i3HGDJRJLF]Q\FK


$EVWUDNW
CieĐom štúdie je vytvorenie porovnávacích kritérií SUHKRGQRWHQLHhistorických organovDWR]YLD
cerých dôvodov Jedným z najpodstatnejších je integrácia našich historických organov do euróS
skeho priestoru. Pri jasných kritériách môžeme postupne urþiĢ, komparovaĢ KRGQRWX D NYDOLWX
slovenských historických organov voþi ostatným organovým kultúram. Medzi základné kritéria
musia patriĢ okrem samotnej dispozície nástrojov aj materiálové D ]YXNRYRumelecké špecifiká.
PodĐa súþasných poznatkov môžeme zároveĖ predpokladaĢ, že podstatným determinujúcim prYNRP
budú aj akustické vlastnostiSULHVWRURYYktorých sú nástroje postavené.

Úvod
Súþasná globalizaþnáGREDSULQLHVODDMpre muzikológiumnožstvo nových výziev, ktorésúvisia tiež
VUHIOH[LRX našej hudobnej kultúry Y medzinárodnom NRQWH[WH Rovnaké trendy sa týkajú DM
slovenskýchhistorických organov, ktorých ukotvenie vmedzinárodnom kontexte dosiaĐ chýba.$M
SUHWRMHpotrebné stanoviĢ cieĐ, kritériaDPHWRGLNXvýskumuKećže hĐadanie zvukového ideá
OX RUJDQRY bolo vždy predmetom diskusií organisWRY D organológov cieĐom sa SULURG]HQH stáva
]YXNRYRumelecká kvalita jednotlivých organových proveniencií. Interpretaþný pohĐad RUJDQLVWRY
síce hĐadá kvalitatívne špecifiká viac z dôvodu samotnej interpretácie a výskumný pohĐad RUJD
nológov ]DVH ] dôvodu primárneho pochopenia samotnej podstaty nástrojov. Avšak vzájomné
prepájanie týchto pohĐadov MH ]GURMRP unikátnych, nových poznatkov a navyše už samotná
organológia má YR VYRMHM SRGVWDWH interdisciplinárny charakter ,GH R väzby na hudobnú históriu,
þiteóriu, cez materiálové vedy hudobnú akustikX PDWHPDWLNX, mikrobiológiu až po praktickú
rekonštrukciu hudobných nástrojovAk však chceme pertraktovaĢ teoretické otázky, je nevyhnutné
zaoberaĢ sa najprv otázkami vyplývajúcimi z praxe, ktorá je fundamentálnou bázou pre teoretické
zovšeobecnenia a zároveĖ ich aplikáciou.4 $M]týchto dôvodov je nevyhnutné postaviĢ uvádzaný
W\SYýskumu na doterajších projektoch, ktoré vytvoria základ pre ćalšie typy bádateĐských aktivít


 Príspevok je výstupom grantového projektu VEGA þ. 2/0097/15 „Zvukové vlastnosti historických organov na
Slovensku“, riešeného v Ústave hudobnej vedy SAV.

3RMHPRUJDnológ vnímame ako špecialistu na výskum hudobných nástrojov vtomto prípade organov.

Porovnaj: KURFÜRST, Pavel. Hudobní nástroje. 3UDKD7RJJDV)5,&.(+HLNH–./$86.6DELQH–
0<(56 $UQROG Quo Vadis, Organology? ,Q &,0&,0 %8//(7,1 ,QWHUQDWLRQDO &RPPLWWHH IRU 0XVHXPV DQG
Collections of Musical Instruments, Október 2013, s. 8

BÁRDIOVÁ, Marianna. VzĢah muzikológie a muzeológie%UDWLVODYD: Dizertaþná práca, 2006, s. 12.
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Súþasný stav
3rvý výskumný SURMHNW Y každej krajine, kde sú píšĢalové organy zastúpené v WDN QHzvyþajne
širokejPLHUHDNRXnásmá obvykleFKDUDNWHUdokumentáciH–NDWDlogizácie nástrojov1D6ORYHQ
sku dokumentácia historických organov ešte nie je úSOQH dokonþená, preto nie sú zverejnené jej
komplexné výsledky. Napriek tomu vieme na základe NYDOLILNRYaného odhadu povedaĢ, že QD
6ORYHQVNXmámepribližne 1500KLVtorických organov. Na tomto mieste sa zároveĖ vynáradôležitá
otázka,ktoré nástroje EXGHPH]DUDćovaĢ medzi historické organy"Mnohé krajiny majú uvádzané
snahy už dávno za sebou aGQHVVDYHnujú inak zameranýmvýskumným projektom. Na Slovensku
VDSURFHVdokumentácie organov ILQDOL]XMHDOHzároveĖ sa už rozbehlićalšie výskumné DNWLYLW\
Ak porovnávame stav procesu dokumentácie historických organov svyspelými európskymi
krajinami, tak môžeme konštatovaĢ, že proces dokumentácie a klasifikácie nástrojov MH Y týchto
krajinách ukonþený ajeho výsledky vo forme databáz sú dostupné QDLQWHUQHWH=toho dôvodu je
finalizácia dokumentácie historických organov na Slovensku veĐmi dôležitá D prináša možnosĢ
SUHFKRGXNćalším výskumnýmaktivitám. 
-HGQRX]hlavných aktivít je zaþatie komplexnej revízie adoplnenie historických organov do
Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SRTáto skutoþnosĢ otvorí možnosĢ výskumných aktivít
uvedených vzákone azároveĖ zabezpeþí lepší akvalitnejší pURFHVREQRY\þi reštaurovaniDKLVWR
rických organov na Slovensku. Medzi nasledujúce SURMHNW\ E\ PDOL SDWriĢ UHVS už patria QLHOHQ
samostatné organologické štúdie þi monografie venované jednotlivým organárskym dielĖam
DRUJDQRPDOHDMYýskumy prekraþujúFHKUDQLFHNODVLFNHMRUJDQRlógie avenujúFHsa aj zvukovým



9súþasnosti je už katalogizácia nástrojov 3URMHNW+XGREného centra: Prieskum historických organov na Slovensku)
takmer dokonþená, je potrebné zanalyzovaĢ už len ca 300 objektov. Porovnaj: Kontrakt Hudobného centra na rok 2017,
VKWWSZZZFXOWXUHJRYVNRUJDQL]DFLHPLQLVWHUVWYDNRQWUDNW\URNKWPO

Tu je zároveĖ dôležitá aj otázka, ktoré organy budeme zaraćovaĢ medzi pamiatkovénástroje. Porovnaj: LALKOVIý,
0DUFHOHudobné dediþstvo vo fondoch knižníc a múzeí.In DRLIýKOVÁ, Dana, zost. Hudobné dediþstvo vo fondoch
knižníc a múzeí. Zborník z 27. seminára hudobných knihovníkov. Bratislava: Univerzitná knižnica, 2009. ISBN 978
  V V  ŠTAFURA, Andrej. Historické organy stredného Gemera. Dejiny a dispozícia. Historical
SLSHRUJDQVRIFHQWUDO*HPHU+LVWRU\DQGVSHFLILFDWLRQVSLSHRUJDQVRecenz. Raba, Bogusáaw, Bárdiová, Marianna.
Revúca : Quirinus, o.z., 2016. s. 80. ISBN 978
7

Napriek nedokonþeniu procesu dokumentácie organov na Slovensku, vzniklo doteraz niekoĐko veĐmi zaujímavých
publikácií, ktoré do istej miery vyvažujú aposúvajú problematiku našich historických organov dopredu. Medzi takéto
publikácie patria: CEPKO, Marek – 0$<(5 0DULDQ $ORM] Organy a organári na Slovensku 1651-2006, CD.
Bratislava: Hudobné FHQWUXP  ,6%1   *(5*(/<, 2WPDU – :850 .DURO Historické
organy na Slovensku.,%UDWLVODYD 2SXVY\G Y\G ,6%10$<(50DULDQ $ORM]
Dejiny organa na Slovensku od najstarších þias po súþasnosĢ. %UDWLVODYD'LYLV6ORYDNLDVUR,6%1


3RURYQDMKWWSSHWHUIDVOHUPDJL[QHWKWWSZZZRGEDW

Porovnaj: Zákon þ. 49/2002 Z. z.o ochrane pamiatkového fondu
10

3RURYQDM 0$<(50DULDQ$ORM]Martin Šaško a jeho organárska škola. Bratislava: Hudobné centrum, 2003. ,6%1
 MAYER, Marián Alojz – ŠURIN, Stanislav. Organy v Bratislave / Orgeln in Bratislava. %UDWLVODYD
Bachova spoloþnosĢ 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.5HFHQ]
Raba, Bogusáaw, Bárdiová, Marianna. Revúca: Quirinus, o.z., 2016. s. 80. ISBN 9780. PETėCZOVÁ,
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Dmateriálovým štúdiám, priþom neobchádzajú ani oblasĢ reštaurovania a konzervovania nástrojov.
7HQWRnový W\Sorganologického výskumu je zároveĖ Ysúlade so súþasnýmvýskumnýmWUHQGRP
YEurópe, ktorývyužíva najnovšie technologické poznatky vrátane spracovania zvukových signálov
Ydigitálnej doméne
Ak sa vrátime ku katalogizácii nástrojov, tak táVDY\NRnávalapredovšetkým na FKURQROR
gickej bázeDSRVWXSRYDORVDväþšinou od najstarších po súþasné nástroje. 9WHMWRsúvisloVWLY]QLNOR
YLDFHURsystematík Dvýskumných metodík, ktoréYdanom þase zabezpeþovali NYDOLWX D HIHNWLYLWX
organologickej práce.Na území bývalého ýeskoslovenska Yoblasti historických organov vznikla
metodika, ktorá MH YSRGVWDWH SoužiteĐná DM Ysúþasnosti, staþilo by MXrešpektovaĢ -H WRSmČrnice
pro dokumentaci varhan v þeských zemích –HWDSD$ DMetodická pĜíruþka pro dokumentaci
varhan v þeských zemích, þást technicko – akustická –HWDSD% 1DRELGYRFKGRNXPHQWRFK
pracovali ako þeskí, tak aj slovenskíodborníci –organológovia danej doby.
7]Y HWDSD $ ktorú rozpracoval dokument z URNX  PDOD FKDUDNWHU GRNXPHQWRYDQLD
poþtuDnázvovUHJLVWURv, manuálov, rozsahu nástrojov,W\SRYtraktúra vzdušnícþi tvarRYpíšĢal MHGQR
tlivých registrov vrátane popisu anáþrtu geometrie zvukotvornej, þiže labiálnoMDGURYHMREODVWLRUJD
nových píšĢal. Jej súþasĢou bola zároveĖoblasĢ dokumentovaniaSRVWDYHQLDpíšĢal vprospekte ná
VWURMDnáþrtu apopisu architektonického riešenia celého prospektuVpríslušnou fotodokumentáciou
(WDSD % ktorá bola rozpracovaná vGRNXPHQWH ] URNX  PDOD WHFKQLFNRakustický
FKDUDNWHUDMHzaložená na dokumentáciíPHQ]úr jednotlivých registrov, výškyODGHQLDWODNXY]GX
FKXaž po zvukovú dokumentáciu, ktorá všakQHmala slúžiĢ na analytické úþely PHUDQLD]YXNXDOH
OHQ QD hrubé subjektívne hodnotenie zvuku. Napriek všetkej pozitívnej snahe sa Xnás táto etapa
doteraz buć nerealizovala, alebo len vo veĐmi malej miere. 

Janka. Historické organy v dejinách Levoþe. Recenz. Šimonþiþ, J., Sulaþek, J., zostavovateĐ Chalupecký, I. In Z minu
losti Spiša–Levoþa : Spišský dejepisný spolok v Levoþi, 2016. ISBN 978
11

0HG]Lpublikácie a projekty na Slovensku, ktoré posúvajú organológiu do interdisciplinárnej spolupráce aj sH[DNW
nými vedami patrí publikácia: HALUŠKA, Ján: The Mathematical TKHRU\ RI 7RQH 6\VWHPV 0DUFHO 'HNNHU  ,VWHU
6FLHQFH1HZ<RUN%DVHO%UDWLVODYD,6%1DSURMHNW9(*$Zvukové vlastnosti historických
organoch na Slovensku riešeného na Ústave hudobnej vedy SAV. Medzi významné európske projekty (EC )LIWK
)UDPHZRUN 3URJUDPPH 6(9(17+ )5$0(:25. 352*5$00(  Programme "Capacities“) patria: COLLAPSE
&RUURVLRQRI/HDGDQG/HDG7LQ$OOR\VRI2UJDQ3LSHVLQ(XURSH ,1126281' ,QQRYDWLYH0HWKRGVDQG7RROVIRU
WKH6RXQG'HVLJQRI2UJDQ3LSHV 5((''(6,*1 6RXQG'HVLJQRI5HHG2UJDQ3LSHVZLWK,QQRYDWLYH7RROV 

 Publikácia þi systematika, ktorá ovplyvnila celé dvadsiate storoþie voblasti organológie všetkých nástrojov EROD
publikovaná vroku 1914 pod názvom: (ULFK0RULW]YRQ+RUQERVWHO&XUW6DFKVSystematik der Musikinstrumente(LQ
9HUVXFK ,Q Zeitschrift für Ethnologie %DQG 1U–  6– (dostupné na internete:
KWWSVZZZDUFKLYHRUJVWUHDP]HLWVFKULIWIUHEHUOXRIWSDJHPRGHXS .dôležitým dobovým publikáciámNWoréVD
priamo dotýkajú organov patrí aj monografia: ADELUNG, Wolfgang: Einführung in den Orgelbau. :LHVEDGHQ
Breitkopf &Härtel, 2003  ,6%1

 SEHNAL, JiĜí a kol. SmČrnice pro dokumentaci varhan v þeských zemích. Brno: ýeská hudební spoleþnost Brno,
1986. Mlþoch, JiĜí: Metodická pĜíruþka pro dokumentaci varhan v þeských zemích, Brno 1989.

 0LýOCH, JiĜí: Metodická pĜíruþka pro dokumentaci varhan v þeských zemích, Brno 1989, s. 23. Prínosom aj
Ymedzinárodnom kontexte sú štúdie Miroslava)LOLSD]RUDGené avydané až vURNXYSublikácií: Súborné dielo II.
Analýza zvuku Národné hudobné centrum, Bratislava 1998  V DOH DM ),/,3 0LURVODY Adaption of frequency
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,GHRzískavanie dát kvalitatívneho charakterutýkajúcich sapredovšetkým menzúrRtých
však nemáme komplexnejšie údaje ani veurópskom meradle. .významným þiastkovým 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. RG /HXWKROGD $[HOD þi Denkmal – Orgel. Dokumentation der
Restaurierung durch Orgelbau Führer 1974-1991, Tiel I.II. od 6FKLOGD )ULW]D 5RYQDNR N þiDVW
kovým príspevkom môžeme na Slovensku priradiĢ publikácie R VSUDFRYDQí menzúr organára
0DUWLQDŠaškanajneskôr pRURNXþi þiastkovéspracovanie menzúrILUP\5LHJHU.UQRYRG
URNXSRNRQLHFVYHWRYHMYRMQ\YURNXDNRDMniektorých organov zregiónu Gemer
Realizované výstupy etapy B by vytvorili dostatoþný základ na primárne poznanie KLVWR
rických organovktoré vkonfrontácií spožiadavkami apoznatkami samotných interpretov E\GDOL
viaceréodpovede interpretaþnej praxiDoterajší výskum HWDS\$QD6ORYHQVNXdal odpoveć LEDQD
otázky dispozícií jednotlivých organov þi ich rozsahov klaviatúr D SRG Napriek tomu, že ide
RveĐmi potrebné poznatky, tieto pri porovnávaní v domácom, ani v medzinárodnom NRQWH[WH
nestaþia. ZároveĖ jepotrebné povedaĢ, že takmer všetky slovenskéKLstorické organy prešliYLDFH
rými prestavbami þi úpravami, ktoré sa prejavili predovšetkým vo zvukovej oblasti, þo urþitým
spôsobom NRPSOLNXMHvýskum
Vývoj hudobnej kultúry v jednotlivých provenienciách mal svoj jedineþný charakter, þo
neobišlo ani hudobné nástrojárstvo, v našom prípade nástrojárstvo historických organov. Práve
]toho dôvodu komparáciu nástrojov vnímame zpohĐadu defLQRYDQLDNYDOLW\DXNRWYHQLDvšetkých
špecifík nástrojárstva. 
Ako príkladpre komparáciuYeurópskom kontH[WHnám môžu poslúžiĢ dva nástroje, ktoré
majú takmer zhodnú GLVSRzíciu. ,GH R nástroj v 5DWNRYVNRP %\VWURP ] URNX  RG Františka
(GXDUGD 3HFníka D RUJDQ Y 0ariánskej kaplnke :URFODYVNHM XQLYHU]LW\ YR :URFODYL RG $GDPD
+RUDWLD&DVSDULQLKR]URNX

analyzer Type 2107 to automated 1/12 Octave Spectrum Analysis in Musical Acoustics7HFKQLFDO5HYLHZ1R, Brüel
.Mær, Naerum, Dánsko 1973, s. 30

0$<(50DULDQ$ORM]Martin Šaško a jeho organárska škola. Bratislava: Hudobné centrum, 2003.

&(3.20DUHNKomplexné 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)
dizertaþná práca. 

 ŠTAFURA, Andrej. Historické organy stredného Gemera. Konštrukcia a reštaurovanie historických organov :
Dizertaþná práca. ŠkoliteĐ Jana Lengová. Bratislava, 2013. 202 s.

 .RQFRP  rokov minulého storoþia bola v 6ORYHQVNRP KXGREQRP IRQGH zriadená nástrojárska dielĖa pre
reštaurovanie historických organovpod vedením PhDr. Mariana Alojza 0D\HUD&6F, ktoráPRKODprispieĢSR]QDWNDPL
N vplyvu reštaurátorských zásahov na ]YXNRYRumeleckú NYDOLWX historických organov. 3R politických zmenách
Y rokoch 20. stor. došloNjej zrušeniu 3RURYQDM 0$<(50 $Vývoj pamiatkovej starostlivosti RRUJDQ\ QD
území Slovenska. In: ŠURIN, S. – TRUMMER, J.: Historické organy, zborník RUJDQRORJLFNHM NRQIHUHQFLH  –
%DFKRYDVSRORÏQRVħQD6ORYHQVNXV 
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František Eduard Pecník / 1797
Výška ladenia: a1 – 415 Hz
Principal 8´ 
Octava 4´
Mixtura 4x 1´
)ODXWDPLQRU
Quinta 2 2/3´
6XSHURFWava 2´
)ODXWDPDMRU
Vox humana 8´
Portunal 8´
7\PSDQ\
7UHPROR


Rozsah klaviatúr\&–F(krátka oktáva)

$GDP+RUDWLR&DVSDULQL
Výška ladenia: a1 - 465 Hz
3ULQFLSDOIV
2FWDYDIV
0L[WXUD
Flöttna 4 fs
Qünta 3 fs
6XSHURFWWIV
Flöttna 8 fs
9R[KXPDQDIV
4XQWD'HQDIV
Sesqüaltera
Flöttna 8 fs cam (a1 +] 
Flöttna 4 fs cam (a1 +] 
3ULQFLSDOIVFDP a1 +] 
Rozsah klaviatúry&–F EH]Cis 



TabuĐka Dispozície ukážkových organov


Na základe vyššie uvedených dispozícií(bez udania výšky ladenia)RELGYRFKRUJDQRYYLHPH
uskutoþniĢ len hrubé porovnanie obidvoch nástrojov$NE\VPHchceli zhodnotiĢ aporovnaĢ obL
dva nástroje po kvalitatívnej stránke,dané údaje nám rozhodne nestaþia Ćalšie potrebné údaje je
možné získaĢ len hlbším organologickým výskumom. Práve toto je základný dôvod, preþo je pR
trebné zostaviĢ kritéria, ktoré budú slúžiĢ na hodnotenie nástrojov. 
Je samozrejmé, že pre SR]QDQLH NYDOLW\ historických organov je dôležité poznaĢ hudobnú
kultúru daného regiónu. ZároveĖ je jasné, že hudobná kultúra obce Ratkovské Bystré, resp.celého
UHJLónu GePHUnemôže svojou veĐkosĢou konkurovaĢhudobnej kultúreY.RVWROHsv. AlžbetyYR
:URFODYL NGH ERO spomínaný RUJDQ $GDPD +RUDWLD &DVSDULQLKR pôvodne postavený þi vo
Wroclavi vôbec $ DNR MH zrejmé DM z dobovej maĐby RUJDQD Y .RVWROH sv. Alžbety hudobná
kultúUDVDYR:URFODYLbohato rozvíjala práve Ysúvislosti DMVtýmto 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,
  V +XGED  výskum  kontexty : Zborník príspevkov z regionálnej konferencie venovanej 100. výroþLX
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
dediþstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupĖovanie : vedecký recenzovaný zborník. Editori Andrej Štafura 7LPRWHD
Vráblová  Katarína Štafurová ; recenzenti Peter Barta, Janka Bednáriková, Martin Braxatoris, Martin ýulík, Anna
Danihelová, Marta Hulková, Jana Lengová, Štefan Nagy, Janka PetĘczová, Lenka Rišková, Andrej Štafura, Timotea
Vráblová. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV : Mestské múzeum Jelšava : Quirinus, o. z., 2016. 145 s.

-(=7RPDV])5207+(086,&$/3$672)7+(67(/,=$%(7+&+85&+,1:52&/$:'85,1*7+(
%$5248(3(5,2' =SU]HV]ORVFL PX]\F]QHM ZURFODZVNLHJRNRVFLROD 6Z(O]ELHW\ ZF]DVDFKEDURNX :DUV]DZD
V
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Hudobná kultúra mala WHGD YSO\Y QD bohatosĢ dispozície nástroja, a tým aj na samotnú
veĐkosĢ nástroja. = tohto pohĐadu je jasné, že organ od &DVSDULQLKR ERO urþený aj na hru EDVVR
FRQWLQXR–orchestrálnuKUX, pretože má dispozíciu rozdelenú pre dve výšky ladenia. Jednu pre
a+]–chorton) pre sólo, þi organový sprievod Đudu adruhú a+]–FDPPHUWRQ SUHKUX
EDVVR FRQWLQXR, þi pre orchestrálne sólo Pri organe od Pecníka v Ratkovskom Bystrom, þo sa
dispozícietýka,môžeme povedaĢ, že organ má dispozíciu len pre jednu výšku ladeniaDto pôvodne
a 415 Hz. Uvedená výška ladenia dávala možnosĢ hraĢ aj v orchestrálnej produkcii, ale priamo
]dispozície WRnie je jasné.
6amotná vyššie uvedená dispozícia však hovorí len málo o FHONRYHM XPHOHFNR]YXNRYHM
kvalite uvádzaných historických organov. Vieme síce definovaĢ výskumnú oblasĢ, ale nevieme
urþiĢ jednotlivé rozdieO\PHG]Lrovnako pomenovanými registrami. Ak chceme zistiĢ kvalitXDšpH
cifiká napr. UHJLVWURY Flauta major RG Pecníka a UHJLVWUD Flöttna 8 fs od Caspariniho, musíme
nevyhnutne rozšíriĢ aprehĎbiĢ výskumný diapazón. Kećže zvuk generovaný píšĢalou je založený
QDHIHNWHvibrácií materiálu pôsobiacehona okolité molekuly vzduchu, je determinujúce zaoberaĢ
VDSUL]YXNRYRXPHOHFNHj kvalite predovšetkým materiálom nástrojaYinterdisciplinárnom kontexte
Ysúþinnosti so signálovou analýzougenerovaných tónovKomplex takto získaných parametrov je
]DVD potrebné daĢ do kontextuV parametrami priestorovej akustiky daného priestoru. Vzásade sa
jedná oetapu B, ktorá predpokladala realizovaĢ istý druh akustických meraní len pri najvzácnejších
organoch, priþom súþasný stav technológie umožĖuje vykonaĢ tieto merania u každého spracR
vávaného nástroja. Európskym vývojovým smerovanímsúþasnosti je uplatĖovanie nových WUHQGRY
v oblasti materiálovej analýzy avyužitie možnosti signálového spracovania vdigitálovej doméne,
vizualizácie prúdenia aSRG
Práve na existujúcej poznatkovej báze sa dá vytvoriĢ základný zoznam kritérií, ktorý bude
samozrejme plne flexibilný a pripravený na ćalšiu diferenciáciu výskumu v budúcnosti. Kritéria
musia zároveĖ rešpektovaĢ všetky determinanty, ktoré podmieĖujú samotnú zvukovoumeleckú
NYDOLWX historickýFK RUJDQRY þi hudobných nástrojov vo všeobecnosti. Na základe doterajších
argumentov navrhujeme nasledujúce kritéria:



3RURYQDMKWWSRUJDQ\DUWSOLQVWUXPHQW\SKS"LQVWUBLG . Orchestrálnesólo vmalej miere, pretože organ nemá pri
cammertone dvojstopový register.

3RURYQDM6FKLFKOHU'RQQD$9LVLRQRIVRXQG$'YLVXDOL]DWLRQRISLSHRUJDQPXVLF  7KHVLV5RFKHVWHU
,QVWLWXWHRI7HFKQRORJ\V

Medzi takéto projekty, þi ich výstupy patria: Chiavari, C. –0DUWLQL&–3ROL*–3UDQGVWUDOOHU'Conservation of
organ pipes: protective treatments of lead exposed to acetic acid vapours. &DQYHUUD 1DWLRQDO 0XVHXP RI $XVWUDOLD
 5,28; 9LQFHQW Sound Quality of Flue Organ Pipes. An Interdisciplinary Study on the Art of Voicing.
Göteborg: Department of Applied Acoustics, Chalmers University of Technology GötHERUJ8QLYHUVLW\,6%1
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=YXNRYRumelecká hodnota
Dispozícia a základný popis
Menzúra 
Materiál 
Vzduchové hospodárstvo
Abiotické abiotické podmienky
$NXVWLNDSULHVWRUX

Intonácia a ladenie
Reštaurátorské zásahy




Všetky vyššie uvedené sledované kritéria priamo determinujú výslednú zvXNRYRumeleckú
hodnotu nástroja. Je zároveĖ samozrejmé, že pre komplexné zhodnotenie je nevyhnutné interdiV
ciplinárne prepojenie výskumných aktivít, pretože len vtedy dôjde k objektívnemu posúdeniu
uvádzaných]YXNRYRumeleckých hodnôt jednotlivých organov aorganových proveniencií. 

Záver
Je úplne prirodzené, že vyššie uvedené kritéria výskumu je potrebné rozpracovaĢ a SUHVQH LP
stanoviĢ jednotlivé výskumné metodiky, aby sme získavali jednotné údaje aj v medzinárodnom
kontexte. Kećže jednotlivé kritéria sú postavené na doterajšom realizovanRP D QDYUKRYDQRP
výskume, ktorý sa už v praxi osvedþil, tak toto mierne rozšírenie a XSULDPHQLH SR]RUQRVWL QD
]YXNRYRumelecké hodnoty považujeme za výskumné možnosti tejto doby. Znamená to, že mô
žeme prejsĢ ] hrubého subjektívneho hodnotenia zvuku N analytickému hodnoteniu zvuku, ktoré
nám poslúži na exaktné zhodnotenie zvukovoumeleckých hodnôt historických organov aj vPHG]L
národnom zmysle. Získame tak významné poznatky, ktoré poslúžia na štýlovú a]YXNRYRpouþenú
interpretáciu jednotlivých hudobných období aproveniencií.
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MÁRIA MOYZESOVÁ, INTERPRETKA ROMANTICKÝCH PIESNÍ AÁRIÍ

Renáta KRþ iš oYá
Inštitút hudobného a výtvarného umenia, Filozofická fakulta, PU v Prešove

1DSlovensku evidujeme viacero hudobníckych rodín, ktoré vrámci jednej alebo viacerých genHrá
cií šírili a šíria svoje umelecké posolstvona profesionálnej úrovni. 3ULuvádzaní jednotlivých þlenov
pôsobiaFLFK DNR VNODGDWHOLD GLULJHQWL výkonní XPHOFL, sóloví speváFL inštrumentalisti, hudobní
WHRUHWLFL alebo muzikológovLD je dôležité spomenúĢ si na URGLQX $OEUHFKWRYFRY %DEMDNRYFRY
BázlikovFRY %RNHVRYFRY %XUODVRYFRY Dvorských, HochelovFRY 5DMWHURYFRY =LPPHURYFRY
Grešákovcov, Zsapkovcov :DUFKDORYFRY D výpoþet hudobníckych rodín, ktoré UHSUH]HQWRYDOL
Dreprezentujú slovenskú hudobnú kultúru by mohol pokraþovaĢ ćalej. Záujem oKXGEX DGRVLDK
nutý úspech jednotlivých þlenov týchto rodinnýFK spoloþenstLHY MH istým kultúrnym fenoménom
našej krajiny
Do zoznamu známych hudobníckych rodín žijúcich apôsobiacich na území 6ORYHQVNDDQD
6ORYHQVNXmožno surþitosĢou zaradiĢ rodinu MoyzesovFRYYktorej otec Mikuláš Moyzes (1872–
 DV\Q$OH[DQGHU0R\]HV – REDMDVNODGDWHOLDDpedagógovia (Mikuláš Moyzes aj
NODYLULVWDDRUJDQLVWD sa stali zakladateĐmi modernej hudobnej kultúryZnaþný a inšpirujúciSRGLHO
na úspešnom profesionálnom MHVWYovaní hudobníckej rodiny MoyzesovFRYQLHVODMáriD0R\]HVRYá
– URGHQá:LWWHNRYámanželka amatka, ale zároveĖ sopranistka ainterpretka piesĖR
YHMRSHUHWQHMRSHUQHMDduchovnej literatúry9doterajšej hudobnej historiografii, mimo konštatoYD
QLD že bola speváþkou a interpretkou manželových piesní, je to temer nespracovaná téma. Mária
Moyzesová VD VWDOD nielen celoživotnou partnerkou Mikuláša Moyzesa, ale aj stálou interpretkou
jeho piesĖových skladieb. Vzrelom období VYRMKR života bola oporou manželových pedagoJLF
kých, organizátorských a skladateĐských aktivít, ktoré sa rozvinuli natoĐko, že saverejného VSH
váckeho úþinkovania vzdala. Svoje poslanie našla v URGLQQRP NUXKX Y VWDURVWOLYRVWL R WUL GHWL
YRSDWHUHRsvoju matku, ktorá sa prisĢahovala do Prešova apodpore pravidelného denného sklaGD
teĐského režimu svojho manžela, ktorého kompoziþná aktivita pretrvala aj po jeho penzionovaní
 UHVSDMQDsklonku jeho životaMária Moyzesová bola oporou rodiny (QDMmäYposledných
GYRFKURNRFKživota manželaNHG\SUHpukla skladateĐova choroba), ale aj neskôr, kedy VYRMúpriP
Qý cit pre XPHQLHpreniesla aj do rodín svojich detíTáto vo svojej mladosti „oþarujúca dáma“, ako
MX QD]YDO MHGHQ]recenzentov jej speváckeho debutu vKošickom divadle vURNXsa dožila
vysokého veku deväĢdesiatGYD URNRY 3o svojom presĢahovaní z Prešova žila SULsvojej dcére


Údaje z: Slovenský biografický slovník, zv. IV, s. 229, [heslo: MOYZES, Mikuláš], cit. d. 
 $OH[DQGHU 0R\]HV 1984) povolaním skladateĐ, Irena Frišová (19101986), uþiteĐka aMikuláš (1913 
FKLUXUJSR]ULSlovenský biografický slovník. Zväzok ,90–4VFLWG

Kassai Ujság, 30.11.1912., s. 2. 
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,UHQHY%UDWLVODYH9jej živote patrilo medzi zásadné okamihy stretnutie sMikulášom Moyzesom
Tento pedagóg, organizátor hudobných aktivít D skladateĐ ovSO\Ynil nielen jej privátnu sféru, ale
PDO GRVDK DM QD MHM profesionálne formovanie Yrole sólovej sopranistky. 2poþetnom úþinkovaní
Márie Moyzesovej v období ešte pred 1.VYHWRYRXYRMQRX–no predovšetkým vURNRFK–
a neskôr, sa dozvedáme z viacerých dobových košických, prešovských a bardejovských tlaþovín:
novinových správ, divadelných zošitov arozmanitých referencií R koncertoch, na ktorých odznelL
SLHVQH D árie zábavnHM UHVS RSHUHWQHM RSHUQHM NODVLFNHM L GXFKRYQHM KXGE\ ,QWHUSUHWNLQD YoĐba
repertoáru padla þasto na osvedþené tituly svetovej vokálnej literatúry obdobiaURPDQWL]PX, priþom
pevnú súþasĢ repertoáru Márie Moyzesovej tvorili skladby manžela, aleužLjeho súþasníkov, skla
dateĐov slovenskej hudby 1. SRORYLFH  storoþia. =D MHGQX ] výhod možno považovaĢ aj to, že
výber skladieb tejto sopranistky mohol usmerĖRYDĢsamotný skladateĐ, pretože vjej repertoáriQD
chádzame QDSU DM VNODGE\ 0R\]HVRYKR niekdajšieho jágerského (egerského) uþiteĐa hudby ErnĘ
Lányiho = mnohých programov koncertov avystúpení je evidentné, že väþšinu spevných úþiQ
kovaní uskutoþĖovala Vklavírnou spoluprácou Mikuláša Moyzesa. 
Pri stretnutí s Máriou Moyzesovou vo VeĐkom Varadíne niekedy po roku 1897, mal už
Mikuláš Moyzes za sebou viaceré uþiteĐské pôsobiská skúšky a súkromné hodiny – PHG]L WLH
QDMYýznamnejšie možno zaradiĢ roþné školenie u maćarského skladateĐa ErnĘ Lányiho  –
  Rþom nás informuje odporúþajúci list s Lányiho podpisom, adresovaný skúšobnej komisii
SUHštátnXskúškX$EVROYRYDQLHWHMWRþasti štátnej skúšky zKXGE\DVSHYXVaprobáciou uþiteĐa
SUH stredné školy na Maćarskej kráĐovskej akadémii v Budapešti (1897) prinieslo M. 0R\]HVRYL
zvýšenie kvalifikácie. = odporúþajúceKR OLVWX Y\znieva úcta pedagóga Lányiho ku o  URNRY



 Dcéra Irena Frišová, rod.Moyzesová podĐa Hrušovského (1966, s. 236) riaditeĐka osobitnej školy v EUDWLVODYVNRP
Živnodome (Živnostenský dom, v súþasnosti budova Novej scény).

1DSUQDNRQFHUWH.D]LQF]\KRVSRONXYmeste SátoraOMDújhely, dĖaVSLHYDOD0Moyzesová Lányiho sklaG
EXLevél a tanyáról /LVW]majera), archivovaný program v: Štátny archív Prešov, Osobný archív F. Matúša, Šk. 35

9rámci Uhorska to bol Nagyvárad, v súþasnosti rumunská Oradea

 Prvé uþiteĐské pôsobisko Mikuláša Moyzesa YURNRFK  bolo na základnej škole vo vinárskom mesteþku
%HUHKRYRYPodkarpatskej Rusi (dnes Ukrajina), obývané vtedy maćarským, židovským arusínskym obyvateĐstvom.
Tu sa M.Moyzes zamestnal na základnej škole. Hneć po roku si nachádza ćalšie uþiteĐské miesto na základnej škole
(Bokesová 1955, s.   Yjuhomaćarskom meste Szentes. Jeho zámerom bolo (Bokesová 1955, s.13), vzhĐadom na
blízku vzdialenosĢ, školiĢ sa vkompozícii aYhre na klavír aorgan na Maćarskej hudobnej akadémii vBudapešti, þo sa
mu však interne kvôli viacerým dôvodom (aj finanþného charakteru) nepodarilo. Jáger (Eger) bol už Moyzesovým
hudobníckym pôsobiskom. Cesty do Budapešti podnikal za súkromnými KRGLQDPLXGU-R]HID+DUUDFKD  
ktorý pôsobil RG U 1888 na Hudobnej akadémii v%Xdapešti, ako profesor dejín hudby, hudobnej pedagogiky a hX
GREQHMHVWHWLN\DSRHWLN\

Lányi ErnĘ, pôvodným menom Langsfeld, známy maćarský hudobný skladateĐ, ktorý sa hudobne zaþal vzdelávaĢ na
YLHGHQVNRPNRQ]HUYDtóriu, ktoré narýchlo ukonþil a pokraþoval pod vynikajúcim mníchovským vedením ReinbergerR
vým (hra na organ), Bussmeyerovým (klavír a KXVOH  D Wüllnerovým (hudobná teória a kompozícia). V U 
štúdium na vtedajšej stredoškolskej štátnej inštitúcii v Mníchove (budúcej +RFKVFKXOH für Musik und Theater) malo
výrazný podiel najeho skladateĐskú orientáciu vštýle romantizmu a vynikajúce základy v polyfónnom vedení hlasov.
2G U  pôsobil v Jágri (Eger), kde bol dirigentom mestského speváckeho zboru avyuþoval hudobnú teóriu
Dorgan na Arcibiskupskom uþiteĐskom ústave a na Anglickej dievþenskej škole (.HQ\HUHVKovács  V  
9mnohých ohĐadoch bol vzorom pre Mikuláša Moyzesa
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mladšiemu M.0R\]HVRYL„jeho vážny zámer a dôkladná vzdelanosĢ v hudobnej teórii a v hre na
organe zabezpeþuje mu všade, kde bude úþinkovaĢ, úplné uznanie odborníkov“.Stretnutie týchto
hudobníkov bolo prospešné pre obe strany. Vmnohých ohĐadoch bol E.Lányi vzorom pre 0LNX
láša Moyzesa, najmä Y kompoziþnej práci (dobré základy polyfónneho vedenia hlasov D Y\MDGUR
YDFLH SURVWULHGN\ URPDQWL]PX  D šírkRX skladateĐskej tvorby (skladby pre sólový spev a klavír,
poþetné zborové skladby, melodrámy aL 2dborné intenzívne vedenie (LányiKRDsamoštúdium
]QDPHQDOR SUH00R\]HVD Yjeho ćalších profesijných SRVWXSRFKodklon od uþiteĐstva všeobHF
ných SUHGPHWRYDpríklon kodborným hudobným disciplínam. Ćalšie pôsobisko vo VeĐkom VarD
díQH prinieslo už aj uþiteĐské zamestnanie so zameraním na hudbu. Ako rozvíjajúci sa hudobník,
upravovateĐ a skladateĐ sa 0 0R\]HV na štyri roky (1.   –      na základe
verejného konkurzu stDO uþiteĐom hudby a spevu VeĐkovaradínskeho kráĐovského uþiteĐského
ústavu a organistom Rímskokatolíckej katedrál\Yo Varadíne.7Xsa zoznámil so svojou budúcou
manželkou, ktorá navštevovala ústav pre uþiteĐky (opatrovateĐky) pre materské školy V Máriou
$QJHOLNRX:LWWHNRYRXPre perspektívnu sólovúspeváþku skomponovalQLHNRĐko prvých, prevažne
Đúbostných piesní so sprievodom klavíra. 0 0R\]HV ]KXGREQLO YR varadínskom období básne
Kálmána Tótha Boldog voltam (Bol som šĢastný), báseĖ Heinricha Heineho Du bist wie eine Blume
(Si ako kvet)DOHERbáseĖ SRHWN\)UXV]LQ\6]DOD\ – Ha csókollak (Keć Ģa bozkávam),12
ktorá sa stala pevnou súþasĢou repertoáru 00R\]HVRYHM=DVORERGQD0ária Witteková vzhĐadom
NXDEVROYRYDQému Y]GHODQLXna maćarskej škole anemeckému pôvodu URGLQ\KRYRULODpo maćarsky
LQHPHFN\, na Slovensku sa nauþila aj po slovenskyYpísomnom styku uprednostĖovala maćarský
MD]\N$VL–URky po zoznámení sa s00R\]HVRPQDVOHGRYDOsobáš, þoho dokladom je aj
svadobná fotografia zURNX
Ako uvádza výpis (14.1899) zo sobášnej matriky, do zväzku sMikulášom Moyzesom
vstupovala Mária Angelika WittekováDNRroþná. Je to jeden zvýchodiskových zápisov, zNWR
rého sa dajú získaĢ informácie o Moyzesovej manželke. Mária Moyzesová, rodená Witteková, sa
QDURGLODYsrbskom Vršaci (nemecky Werschetz, maćarsky Versetz), v meste juhobanátskeho okresu.
.XNRQFXstoroþia malo mesto vyšedvadsaĢtisíc obyvateĐov, zktorých viac než polovicu tvorili


3UHNODGRGSRUúþajúceho listu ku štátnej skúške zo dĖa 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.

 3RWYUGHQLH R uþiteĐskej praxi, spísané r. 1901 riaditeĐom (Nagely Ištván/Štefan) Rímskokatolíckeho uþiteĐského
ústavu vo VeĐkom Varadíne, 610Hudobné múzeum v Bratislave, v depozite Dolná Krupá, Osobný fond M. 0R\
]HVDSRGVLJQ086/;9,

Római katolikus óvónĘképzĘ (založená v roku 1891) v Oradei (Nagyvárad)

PodĐa súpisu skladieb (Bokesová 1955, s.136).

9ić korešpondencia Márie Moyzesovej, 610Hudobné múzeum v%UDWLVODYHv depozite Dolná Krupá,Osobný fond
00R\]HVDVLJQ086/;9,

Výpis zo sobášnej matriky spísaný 23.10.1900 vo Vršaci, originál i jeho dodatoþný preklad, 610Hudobné múzeum
Y %UDWLVODYH v depozite Dolná Krupá, Osobný fond M. 0R\]HVD sign. MUS LXVI; ako mladá vdova po Antalovi
6WXLEHURYL
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1HPFLostatní obyvatelia Vršacu boli Srbi, Maćari a5XPXQL0Moyzesová pochádzala zQHPHF
NHM URGLQ\ jej otec Alexander Wittek bol pekárVN\ PDMVWHUmatka sa nazývala Mária Sreinerová,
vedená ako domáca, obaja bývali v sídle Steierovcov vo Vršaci.





K sedemdesiatke Mikuláša Moyzesa
Zdroj: BOKESOVÁ, Z. 1942. In Živena, roþ.32, þ.11, s.
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Prítomní EROL GYDMD VYHGNRYLD ] uþiteĐských (obecný uþiteĐ) D živnostníck\FK NUXKRY údenársky
PDMVWHU WHGD]RNUXKXYDNRPVDSRK\ERYDOL0R\]HVRYFLD:LWWHNRYFLVo Varadíne sa M.0R\
zes vypracoval na obĐúbeného skladateĐaDstal sa vyhĐadávaným klaviristom iorganistom, vyuþR
val hru na klavíri, ako zbormajster spolXSUDFRYDOVPLHVWQ\P VSHYRNRORPDspoloþne sYRMHQVNRX
hudbou realizoval vokálnoorchestrálne koncerty (Bokesová 1955, s.16). Už roku 1901 sa Moyzesovci
sĢahujú do ćalšieho pôsobiska ,FK nasledujúcimi zastávkami sa stávajú mesteþká, vktorých sa
nachádzaOL uþiteĐské ústavy ako príležitosti pre MikulášD 0R\]HVD, v ktorých vyuþoval hudbu:
ýurgov (Csurgó) malé mesteþko vŠomoćskej župe DRG URNX  VD 0 0R\]HV YUDFLD QD
územie Slovenska, do Kláštora pod Znievomkde vyuþuje hudbu na maćarskom uþiteĐskom úVWD
YH 0 0R\]HV Yoboch mestách organizuje hudobný život aY menšej miere komponuje zborové
VNODGE\Dskladby salónneho a komorného charakteru. UþiteĐské miestDmu umožĖujúvenovaĢ sa aj
recenznej þinnosti. VURNXVDYKláštore pod Znievom Moyzesovcom narodil prvorodený syn
Alexander (ŠaĖo), neskôr slovenský skladateĐ a podporovateĐ skladateĐských aktivít svojho otca.
00R\]HVVDYKláštore pod Znievom stal neskorším nástupcom znamenitého predchodcu auþitH
Đa Alberta Štepanku7u sa Ján Hrušovský, autor spomienok na hudobníkov, URNX Hrušovský
V VWUHWRODMVpeknou mladou ženou, mamiþkou roþného Alexandra.
Príchod do PrešoYD (1908) priniesol pre oboch Moyzesovcov nové umelecké príležitosti.
Pomerne þulý hudobný život Prešova bol podporovaný aj spolkovou þinnosĢou QDMSUY ]ERURYRX
DKXGREQRvzdelávacou þinnosĢou Prešovského hudobného spolku (SHULHVHU 0XVLN 9HUHLQ 
založeného URNX  D Y þase príchodu Moyzesovcov do Prešova kultúrnou þinnosĢou 3rešoY
ského Séþeniho kruhX $] Eperjesi SzéchenyiKör), þinného od svojho založenia  až do
GYDGVLDW\FK URNRY  storoþia, známeho svojimi NRQFHUWQými D vydavateĐskými DNWLYLWDPL Y PHV
WHrovnako aj organizovaním divadelných predstavení. Bol to práve Séþeniho kruhktorého þlenmi
VD0R\]HVRYFLVWDOLDako zástupcovia hudobného oddelenia reprezentovali „hudobný Prešov“ i]D
KUDQLFDPLPHVWDnajmä Ynećalekých Košiciach, Bardejove, MiškoYFLDMYiných mestách.Séþeniho


 Štátny uþiteĐský ústav v ýurgove ($ Csurgói TanítóképzĘtörténete (1867–1933)), Štátny kráĐovský maćarský
uþiteĐský ústav v Kláštore pod Znievom (A znióváraljai magyar királyi állami tanítóképzĘ intézet   – WX
vyuþoval aj Mikuláš Moyzes, po roku 1918 premenovaný na ýeskoslovenský štátny koedukaþný uþiteĐský ústav

Na základe oslovenia v liste s hlaviþkou Uhorského ministra náboženstva a školstva a podpisomštátneho tajomníka
$OEHUWD%HU]HYLF]Dpôsobil M.Moyzes v ýurgove ako pomocný profesor UþiteĐského ústavu, originál listu je uložený
Y610Hudobnom múzeu v%UDtislave, v depozite Dolná Krupá,Osobný fond M.0R\]HVDSRGVLJQ086/;9,

Oznámenie (list) maćarského ministra náboženstva aškolstva opreložení M.Moyzesa do Kláštora pod Znievom (zo
dĖa 21.9 , uložené tamtiež.

6WDQRY\spolku boli schválené 20.1.1859 Šarišským cisárskokráĐovským župným úradom vPrešove, ]QLFKvyplýva,
že poslaním spolku bolo rozvíjaĢ zborové umenie (u riaditeĐa spolku sa predpokladali dirigentské kompetencie na
YHGHQLH]ERUXSR]UL§7 9rámci verejných koncertov sa okrem zborových skladieb mali predvádzaĢ sólové vokálne
skladby, ako aj inštrumentálne þísla a deklamaþné kusy. Zámerom spolku bolo aj zriadiĢ školu spevu a KXGE\ SUH
mládež, resp. hudobnú školu (Stanovy §2). Spracované podĐa prekladu Stanov (Matúš 2003, s. 

 Kruh vzdelanej prešovskej spoloþnosti, milovníkov umenia, (spolok) dostal pomenovanie podĐa šĐachtica, štátnika
DspisovateĐa, zakladateĐa národnej knižnice (1802) amúzea vBudapešti Františka Séchenyiho
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kruh bol podporovateĐom hudobnosti prešovských detí DMkrátko po vzniku ýeskoslovenskej repX
EOLN\9URNXRGRY]GDOSéþeniho kruh Mestskú hudobnú školu vPrešoveGRsprávy Matice
VORYHQVNHMDNRRtom vypovedá návrh Zmluvy medzi spolkom a0DWLFRXVORYHQVNRX6právcom
hudobnej školy sa stal Mikuláš Moyzesþinný vSéchenyiho NUXKXDNRDMYhudobnej škole, takže
kontinuita hudobného vzdelávania vPrešove nebola vôbec prerušenáani po zmene štátnosti=ámH
rom školy ERORpodĐa Moyzesových slov„rozširovaĢ hudobnú kultúru na Slovensku, vychovávaĢ
mládež vo všetkých raných hudobno-historických smeroch, pestovaĢ všeslaviansku vokálnu a inštrumentálnu hudbu, vychovávaĢ hudobnú spoloþnosĢ slovenskú v þím väþších rozmeroch“.
0R\]HVRYFL VD YPrešove sústredili na oUJDQL]RYDQLH vlastných koncertných vystúpení, DOH
do mesta pozývali aj renomované telesá a RVREQRVWL dirigent Václav Talich, slovenský skladateĐ
06FKQHLGHUTrnavský, þeský organista Dpedagóg %$:LHGHUPDQQDL . Títo hudobníci trávili
voĐný þas vNUXKX0R\]HVRYHMURGLQ\ SDQL0Moyzesová bola výbornou hostiteĐkou 3RSULWRP
00R\]HVzaþínaOpísaĢUHVSNRQFLSRYDOSUYé KXGREQRteoretické uþeEQLFHDPHWRGLN\SRURNX
DMYVORYHQVNRPMD]\NXSpoloþný živoWMárie Moyzesovej sMikulášom Moyzesom usmernil
aj jej umelecké sPerovanie, najmä vURNRFKstoroþiaMoyzes Miklósné úrnĘ(pani Moyzesová)Mária Moyzesová –takto je jej meno uvedené vpoþetných programoch NRQFHUWRYDkultúr
nych vystúpení. Úþinkovanie Márie Moyzesovej v.Ršiciach sa zaþalo prostredníctvoPprešovského
Séchenyiho kruhu (spolku)Košický .D]LQF]\KRVSRORNRUJDQL]RYDOYspolupráci so Séchenyiho
VSRONRP]Prešova niekoĐko spoloþných koncertov YKošiciach „Vćaka prešovskému Séchenyimu
spolku môžu Košiþania þasto sa zúþastniĢ na spoloþenskom živote susedného mesta“, píše sa vGHQ
níku AbaújKassai Közlöny ($..  Už roku 1911 avizuje AKK zaujímavý literárny Dumelecký
veþierok, usporiadaný 5.GHFHPEUDYsále SalkházuYKošiciach, na ktorom vystúpili vLDFHUí
þlenovLD Séchenyiho NUXKX (literátL D hudobníFL  9 podaní Márie Moyzesovej zazneli piesne
nemeckých romantických skladateĐov Roberta Franza, Friedricha CurschmannaED DM 0R\]HVRYD
pieseĖ Ha csókollak (Keć Ģa bozkávam). Mikuláš Moyzes sprevádzal okrem spevu svojej manželky
DM KXVOLVWX D skladateĐa Ferenca (Františka) Hoffmanna  –   LQDN vtedajšieho GLULJHQWD


Táto hudobná školabola 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 peþiatka VSRONX V NRORSLVRP Eperjesi Széchenyi kör Y VWUHGH V RWYRUHQRX KXGREQLQRX
Dnad Ėou lýrou

List M.Moyzesa zo dĖa 17.9.1921 Mestskej rade vPrešove. Štátny archív Prešov, Osobný archív F.Matúša, Šk. 35/24.

PodĐa informácií (Hrušovský 1966, s. 

 Kazinczyho spolok (spoloþnosĢ) SDWULO medzi najstaršie spolky v Košiciach, bola to prevažne literárna spoloþnosĢ,
nadväzujúca na literárny spolok založený už vURNX.D]LQF]\KRVSRORNY\ND]RYDODNWLYLW\DMYURNRFK
jeho cieĐom bola podpora maćarských spisovateĐov, žijúcich na území ýeskoslovenskej republiky (Csala 2002, s. 

AbaújKassai Közlöny, 3.12 1912, s.

 Ešte starí Košiþania nazývali hRWHO 6ORYDQ DNR Salkházom. Pôvodne hotel postavený v rokoch 1872/3 staviteĐom
Leopoldom Schalkhassom, funkþný do roku 1963 (+DYDVLV13), od roku 1945 nazývaný ako hotel Slovan,
nahradený roku 1963 novostavbou, na jeho mieste vsúþasnosti stojí hotel skupiny Hilton, 'RXEOH7UHH
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pešieho pluku vPrešove,YRYirtuózne interpretovanom.RQFHUWH SUHKXVOHDmol þ.RS 
&K $ Bériota “Mária Moyzesová okúzlila obecenstvo nielen svojím zjavom, ale aj školeným
hlasom, ktorým zaplnila sálu“, dodáva denník.Už na jar 1912 vystúpila Mária Moyzesová smanžH
lom na protestantskom veþierku Y Košiciach (na Vitézovej ulici), v rámci ktorého predviedli
romantické piesne F.Schuberta (PieseĖ pútnika), E.+Griega (Solvejgina pieseĖ) aYGXHWHVEDU\
WRQLVWRP Júliusom (Gyula) Klaniczayom pieseĖ ) 0 Bartholdyho (Jesenná pieseĖ) 0 0R\]HV
sprevádzal manželku na klavíri asprevádzal aj áriu Wolframa ]RSHU\Tannhäuser od R.:DJQHUD
Ypodaní prítomného spHváka. Ćalšia Vpráva pod názvom „Mulatság“ (Zábava) približuje prR
testantský náboženský veþierok vo veĐkej sále Salkházu, ktorý bol impozantný (v sále tancovalo
štvorylku až 60 párov!) 9eþer, za prítomnosti takmer všetkých osobností Košíc, VD Y\GDULO DM
vćaka tomu, že Y programe úþinkovala NODYLULVWND, manželka divadelného režiséra a riaditeĐa
GLYDGHOných scén viacerých miest Márffy Károlyné (pani Márffyová) duetá VSLHYDOL VRSUDQLVWND
Mária MoyzesováDdoktor teológie Matej (Mátyás) Szlávik.
Vrcholnou speváckou udalosĢou sa pre Máriu Moyzesovú stalo hosĢovanie v košickom
kamennom divadle dĖa 30. QRYHPEUD  „vo veþne krásnej operete“30 Róberta Planquetta
– Kornevillské zvony9súþasnosti na Slovensku takmer zabudnutáopereta prináša na
javisko romantický románový príbeh ogrófkinej dcére Germaine, ktorá VDSRúteku preGnúteným
Y\GDMRPRFLWQH„v strašidelnom hrade“Zvony hradného paláca sa vždy rozozvuþia, ak ktokoĐvek
]majiteĐov vstúpi do objektu.Rola Germaine patrí vtejto operete medzi Ģažiskové, interpretujú ju
speváþky s lyrickým sopránom D charakterovo ju sprevádza premena a vidina novej budúcnosti.
+XGED RSHUHW\ MH melodická, nekomplikovaná, so štýloWYRUQými prvNDPL „zlatej éry“ viedenskej
Dparížskej operety príĢažlivej pre SXEOLNXP Toto úþinkovanie v SURIHVionálnom prostredí, ktoré
predznamenalo iste nároþnú aodbornú prípravu zo strany Moyzesovcov, zaznamenala vpoþetnom
rozsahu košická tlaþ. „V operete bude debutovaĢ okúzĐujúca manželka prešovského hudobníka,
uþiteĐa hudby a skladateĐa, ktorej pekný hlas a znalosĢ spevu sme už mali možnosĢ spoznaĢ 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 spoloþnosĢ,



AbaújKassai Közlöny Felvidéki Ujság 7.12.1911, s.
FelsömagyarországV

 Károly (Karol) Márffy bol od roku 1909 riaditeĐom mestských divadelných scén: v GyĘri, Bratislave a v Levoþi
tajomník spolku Thália v Budapešti; riaditeĐ úspešnej umeleckej agentúrysprostredkovateĐ vystúpení F.,Šaljapina,
$3DYORYRYHMD,StravinskéhoEUDWPDOLDUDDJUDILNDÖdöna Márffyho3ozri bližšie: Magyar elektronikus Könyvtár:
KWWSPHNRV]NKXKWPO$%&KWP>@

.DVVDLUjság, 29.11.1912

-HDQ5REHUW3ODQTXHWWHfrancúzsky skladateĐ operiet a pochodov, opereta –opéra comique: Les cloches de Corneville
Kornevillské zvoQ\ 

Kassai Ujság, 29.11.1912, s.
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ktorá sa živo zaujímala o jej debut a chcela byĢ prítomná jej prvého divadelného úspechu“.
2predbežne vypredanom predstavení operety (premiére iMHMneskoršej repríz\dĖa 28. 
informujú viaceré košické denníky. „Oþarujúci hosĢ, ktorým je manželka prešovského uþiteĐa hudby
už viackrát ako milovníþka umenia vystúpila v Košiciach, v Prešove, Sátorajaujhely, v Miškovci
(Miskolc) a v ćalších mestách“.Najväþší priestor aj sIRWRJUDILRX portrétoP00R\]HVRYHM þo
bolo konceptom väþšiny týchto divadelných novín sa ušiel Márii Moyzesovej v GLYDGHOQRP
týždenníku Szinházi Ujság     NGH N WLWXOQHM IRWRJUDILL prislúcha rozmernejší text.
9Ėom nachádzame nasledovné slová: “Táto úžasná dáma je významnou þlenkou 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 speváckymi znalosĢami. Vysoko vyþnieva nad amatérskou úrovĖou, a je nám známe, že svoje umenie si
vyskúšala medzi divadelnými profesionálmi. Jej spev znel þisto a krásne, aj keć jej hlasové možnosti
sú skôr prispôsobené pre koncertné priestory (salóny). Z prejavu a pohybu bolo možné vyvodiĢ, že
javisko jej nie je cudzie, aj keć výkon poznamenala v zaþiatkoch tréma. Najviac zaujala vstupná
ária ´Bim, bam, bum´, za ktorú M. Moyzesová získala výrazný potlesk a kyticu ruží. Opereta, ktorá
vznikla pred polstoroþím, bola kvalitne pripravená, jej jemné valþíky a spevné árie dostali obecenstvo do nálady...“.
2ćalšom poþetnom vystupovaní Márie Moyzesovej vUROHVRSUDQLVWN\Vklavírnou (alebo
organovou) spoluprácou Mikuláša Moyzesa, nás informujú správy z vtedajšej tlaþe vo východR
slovenských mestách, najmä však v Košiciach, vPrešove aBardejovských kúpeĐoch. Tieto sekuQ
dárne pramene podávajú nielen správy o rozmanitosti a bohatosti koncertného repertoáru, o LVWHM
všestrannosti a VFKRSQRVWL N danej príležitosti prispôsobiĢ umelecké výstupy umeleckej dvojice
Moyzesovcov, ale aj o poþetnosti koncertného života aúrovni pomerne bohatého kultúrneho života
východoslovenských hudobných, koncertných a cirkevných centier. Správa o koncerte XVSRULDGD
nom ešte poþas 1.svetRYHM YRMQ\ UþiteĐským ústavom prešovského evanjelického kolégia v URNX
    NRQDQRP Y (YDQMHOLFNRP NRVWROHYPrešove upozorĖuje na jeho charitatívny zámer.
9ýĢažok]NRQFHUWXsa poskytol pre prešovský þervený kríž apre rodiny vo vojne padlých vojakov.
Na programe zazneli barokové árie (A.6WUDGHOOD*)Händel) pre speY 0Moyzesová) a organ,
DOH DM GLHOD URPDQWLNRY 9 SURJUDPH ]D]QHOL duchovné skladby pre organ (Pastorále, Modlitba)
Mikuláša Moyzesa v interpretácii autora, koncert ukonþilo vystúpenie miešaného zboru. Správa


Kassai Ujság, 1.12.1912, s.
Kassai Ujság, 28.4.1913, s.

 Každý týždeĖ sa na obálke týchto divadelných listov nachádzal jeden zaktuálnych hlavných ženských alebo muž
skýchpredstaviteĐov košického divadla

Vychádzal poþas divadelnej sezóny raz týždenne, vo formáte 25[FP $ 0\VPHSUDFRYDOLVfotokópiouXOR
ženou v Štátnom archíve Prešov, Osobný archív F.Matúša, Šk. 35

0Moyzesová vroku svojho divadelnéhoGHEXWXPDODURNRY
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Rtomto koncerte bola zaznamenaná vbudapeštianskej tlaþi.Medzi iste zaujímavé stánky umenia
patril na zaþiatku 20.storoþia komplex prešovských budov: redutaa budova historického divadla
YPrešove (Városi Vigadó és színház  QD KODYQHM XOLFL 9 roku 1918 (28. 4.) sa vo veĐkej sále
mestského zábavného podniku uskutoþnil novinársky veþierok, v rámci programu zazneli árie
Dskladby F. Chopina, F. M. Bartholdyho, R. Wagnera, árie sprevádzal na klavíri M. Moyzes
0Moyzesová úþinkovalaYURPDQFL Babarománc skladateĐa a zbormajstra Oskara 'LHQ]OD –
  NGH ]DVSLHYDOD Pomaranþový kvet Narancsvirág  +XGED X Moyzesovcov neutíchla ani
Yletnom období. Letný veþer prišli spríjemniĢ kúpeĐným hosĢom Bardejovských kúpeĐov hudoE
níci z Prešova. „Koncert slovenských umelcov“, takto bol nazvaný program, ktorý reflektovala aj
slovenská tlaþ, obsahoval vystúpenie dvoch manželských dvojíc: Márie aMikuláša Moyzesových
D(OO\ D Jána Medzihradských Okrem Márie Moyzesovej, M. 0R\]HV L obaja Medzihradskí
vyuþovali na prešovskej Mestskej hudobnej škole, ktorá mala napr. v URNX  zapísaných 94
žiakov. Ella Medzihradská ako absolventka konzervatória vyuþovala v Prešove klavír od roku
1899, Ján Medzihradský (uþiteĐ spevu, teórie ahuslí pre Đudové a stredné školy) absolvoval štátnu
skúšku zo spevu v%Xdapešti (1907) avyuþoval vPrešove na Mestskej hudobnej škole od roku 1907.
7HQWR„technicky dobre disponovaný huslista vystupoval na samostatných koncertoch v Maćarsku,
bývalej Juhoslávii a sústavne na východnom Slovensku s dielami N. Paganiniho. H. Vieuxtempsa,
B. Bartóka.“
Manželia Medzihradskí, rovnako ako Moyzesovcivystupovali þasto na koncertoch spoloþ
QHDNRWRGRNXPHQWXMHDMSURJUDP]júlového koncertu (31. Romantický repertoár vokál
Q\FKDinštrumentálnych skladieb bol rozšírenýRdiela þeských aslovenských autorov (A.DvoĜáka,
06FKQHLGUDTrnavského) aR0R\]HVRYXEDODGXCtiborSUHVSHYDklavír. „Vynikajúci bod koncertu
so skvostným úspechom tvorila balada Ctibor, ktorú s hlbokým dojmom zaspievala Mária Moyzesová, speváþka ináþej všetky svoje skladby výbornou dispozíciou zaspievala.“9tlaþovej správe sa
rovnako významne hodnotia sólové aj komorné výkony manželov Medzihradských. 
V závere tohto príspevku možno konštatovaĢ, že Mária Moyzesová disponovala umeleckým
cítením a prirodzeným kultivovaným hlasovým prejavom, lebo len na takýchto základoch možno
postaviĢ ćalší umelecký vývoj. Je preto prirodzené, že získané vedomosti a pedagogické vedenie
spevu Mikuláš Moyzes uplatĖoval þasto v domácom prostredí a Mária Moyzesová vo sYRMRP


7HPSORPLKDQJYHUVHQ\ .RQFHUWYNRVWROH ,Q: EVANGELIKUS ÖRÁLLÓ., cit.G
9súþasnosti známa koncertná aspoloþenská sála PKO –ýierny orol.

Medzi posledným apredposledným programovým vstupom inak rozsiahleho programu sa predávali zákusky, þo bolo
aj zaznamenané na pozvánke. Štátny archív Prešov, Osobný archív F. Matúša, Šk. 35

Program koncertu archivovaný v ŠtátnRParchívHPrešov, Osobný archív F.Matúša, Šk. 35

 Ako vyplýva zozáznamov Mestskej hudobnej škol\zapísaných M. Moyzesom, riaditeĐom školy, klaviristka aKX
dobná pedagogiþka sa narodila 30.9.1878;katolíþka, manžel bol evanjelik.

Slovenský biografický slovník]Y,V., s. 140, [heslo: Medzihradský Ján Jaroslav], cit.G
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manželovi nemala len spoĐahlivého korepetítora, ale aj školiteĐa þi konzultanta (dve štátne skúšky
]hudby a spevu v Budapešti). Dobová tlaþ zdokumentovala repertoár a jeho šírku, poþetnosĢ 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.storoþia. Ak
vezmeme do úvahy aj jej rané úþinkovanie, resp. školenie sa v speve, od REGRELD zoznámenia sa
VMikulášom Moyzesom, ktorý pre Ėu napísal niekoĐko Đúbostných sólových piesní, až do nami
získaného posledného programu NRQFHUWXYBardejovských kúpeĐoch (1921), Mária Moyzesová sa
udržiavala v speváckej kondícii ca  URNRY – þo je úctyhodné obdobie pre sólovú interpretku
romantickej vokálnej tvorby. Vzrelšom veku preniesla svoju pozornosĢ na umelecký vývoj a RG
borný rast svojich detí, pretože všetky deti v GRVSHORP YHNX VD SULDPR DOHER QHSULDPR YHQRYDOL
hudobnému umeniu: Alexander Moyzes –1984) ako významný slovenský skladateĐ a pedD
góg, Irena Friþová, rod. Moyzesová (1910 – 1986) ako pedagogiþka D riaditeĐka školy, chirurg
08'UMikuláš Moyzes (1913– Vmanželkou Martou, rod.BĜezíkovou (1908)PDOGYHdcé
U\]QLFKJ\QHNRORgiþka MUDr.Alexandra Jurkoviþová, rod.Moyzesová,Djej manžel Miloš -XU
koviþ (1937)flautový virtuóz apedagóg, úspešne rozvíjajúhudobnú kontinuitu rodiny 0R\]HVRYFRY
do súþasnosti. 

Mária Moyzesová v role Germaine v košickom divadle (30. 11. 1912)
=GURM týždenník Szinházi Ujság, ŠA vPrešove, Osobný fond F. Matúša, Šk.


 MUDr. Alexandra Jurkoviþová je autorkou þlánku Svedectvá adokumenty v Hudobnom živote zURNX ktorý
Yobdobí nežnej revolúcie približuje „dedenkovu“ 8. symfóniu, op. 64 o invázii vojsk (21.8.1968), predvedenú
YSlovenskom rozhlase roku 2004, pozri Hommage à Moyzes, premiéry diela A. Moyzesa. Dostupné na internete:
ZZZKFVN>@
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%,%/,2*5$),$
BOKESOVÁ, Z. 1942. K sedemdesiatke Mikuláša Moyzesa. In Živena, roþ.32, þ.V–
BOKESOVÁ, Z. 1955. Mikuláš Moyzes: klasik slovenskej hudby. ,Q Hudobnovedné štúdie
%UDWLVODYDV–
&6$/$.Košické maćarské spolky 1918 – 1989. Košice: Lilium Aurum,V,6%1

+$9$6, 3 – HALÁSZ - Az elveszet város (stratené mesto).Košice (Kassa): Hernád
0Dgyar Lap és Könyvkiadó. V,6%1
HRUŠOVS.Ý, J.ýarovný kĐúþ3UDKD%UDWLVODYD3DQWRQV
HUDOBNÉ CENTRUM3URILO RVREQRVWL >KHVOR $OH[DQGHU 0R\]HV – Premiéry].Dostupné na
LQWHUQHWHKWWSKFVNKXGEDRVREQRVWGHWDLODOH[DQGHUPR\]HV>FLW@
JURKOVIýOVÁ, A. Svedectvá a GRNXPHQW\ ,Q Hudobný život – dvojtýždenník. þ. 
Roþ.;;,  Bratislava: Zväz slovenských skladateĐov a koncertných umelcov vo Vy
avateĐstve OBZOR, s.
.(1<(5(6KOVÁCS, M.  Régi nóta, híres nóta...Arnold György, Gaál Ferenc és Lányi
ErnĘ élete és munkássága6]DEDGNDÉletjel miniatĦrök, V
MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR: [heslo: Márffy Károly]. Dostupné na internete:
KWWSPHNRV]NKXKWPO$%&KWP>FLW@
MATÚŠ, F.  (SHULHVHU 0XVLN9HUHLQ – SUHGFKRGFD 3+66 ,Q Súzvuk 1. Prešov: Prešovský
hudobný spolok Súzvuk,V,6%1
Slovenský biografický slovník  Zväzok IV. 0 – 4 >KHVOR 02<=(6 Mikuláš@ 0DUWLQ
Matica slovenskáV,6%1
7(03/20,+$1*9(56(1< .RQFHUWYNRVWROH ,1EVANGELIKUS ÖRÁLLÓ. (YDQMH
lický strážca)Egyházi és iskolai hetilap. Cirkevný aškolský týždenník . Roþ.XII, þ.7. BudapešĢ:
VDostupné na internete:
KWWSVOLEUDU\KXQJDULFDQDKXKXYLHZ(YDQJ2UDOORB"SJ  OD\RXW V>FLW@

286

1(=$%8'187(ď1é58'2/)3(75È. ± 7$.0(5=$%8'187é

-XUDM5XWWND\
6DPRVWDWQêYHGHFNêSUDFRYQtN9U~WN\

3UH SURIHVLRQiOQX VORYHQVN~ KXGREQ~ NXOW~UX GYDGVLDWHKR VWRURþLD DV~þDVQRVWL Y REODVWL
RSHUQpKR DNRQFHUWQpKR VSHYX DYR YRNiOQHM SHGDJRJLNH RG ]iNODGQpKR Då SR Y\VRNRãNROVNê
VWXSHĖ GDO UHJLyQ 7XUFD QLHNRĐNR Y]iFQ\FK RVREQRVWt NWRUp Y U{]Q\FK þDVRYêFK SiVPDFK VYRMHM
WYRULYHM þLQQRVWL UHSUH]HQWRYDOL IHQRPpQ YRNiOQHM NXOW~U\ 2G URNX  ~þLQNRYDO Y0DUWLQH
]XEQê WHFKQLN DVyOLVWD 6ORYHQVNpKR VSHYRNROX $UQROG )O|JO  ±   URGiN ] .URPČĜtåD
QHVNRUãt VyOLVWD RSHUQêFK VFpQ Y3UDKH %UQH =iKUHEH D%UDWLVODYH ]+RUQHM âWXEQH SRFKiG]DO
$QWRQ+RN ± SUYêVORYHQVNêWHQRULVWD~þLQNXM~FLY1HZ <RUNX Y 6SRMHQêFK ãWiWRFK
DPHULFNêFK ]R 6XþLDQ SRFKiG]DOL D YR 9U~WNDFK ãWXGRYDOL 5XåHQD +DDVRYi DOLDV 5RVH 'HOPDU
± VyOLVWNDRSHU\Y%D]LOHMLDYR3KLODGHOSKLLY6SRMHQêFKãWiWRFKDPHULFNêFKD5XGROI
3HWUiN±3pWHUIL ± VyOLVWD2SHU\6ORYHQVNpKRQiURGQpKRGLYDGODY%UDWLVODYHVyOLVWD
'LYDGOD 3iWpKR NYČWQD Y 3UDKH VyOLVWD 1HZ <RUN &LW\ 2SHUD &RPSDQ\ D VyOLVWD YR 3KLODGHOSKLL
Y6SRMHQêFK ãWiWRFK DPHULFNêFK = 9U~WRN SRFKiG]DOL 0HOiQLD 0iWKHRYi ± %|KPRYi  ±
  VHVWUD SROLWLND (PDQXHOD 7HRGRUD %|KPD VyOLVWND 2SHU\ âWiWQHKR GLYDGOD Y.RãLFLDFK
)UDQWLãHN =YDUtN  ± VyOLVWD2SHU\6ORYHQVNpKRQiURGQpKR GLYDGODY%UDWLVODYHďXED
%DULFRYi   VyOLVWND 2SHU\ 6ORYHQVNpKR QiURGQpKR GLYDGOD Y %UDWLVODYH D =HPVNHM RSHU\
Y/LQ]L0DJGDOpQD%ODKXãLDNRYi  Y\UDVWDM~FDY7XUDQRFKVyOLVWNDâWiWQHKRGLYDGODY%UQH
D 2SHU\ 6ORYHQVNpKR QiURGQpKR GLYDGOD Y%UDWLVODYH ďXELFD 5\EiUVND   VyOLVWND 2SHU\
6ORYHQVNpKR QiURGQpKR GLYDGOD Y%UDWLVODYH *DEULHOD .RSSDORYi ± 5XVQiNRYi   YRNiOQD
SHGDJRJLþND =7XULDQ SRFKiG]DO D QD 9U~WNDFK ãWXGRYDO 0DUWLQ 0LNXã   KRVĢXM~FL VyOLVWD
2SHU\ 6ORYHQVNpKR QiURGQpKR GLYDGOD Y%UDWLVODYH .QLP P{åHPH SULUDGLĢ RSHUHWQêFK D PX]L
NiORYêFK VSHYiNRY D KHUFRY WDNLVWR 9U~WRþDQRY -~OLX %RWRãRY~   ~þLQNXM~FX YâWiWQRP
GLYDGOHY%UQHD-XKRþHVNRPGLYDGOHYýHVNêFK%XGČMRYLFLDFKD-DURVODYD5XVQiND~þLQNXM~FHKR
Y*R-D 0XVLF +DOO Y 3UDKH D 1iURGQRP GLYDGOH PRUDYVNRVOLH]VNRP Y2VWUDYH 9 KODVRYHM
SHGDJRJLNHY\QLNOD.DWDUtQD/DSãDQVNiSRFKiG]DM~FD]8åKRURGXSHGDJRJLþNDVSHYXYRYWHGDMãHM
ďXGRYHM ãNROH XPHQLDY0DUWLQH DDXWRUND ]ELHURN D DQWROyJLt SLHVQt Do, re, mi, fa   
9HQþHNSLHVQt  D3LHVQHãĢDVWQêFKGHWt=MHMVSHYiFNHMWULHG\Y]LãOLPQRKtVSHYiFLNWRUtGQHV
S{VRELDDNRSHGDJyJRYLDVSHYXþOHQRYLDVSHYiFN\FK]ERURYDPHG]LQLPLDMGYDMDY\VRNRãNROVNt
DVLVWHQWL KODVRYHM YêFKRY\ DVSHYX 0DUWD 3RORKRYi ± 9DUJRQþtNRYi ~þLQNXM~FD QD 3UHãRYVNHM
XQLYHU]LWHY3UHãRYHD3HWHU.RSSDOS{VRELDFLQD8QLYHU]LWH.RQãWDQtQD)LOR]RIDY1LWUH9SUtVSHYNX
SUHGVWDYtPHVWUXþQêELRJUDILFNêPHGDLOyQ5XGROID3HWUiNDNWRUêEROYVORYHQVNHMKXGREQHMNXOW~UH
YREGREtURNRY±]iPHUQHWDEXL]RYDQêSULþRPVRGVWXSRPþDVXP{åHPHSRXNi]DĢQD
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WR åH SROLWLFNp SURWLYHQVWYi SRPLQXOL 3HWUiNRYR LQWHUSUHWDþQp PDMVWURYVWYR QHVWUDWLOR QD VYRMHM
MHGLQHþQRVWL]QRYX KR P{åHPH ÄVSUtWRPQLĢ³ D ]DþOHQLĢ GR YêYRMRYpKR UDGX PHG]L SUHVWtåQH
RVREQRVWLVORYHQVNHMKXGREQHMNXOW~U\GYDGVLDWHKRVWRURþLDNWRUpVSURSDJRYDOLVORYHQVN~YRNiOQX
SHGDJRJLNXY]DKUDQLþtY3HWUiNRYRPSUtSDGHY6SRMHQêFKãWiWRFKDPHULFNêFK
/\ULFNê WHQRULVWD 5XGROI 3HWUiN VD QDURGLO  VHSWHPEUD  Y6XþDQRFK 0DWND $QQD
%HUQDUGtQD 6ODYNRYVNi  VHSWHPEHU  6XþDQ\  EROD VyOLVWND PLHVWQHKR VXþLDQVNHKR
UtPVNRNDWROtFNHKRNRVWROQpKRVSHYRNROXDS{URGQiDVLVWHQWND RWHF5XGROI3pWHUILVL]PHQLOPHQR
QD 3HWUiN Y 6XþDQRFK GLULJRYDO YODVWQ~ NDSHOX KUDO QD QLHNRĐNêFK KXGREQêFK QiVWURMRFK D SUD
FRYDO DNR VWROiU Y +ODYQêFK GLHOĖDFK &LViUVNRNUiĐRYVNHM SULYLOHJRYDQHM .RãLFNRERKXPtQVNHM
åHOH]QLFHQD9U~WNDFK





2EUDetail z Matriky krstených Rímskokatolíckej cirkvi v 6XþDQRFK
Poznámka pri krste matky Anny Bernardíny Slavkovskej o sobáši s Rudolfom Péterfim 2. 10. 1911.


= LFK PDQåHOVWYD SRFKiG]DOL GHWL 9DOpULD D PODGãt 5XGROI 5XGROI SUHåLO YURGQêFK
6XþDQRFK GHWVWYR DOH ãNROVNp D POiGHåQtFNH URN\ SUHåLO QD 9U~WNDFK 9\UDVWDO Y URGLQH (XJHQD
3DSSD ± 3RUXEVNpKR 5RGLQD 3DSSRYFRY EêYDOD QD 1RYHM XOLFL VLWXRYDQHM QDG 5tPVNRNDWROtFN\P
NRVWRORP VY -iQD .UVWLWHĐD 9 RVREH (XJHQRYKR V\QD 5XGROID 3DSSD ± 3RUXEVNpKR  QDãLHO
VWDUãLHKREUDWDDFHORåLYRWQpKRURGLQQpKRSULDWHĐDQDþRSRXND]XMHDM]DFKRYDQiIRWRJUDILD5XGROID
3HWUiNDGHGLNRYDQi5XGROIRYL3DSSRYL±3RUXEVNpPX 




 $QQD %HUQDUGtQD 6ODYNRYVNi EROD NUVWHQi  VHSWHPEUD  Y VXþLDQVNRP UtPVNRNDWROtFNRP NRVWROH 2WHF -iQ
6ODYNRYVNêSRFKiG]DO]R6SLãVNpKRâWLDYQLNDPDWND)UDQWLãND0DUNRYiSRFKiG]DOD]R6RFRYLHFY7XUFL0DODWURFK
V~URGHQFRY 0iULX  6XþDQ\"  -iQD  6XþDQ\ 6XþDQ\  D 3DXOtQX $QQX 
6XþDQ\6XþDQ\ 

 5XGROI 3DSS ± 3RUXEVNê  9U~WN\ %UDWLVODYD  S{VRELO DNR ~UDGQtN Y 'LHOĖDFK .RãLFNR
ERKXPtQVNHM åHOH]QLFH DýHVNRVORYHQVNêFK ãWiWQ\FK GUiK QD 9U~WNDFK ERO IXWEDOLVWRP 5XGHM KYLH]G\ QD 9U~WNDFK
ýHVNRVORYHQVNpKR ýHUYHQpKR NUtåD Y %UDWLVODYH    D 9LNWRULH äLåNRY Y 3UDKH RG   (57/ 'XãDQ
 /H[LNyQ YU~WRFNêFK RVREQRVWt äLOLQD .QLåQp FHQWUXP V  KHVOR 3DSS 3RUXEVNê  5XGROI = URGLQ\
3RUXEVNêFK SRFKiG]D LY\VRNRãNROVNi SHGDJRJLþND *DEULHOD 3HWURYi URG 3RUXEVNi  9U~WN\  NWRUi
~þLQNRYDODDNRGHNDQND3HGDJRJLFNHMIDNXOW\8QLYHU]LW\.RQãWDQWtQD)LOR]RIDY1LWUH

)RWRJUDILDVDQDFKiG]DY$UFKtYH0HVWVNpKR~UDGXQD9U~WNDFKY0HVWVNHMNQLåQLFL+DQ\=HOLQRYHM
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2EUFotografia Rudolfa Petráka s GHGLNiFLRXSUHSULDWHĐD] Vrútok:
„Milému Rudovi Porubskému a MHKRURGLQNHQDG{ND]SULDWHĐVWYDVUGHþQH5XGR3HWUiN³
$UFKtY0HVWVNpKR~UDGXQD9U~WNDFK


5XGROIRGGHWVWYDKUDOQDKXVOLDFKDVSLHYDO9R9U~WNDFKDEVROYRYDOâWiWQXĐXGRY~ãNROX
FKODSþHQVN~ D âWiWQX PHãWLDQVNX ãNROX 6SUiYFRP âWiWQHM ĐXGRYHM ãNRO\ FKODSþHQVNHM ERO
)HUGLQDQG&LQFtNVWUêNRDNDGHPLFNpKRPDOLDUD-R]HID*&LQFtNDNWRUêWUiYLOOHWQpSUi]GQLQ\YR
9U~WNDFK XVYRMKR VWUêND D QDSRNRQ S{VRELO Y 6SRMHQêFK ãWiWRFK DPHULFNêFK )HUGLQDQG &LQFtN
SULVSLHYDO GR KXPRULVWLFNpKR þDVRSLVX .RF~U  D SR VYRMRP SUHGFKRGFRYL VSUiYFRYL $ORLVRYL



)HUGLQDQG&LQFtNERODXWRURPKXPRULVWLFNpKRSRPHQRYDQLDREFt=iWXUþLH PDćDUVN\)HOV|=iWXUFVD$OVy=iWXUFV 
3ULHNRSD PDćDUVN\ 5pYD\IDOYD  D 9U~WN\ PDćDUVN\ )HOV| 5XWWND D$OVy 5XWWND  NWRUp VD PDOL VSRMLĢ GR MHGQHM
DJORPHUiFLH =R ]DþLDWRþQêFK StVPHQ REFt =iWXUþLH D 3ULHNRSD D]NRQFRYêFK StVPHQ 9U~WN\ Y]QLNRO Qi]RU =iSUWN\
3UDYGHSRGREQH LãOR RKXPRUQ~ UHDNFLX QD ~VLOLH )HGRUD )ULGULFKD 5XSSHOGWD NWRUê SUHVDG]RYDO DE\ PHVWR 0DUWLQ
YHĐNiREHF9U~WN\DRNROLWpREFHY\WYRULOLVYRMRXDJORPHUiFLRXYKRGQêSULHVWRUSUHKODYQpPHVWR6ORYHQVNDSRURNX
7HQWR WUHQG ERO RåLYHQê SR GUXKêNUiW SUHG GUXKRX VYHWRYRX YRMQRX .QtKNXSHF D Y\GDYDWHĐ -~OLXV .XVWUD SUH
QRY~PHWURSROX6ORYHQVNDYSULHVWRUHPHG]L0DUWLQRP9U~WNDPLD6XþDQPLY\PêãĐDODMPHQi.RWOtQP)DWUtQDOHER
6OiYD )HUGLQDQG &LQFtN  .OiãWRU SRG =QLHYRP 9U~WN\  ERO XþLWHĐRP VSUiYFRP ãNRO\
SXEOLFLVWRP D þOHQRP VSRONRY 3RXåtYDO SVHXGRQ\PL )HU&LN DOHER -DQR ] E~G\ 2WHF -XUDM &LQFtN PDWND $QQD
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6DLIUWRYL]+RVWLYtFSUL3UDKH EROVSUiYFRPãNRO\YURNRFK± SUHY]DOãWDIHWXXYiG]DQLD
ãNROVNêFKDNDGpPLtXþLWHĐRYDåLDNRYUHDOL]RYDQLDGHWVNêFKGLYDGHOQêFKSUHGVWDYHQtDRUJDQL]iFLH
XþLWHĐVNpKRDåLDFNHKRVSHYRNROX3UHGSRNODGiPHåHDMPODGê5XGROI3HWUiNWDNDNRRVWDWQtåLDFL
ãNRO\ VD ]DSRMLO GR þLQQRVWL ãNROVNêFK V~ERURY KXGREQêFK ]ERURYêFK DGLYDGHOQêFK 9âWiWQHM
PHãWLDQVNHMãNROHNWRU~QDMVN{UVSUDYRYDO$ORLV7DãQHU]1iFKRGD±DXWRUP\ãOLHQN\ XþLWHĐVNêFK
DNDGpPLt DQHVWRU þHVNpKR L VORYHQVNpKR EiENDUVWYD ~þLQNRYDO VSUiYFD DGLULJHQW åLDFNHKR
VSHYiFNHKR]ERUX9RMWHFK'OXJRSROVNê 0\VOtPHVLåHYU~WRFNp]iNODGQpãNROVWYRSUHFKODSFRY
EROR YUXNiFK VN~VHQêFK D NXOW~UX SRGSRUXM~FLFK VSUiYFRY SULþRP WDNLVWR ãWiWQD ĐXGRYi ãNROD
GLHYþHQVNiQD9U~WNDFKGLVSRQRYDODVSUiYN\ĖDPLVQHVPLHUQ\PLPDQDåpUVN\PL]UXþQRVĢDPL 
9URNRFK  ±  ãWXGRYDO QD âWiWQRP UHIRUPRYDQRP UHiOQRP J\PQi]LX 9LOLDPD
3DXOLQ\KR7yWKD Y0DUWLQH YREGREt NHG\ WDP ãWXGRYDOL %RKXVODY 9DODãĢDQ  ] 0DUWLQD

3URNãRYiNUVWHQêYUtPVNRNDWROtFNRPNRVWROHY.OiãWRUHSRG=QLHYRPV~URGHQFL-iQ  6WDQLVODY)UDQWLãHN
 D$QQD  ÒþLQNRYDODNRVSUiYFDâWiWQHMĐXGRYHMãNRO\Y+HĐSH  
XþLWHĐDVSUiYFDâWiWQHMĐXGRYHMãNRO\FKODSþHQVNHM QD9U~WNDFK  SULVSLHYDOGRKXPRULVWLFNpKRþDVRSLVX
.RF~UEROWDMRPQtNRP0LHVWQHKRRGERUX0DWLFHVORYHQVNHMQD9U~WNDFK RG SUHGQiãDOYVSRONRFK'RUDVW
þVOýHUYHQpKRNUtåDDY]GUXåHQêFKVSRONRFK QDSUSUHGQiãNDR0DVDU\NRYL 

 9RMWHFK 'OXJRSROVNê  7XUþLDQVN\ 3HWHU" .DQDGD  ERO XþLWHĐRP VSUiYFRP ãNRO\ GLULJHQWRP D þOHQRP
VSRONRY$EVROYRYDOVWUHGQ~ãNROXY%DQVNHM%\VWULFLD8þLWHĐVNê~VWDYY7XUþLDQVN\FK7HSOLFLDFK3{VRELODNRXþLWHĐ
YâWiWQHM ĐXGRYHM ãNROH FKODSþHQVNHM QD 9U~WNDFK   Y âWiWQHM PHãWLDQVNHM ãNROH QD 9U~WNDFK 
 EROVSUiYFRPâWiWQHMPHãWLDQVNHMãNRO\-iQD.ROOiUDY0RãRYFLDFK  DVSUiYFRPâWiWQHMPHãWLDQVNHM
ãNRO\QD9U~WNDFK  NGHSULYtWDO3HYHFNpVGUXåHQLHMXKRþHVNêFKXþLWHĐRY]7iERUD  D3HYHFNê
VERU ]iSDGRVORYHQVNêFK XþLWHĐRY   %RO GLULJHQWRP åLDFNHKR VSHYRNROX âWiWQHM PHãWLDQVNHM ãNRO\ QD
9U~WNDFK QDSUGLULJRYDOQDNRQFHUWHY/LSWRYVNRP0LNXOiãL þOHQRPYU~WRFNpKR0LHVWQHKRRGERUX0DWLFH
VORYHQVNHM RG   NGH SUHGQiãDO QDSU   S{VRELO DNR RFKRWQtFN\ GLYDGHOQtN QDSU ~þLQNRYDO YKUH
6WUKQXWê NUtå Y 6SRONX ..'   D þOHQ REHFQpKR YêERUX QD 9U~WNDFK RG   3XEOLNRYDO SHGDJRJLFNp
þOiQN\ Y RGERUQêFK þDVRSLVRFK 6UtPVNRNDWROtFN\P NĖD]RP ,PULFKRP )]\P HPLJURYDO GR ]DKUDQLþLD S{VRELO
Y.DQDGH

 6SUiYN\ĖD $QQD 6\FKUDYRYi  +XPSROHF ýHVNi UHSXEOLND3UDKD ýHVNi UHSXEOLND  Y\ãWXGRYDOD
ĐXGRY~ãNROXY/HGþLQDG6i]DYRXDSHGDJRJLFN~ãNROXY3UDKH93UDKHS{VRELODDNRXþLWHĐNDDY\FKRYiYDWHĐND2G
URNX  EROD þOHQNRX ýHVNRVORYHQVNHM VRFLiOQHM GHPRNUDFLH YURNRFK  SUtVOXãQtþNRX ýHVNHM PDILH 2G
RNWyEUD  EROD þOHQNRX REHFQpKR ]DVWXSLWHĐVWYD Y3UDKH  äLåNRYH 3R Y]QLNX ýHVNRVORYHQVNHM UHSXEOLN\ VD VWDOD
IXQNFLRQiUNRX ýHVNRVORYHQVNHM VRFLiOQHM GHPRNUDWLFNHM VWUDQ\ URERWQtFNHM 9URNRFK  S{VRELOD DNR
VSUiYN\ĖD GLHYþHQVNHM ĐXGRYHM ãNRO\ QD 9U~WNDFK 9QRYHPEUL  EROD Y0DUWLQH ]YROHQi ]D þOHQNX NUDMLQVNpKR
YêNRQQpKRYêERUXVWUDQ\$NRSUYiåHQD]R6ORYHQVNDD9U~WRþDQNDERODSRVODQN\ĖRXYþHVNRVORYHQVNRPSDUODPHQWH
Y URNRFK  ]D VRFLiOQRGHPRNUDWLFN~ VWUDQX PDUWLQVNpKR REYRGX %ROD þOHQNRX 5RERWQtFNHM DNDGpPLH
3XEOLNRYDOD þOiQN\ YSHULRGLNiFK 1DSUHG 3UiYR OLGX 5RERWQtFNH QRYLQ\ =iXMP\ ]HPH DOHVQêFK URERWQtNRY D 6OR
YHQVNêEDQtN9RVYRMLFKþOiQNRFKVD]DREHUDODVRFLiOQ\PLSRPHUPLQD6ORYHQVNX9\GDODNQLK\5RGLþHDGČWL  
/LGRYi YêFKRYD DVRFLiOQt SpþH SUHG URNRP   9êFKRYD PDWHN SUHG URNRP   äHQD MHM SUiYD D ~NRO\ YR
YHUHMQRP D URGLQQRP åLYRWH   3UHNODGDOD ]IUDQF~]ãWLQ\ DQHPþLQ\ 7ODþRX Y\ãOL SUHNODG\ NQtK &KDUOHV
6HLJQRERV$OEHUW0pWLQ6RXþDVQpGČMLQ\RGURNX  D5RVD0D\UHGHURYi.HNULWLFHåHQVNRVWL
 3R6\FKUDYRYHM~þLQNRYDOLVSUiYN\QH$OåEHWD/DXQHURYiSRGSRURYDWHĐNDP\ãOLHQN\VWDYE\3DPlWQtND7*
0DVDU\NDYãNROVNHM]iKUDGHD0DUWD-XGtNRYiDXWRUNDGHWVNêFKEiVQt

%RKXVODY9DODãĢDQ +UDFKRYLãWH±%UDWLVODYD EROY\VRNRãNROVNêSHGDJyJGLULJHQW]ERUPDMVWHU
DGUDPDWXUJ $EVROYRYDO 0HVWVN~ KXGREQ~ ãNROX Y 0DUWLQH *\PQi]LXP Y 0DUWLQH )LOR]RILFN~ IDNXOWX 8QLYHU]LW\
.RPHQVNpKR Y %UDWLVODYH RGERU MD]\NRYHGD KXGREQi YHGD D QiURGRSLV QD .RQ]HUYDWyULX Y%UDWLVODYH DEVROYRYDO
NRPSR]tFLXYWULHGH$OH[DQGUD0R\]HVDDGLULJRYDQLHYWULHGH-RVHID9LQFRXUND  3{VRELODNRNRUHSHWtWRU
6ORYHQVNpKR QiURGQpKR GLYDGOD Y%UDWLVODYH   UHIHUHQW DYHG~FL KXGREQpKR RGERUX 0DWLFH VORYHQVNHM
Y0DUWLQH   UHGDNWRU SXEOLNiFLt RKXGEH YHQRYDO VD ]DSLVRYDQLX ĐXGRYêFK SLHVQt 9URNX  SUDFRYDO
VPDUWLQVNêP6ORYHQVNêPVSHYRNRORPY0DUWLQH]DORåLO8þLWHĐVNêVSHYRNROD6SHYRNROSUL0LHVWQRPRGERUH0DWLFH
VORYHQVNHM   YLHGRO PXåVNê 6SHYRNRO 'LHOQH ýHVNRVORYHQVNêFK ãWiWQ\FK GUiK QD 9U~WNDFK   3R
RGFKRGH]0DWLFHVORYHQVNHMDSRXNRQþHQtIXQNFLH]ERUPDMVWUDYU~WRFNpKRPXåVNpKRGLHOHQVNpKRVSHYRNROXS{VRELO
DNRGLULJHQWYGLYDGOHY.RãLFLDFK  RGURNXDMDNRGUDPDWXUJRSHU\6WDOVDKODYQêPGUDPDWXUJRPQD
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D)UDQWLãHN=YDUtN ]9U~WRN'RWRKWRREGRELDVSDGDM~3HWUiNRYHSUYpYHUHMQpVyORYpY\VW~SHQLD
$NR URþQê PDO KXVĐRYp UHFLWiO\ D URGLþLD UR]YtMDOL D SRGSRURYDOL MHKR WDOHQW =PDUWLQVNpKR
J\PQi]LD RGLãLHO ãWXGRYDĢ QD 8þLWHĐVNê ~VWDY Y 6SLãVNHM .DSLWXOH  ±   2NUHP VSHYX
ãWXGRYDOKUXQDRUJDQHNODYtULDDNRUGHyQH-R]HI-DQHNSULSRPHQXO3HWUiNRYRPHQRYRYêSRþWH
QDMYê]QDPQHMãtFK DEVROYHQWRY 8þLWHĐVNpKR ~VWDYX Y6SLãVNHM .DSLWXOH „Spišskokapitulský
XþLWHĐVNê~VWDYY\FKRYDOWURFKVNXWRþQêFKXPHOFRY-R]HID*UHãiNDâWHIDQD+R]X  D Rudolfa
Petráka (1936). Títo traja sú nám dobre známi a QHWUHED LFK RVRELWQH SUHGVWDYRYDĢ Y tomto
príspevku...“ DQHVN{U XYiG]D Ä6NRUR YãHWFL RGFKRYDQFL ~VWDYX ]tVNDOL SRþDV VYRMLFK ãW~GLt DM
kantorské diplomy. Pred matúrou štvrtáci skladali pred komisiou kantorské skúšky z týchto
SUHGPHWRY OLWXUJLND V~]YXNRYHGD FLUNHYQê VSHY PHWRGLND Y\XþRYDQLD VSHYX KUD na organ...
S dvoma diplomami odchádzali teda absolventi ústavu do života: s PDWXULWQêP Y\VYHGþHQtP
a kantorským diplomom. Žiaci na tejto škole nadobudli dobré hudobné vzdelanie, pretože hudbe na
~VWDYHVDYHQRYDOD]YêãHQiSR]RUQRVĢ³ 
3R XNRQþHQt ãW~GLD S{VRELO DNR XþLWHĐ Y 6PROHQLFLDFK D %UDWLVODYH 3RþDV S{VREHQLD
Y6PROHQLFLDFK VYRMH KODVRYp NRPSHWHQFLH UR]YtMDO DNR þOHQ 6SHYiFNHKR ]ERUX VORYHQVNêFK
XþLWHĐRY 1DSULHN ]tVNDQpPX PLHVWX XþLWHĐD VWiOH YLDF LQNOLQRYDO N VSHYX 9 %UDWLVODYH VD
VNRQWDNWRYDOD]R]QiPLOVKODVRYRXSHGDJRJLþNRX$QQRX.RUtQVNRXâW~GLXPVSHYXPXRGSRU~þDO

3RYHUHQtFWYHãNROVWYDDNXOW~U\RGURNXS{VRELOQD.DWHGUHRSHUQHMSURGXNFLHQD+XGREQHMIDNXOWH9\VRNHMãNRO\
P~]LFNêFKXPHQtY%UDWLVODYH3RVWXSQHVDVWDOYHG~FLPVSRPtQDQHMNDWHGU\QHVN{UGRFHQWRPDGHNDQRP+XGREQHM
IDNXOW\ 9\VRNHM ãNRO\ P~]LFNêFK XPHQt  %UDWLVODYH %RO XPHOHFNêP YHG~FLP 6SHYiFNHKR ]ERUX EUDWLVODYVNêFK
XþLWHOLHN   9DODãĢDQRYR ~þLQNRYDQLH V YU~WRFNêP PXåVNêP GLHOHQVNêP VSHYRNRORP EROR SUtQRVRP SUH
XPHOHFNê UDVW WHOHVD 6SHYRNRO Y\VW~SLO  QRYHPEUD  QD RVODYH NDWROtFNHKR ELVNXSD âWHIDQD 0R\VHVD
XVSRULDGDQHM 0LHVWQ\P RGERURP 0DWLFH VORYHQVNHM DSRG 9DODãĢDQRYêP YHGHQtP XYLHGRO 6OiYQRVWQê ]ERU % 6PH
WDQX 7HOHVR VD V 9DODãĢDQRP ]~þDVWQLOR 9 FHORVORYHQVNêFK VSHYiFN\FK SUHWHNRY Y.RãLFLDFK NGH YNDWHJyULL
PXåVNêFK ]ERURY VD XPLHVWQLOR QD GUXKRP PLHVWH ]FHONRYpKR SRþWX  ]~þDVWQHQêFK VSHYRNRORY V  VSHYiNPL
6SHYRNRO XYLHGRO SRYLQQê ]ERU =PUiND VD 9LOLDPD )LJXãD%\VWUpKR DDNR ĐXERYRĐQ~ VNODGEX 9]DO E\ ĢD GLHYþDWNR
9RMWHFKD.RSHFNpKR

 )UDQWLãHN =YDUtN  9U~WN\ ±  %UDWLVODYD  ERO RSHUQê VSHYiN KHUHF D QHSURIHVLRQiOQ\ PDOLDU
3RFKiG]DO ]R ]HPLDQVNHM SR PDWNLQHM VWUDQH  D åHOH]QLþLDUVNHM SR RWFRYHM VWUDQH  URGLQ\ EUDW 08'U (PLO =YDUtN
 9U~WN\ ±  0DUWLQ  J\QHNROyJ $EVROYRYDO âWiWQX ĐXGRY~ ãNROX FKODSþHQVN~ YR 9U~WNDFK 
  âWiWQH UHIRUPRYDQp UHiOQH J\PQi]LXP 9LOLDPD 3DXOLQ\KR7yWKD Y0DUWLQH   GUDPDWLFNê RGERU
+XGREQHM DGUDPDWLFNHM DNDGpPLH Y%UDWLVODYH X-DQND %RURGiþD   SRþDV J\PQD]LiOQ\FK ãW~GLt
VSROXSUDFRYDO VUHåLVpURP -iQRP 3DYOtNRP QD 9U~WNDFK DNR URþQê KUDO YRSHUHWH -iQD /HSRULVD YU~WRFNpKR
RUJDQLVWX RWFD NODYLULVWN\ (OHQ\ 3LWWQHURYHM URG /HSRULVRYHM  'REURGUXåQt Yl]QL PiM   %RO þOHQRP þLQRKU\
6ORYHQVNpKRQiURGQpKRGLYDGOD  SUDFRYQtNEUDWLVODYVNpKRUR]KODVX  þOHQ)URQWRYpKRGLYDGOD
  ]DMDWê QHPHFNRX DUPiGRX Yl]QHQê YýDGFL äLOLQH 7UHQþtQH D%UDWLVODYH SR YRMQH VyOLVWD
2SHU\ 6ORYHQVNpKR QiURGQpKR GLYDGOD   þOHQ þLQRKU\ 6ORYHQVNpKR QiURGQpKR GLYDGOD  
V~NURPQH ãWXGRYDO VSHY X $QQ\ .RUtQVNHM SRGREQH DNR 5XGROI 3HWUiN  SRGQLNRO NRQFHUWQp ]iMD]G\ GR0RVNY\
  DâYDMþLDUVND   ULFKWiU EUDWLVODYVNêFK 9U~WRþDQRY QHSURIHVLRQiOQ\ YêWYDUQtN ~þLQNRYDO QD /LWHUiUQR
KXGREQêFK YHþHURFK QD 9U~WNDFK SR   SUYê SUHGVWDYLWHĐ SRVWDY\ âWHOLQX Y6XFKRĖRYHM .U~WĖDYH SUL SUHPLpUH
RSHU\   SUYê SUHGVWDYLWHĐ SRVWDY\ -iQRãtNRYKR RWFD SUL SUHPLpUH RSHU\ -XUR -iQRãtN -iQD &LNNHUD Y6OR
YHQVNRP QiURGQRP GLYDGOH Y%UDWLVODYH   9\WYRULO WDNPHU  þLQRKHUQêFK DRSHUQêFK SRVWiY DXWRU
PHPRiURY3LHURWVSXãNRX6SRPLHQN\KHUFD]YRMQRYêFKþLDV  D3LHURWEH]SXãN\6SRPLHQN\KHUFDDVSHYiND
]URNRY  =tVNDORFHQHQLHýHVWQêREþDQPHVWD9U~WN\  

 -$1(. -R]HI  8þLWHĐVNê ~VWDY Y6SLãVNHM .DSLWXOH ± OLDKHĖ VORYHQVNêFK KXGREQtNRY DVSHYiNRY ,Q +XGREQê
åLYRWURþþV
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DM 0LNXOiã 6FKQHLGHU7UQDYVNê NWRUpKR ]DXMDO 3HWUiNRY KODVRYê IRQG 8 .RUtQVNHM V~NURPQH
ãWXGRYDOVSHYYURNRFK±
5RN  SUHGVWDYRYDO Y3HWUiNRYRP åLYRWH Yê]QDPQê SUHORP 3HWUiN ERO VtFH GUåLWHĐRP
NDQWRUVNpKR GLSORPX D XþLWHĐVNHM DSUREiFLH DOH W~åED YHQRYDĢ VD VSHYX SURIHVLRQiOQH D QDSĎĖDĢ
VSHYRP åLYRWQp SRVODQLH EROD VLOQHMãLD 1DVW~SLO DNR VyOLVWD GR 2SHU\ 6ORYHQVNpKR QiURGQpKR
GLYDGOD Y %UDWLVODYH 9NUiWNRP þDVH VD VWDO Y\KĐDGiYDQêP DþDVWR REVDG]RYDQêP VyORYêP
WHQRULVWRP9URNXQDKUDOSODWĖXVSLHVĖRXDaruj mi úsmev MáriaVRUFKHVWURP6ORYHQVNpKR
UR]KODVXY%UDWLVODYHSRGYHGHQtPGLULJHQWD)HUGLQDQGD=LVFKNX3RVWXSQHQDKUDOQLHNRĐNRSLHVQt
NWRUp EROL Y GDQRP REGREt KLWPL KXGE\ SRSXOiUQHKR RNUXKX QDSU Povedz, i NHć MH SUDYGD Tam
v GLDĐDLQp
3ULD]QLY~XPHOHFN~NDULpUXYãDNSUHUXãLODQHSULD]QLYiSROLWLFNiVLWXiFLDYNWRUHMVDRFLWOR
6ORYHQVNRYXGDORVWLDFKGUXKHMVYHWRYHMYRMQ\9URNX3HWUiNRSXVWLORSHUQêV~ERU6ORYHQVNpKR
QiURGQpKR GLYDGOD 2GLãLHO ãWXGRYDĢ VSHY QDMVN{U GR 7DOLDQVND   D GR 9LHGQH NSURIHVRUNH
%DO]HURYHM ± 3RSULãW~GLXVSHYXERODQJDåRYDQêYRYLHGHQVNHMâWiWQHMRSHUH1DSRVW
VyOLVWX2SHU\6ORYHQVNpKRQiURGQpKRGLYDGODVDYUiWLOOHQQDGYHVH]yQ\YURNRFK±
D±.RQWDNW\VEUDWLVODYVNêPSURVWUHGtPYãDNXGUåLDYDOQHXVWiOH6SLHYDOY6ORYHQVNRP
UR]KODVH QDSU Y\VW~SLO GĖD  VHSWHPEUD   $NR VyOLVWD Y\VW~SLO QD NRQFHUWH RUFKHVWUD
6ORYHQVNpKRUR]KODVXSRGYHGHQtP0LFKDOD.QHFKWVEHUJHUD.DULQDVHSWHPEUDYR9OiGQHM
EXGRYH  =iURYHĖ ~þLQNRYDO Y1iURGQRP GLYDGOH Y3UDKH NGH YREGREt RG  VHSWHPEUD 
VSLHYDO~ORKX-HQtNDY6PHWDQRYHMRSHUHPredaná nevesta 
9SUYHM SRYRMQRYHM VH]yQH Y 6ORYHQVNRP QiURGQRP GLYDGOH VD SUHGVWDYLO Y~ORKH -HQtND
YRSHUH Predaná nevesta %HGĜLFKD 6PHWDQX 9~ORKH -HQtNRYKR RWFD 0tFKX VD SUHGVWDYLO ćDOãt
9U~WRþDQ DVSROXåLDN ] PDUWLQVNpKR J\PQi]LD )UDQWLãHN =YDUtN =ćDOãtFK SRVWiY VWYiUQHQêFK
Y6ORYHQVNRPQiURGQRPGLYDGOHMHKRGQpVSRPHQ~ĢSRVWDYXâWHYDYRSHUH-HMtSDVWRUN\ĖD/HRãD
-DQiþNDDOHER~þLQNRYDQLHYRequiem*LXVHSSH9HUGLKRRSlWRYQHVSRORþQHV)UDQWLãNRP=YDUtNRP
3UDFRYQp SURVWUHGLH YRSHUQRP V~ERUH NRPELQRYDO V ~þLQNRYDQtP YEUDWLVODYVNRP UR]KODVH
DNRQFHUWQRX þLQQRVĢRX SR VORYHQVNêFK PHVWiFK .RPRUQp Y\VW~SHQLD DEVROYRYDO DM YURGQêFK
6XþDQRFK 9VH]yQH  ±  ERO VSROX V 0iULRX .LãRĖRYRX+XERYRX D-iQRP +HULEDQRP
VyOLVWRP 'LYDGOD 3iWpKR NYČWQD Y3UDKH 'R WRKWR REGRELD VSDGi 3HWUiNRYR ~þLQNRYDQLH QD
NRQFHUWH Y.RVWROH 1DURGHQLD 3iQD QD SUDåVNêFK +UDGþDQRFK QD]êYDQRP 3UDåVNi /RUHWD UHVS
/RUHWD Y UiPFL IHVWLYDOX 3UDåVNp MDUR .RQFHUW VD UHDOL]RYDO  PiMD  D LãOR R RVHPQiVW\
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NRQFHUW Y /RUHWH 9 SURJUDPH NRQFHUWX ÄýHVNi KXGED GXFKRYQt ] ;9, ± ;9,,, VWROHWt³ RG]QHOL
GLHODQui confiduntSUHPLHãDQê]ERUDFDSHOOD.U\ãWRID+DUDQWD]3ROåLFD%H]GUXåLFBudiž zdráva
SDQQRþLVWiSUHPLHãDQê]ERUDRUJDQ$GDPD0LFKQX]2WUDGRYLFŽalm 112z Malých nešporSUH
VyORYê DOW RUFKHVWHU D RUJDQ %RKXVODYD 0DWČMD ýHUQRKRUVNpKR Intonuit de coelo SUH VyORYê EDV
PLHãDQê]ERURUFKHVWHUDRUJDQýHVODYD9DĖXUX3RMćGXãHSUHVyORYêPH]]RVRSUiQVRVSULHYRGRP
RUFKHVWUD DRUJDQX )UDQWLãND 9iFODYD 0tþX Ária de venerabili ± GXHWWR VR VSULHYRGRP RUFKHVWUD
DRUJDQX ]iYHU Magnificat SUH PLHãDQê ]ERU RUFKHVWHU DRUJDQ âLPRQD %UL[LKR ÈULD ] RUDWyULD
6QČWt V NĜtåH SUH VyORYê WHQRU RUFKHVWHU DRUJDQ )UDQWLãND ;DYHUD %UL[LKR Salve regina SUH VyOD
PLHãDQê]ERURUFKHVWHUDRUJDQ0LNXOiãD:HQW]HOLKRÁria z Mariánskej kantátySUHVyORYêVRSUiQ
RUFKHVWHU D RUJDQ -LĜtKR $QWRQtQD %HQGX Loretánske litánie SUH VyOD PLHãDQê ]ERU RUFKHVWHU
DRUJDQ -iQD 9iFODYD 6WDPLFD 1D NRQFHUWH ~þLQNRYDOL 6\PIRQLFNê RUFKHVWHU )2. V GLULJHQWRP
9iFODYRP6PHWiþNRP ýHVNêVSHYiFN\]ERUVR]ERUPDMVWURP-DQRP.KQRP QD ]YRQNRYHM KUH
DRUJDQH KUDO -RVHI .XFK\QND QD RUJDQH KUDO /DGLVODY 9DFKXOND D DNR VyOLVWL ~þLQNRYDOL
'UDKRPtUD7LNDORYi5ĤåHQD+RĜiNRYi9ODVWD=DKiONRYi5XGROI3HWUiND-DQ)ODMãKDQV 
ĆDOãtP D]GD QDMG{OHåLWHMãtP SUHORPRYêP REGREtP EROD MDU URNX  1D SR]YDQLH
ULDGLWHĐDQHZ\RUVNHMPHVWVNHMRSHU\RGLãLHOYPDUFLQDNUiWNRGREpDQJDåPiQDOHSRSUYêFK
~VSHFKRFK NWRUp ]RåDO Y1HZ <RUNX ]tVNDO WUYDOp DQJDåPiQ 0HG]LWêP  PiMD  QDKUDO
Y3UDKHâDSRULQRYXV\PIRQLFN~NDQWiWXOn the field of KulikovoSUHVyOD]ERUDRUFKHVWHURS
6SROXSUDFRYDO V -DUPLORX 3HGURYRX VRSUiQ  -DUPLORX 3DOLYFRYRX DOW  D/DGLVODYRP 0Ui]RP
EDU\WyQ 3UDåVNêPUR]KODVRYêP]ERURPSRGYHGHQtP-LĜtKR3LQNDVDD6\PIRQLFNêPRUFKHVWURP
ýHVNpKRUR]KODVX 62ý5 VGLULJHQWRP.DUORP$QþHUORP 
3HWUiN ERO SUYê 6ORYiN QD 1HZ\RUVNHM RSHUQHM VFpQH 'YDGVDĢ VH]yQ ERO VyOLVWRP 1HZ
<RUN &LW\ 2SHUD &RPSDQ\ 9 URNRFK  ±  ERO YHG~FRX RVREQRVĢRX RSHUQpKR GRPX
YWHQRURYRP RERUH  9 1HZ <RUNX VD XYLHGRO QD MDU URNX  7KH %URRNO\Q 'DLO\ (DJOH
XYHUHMQLOUR]VLDKO\þOiQRN-RKQD%DOODPOVQi]YRPCity Center Opera Company Does a Very Fine
„Tosca“  DSUtOD „After a two-year retirement from the boards, the New York City Opera



KWWSZZZIHVWLYDOF]F]DUFKLY
KWWSZZZNDUHO
DQFHUOFRPSDJESKS",'B)250$7,21  RUFK 3UDJXH5DGLR6\PSKRQ\2UFKHVWUD 62&5 
1DKUiYNDERODY\VLHODQiD

%P5XGROI3HWUDNWHQRUGLHVDW,Q7KH1HZ<RUN7LPHVV$XWRUþOiQNXXYHUHMQLOåH
Ä5XGROSK3HWUDNDOHDGLQJWHQRUZLWKWKH&LW\2SHUD&RPSDQ\IURPWRGLHG6DWXUGD\RIDKHDUWDLOPHQWLQ
*UHHQZLFK &RQQ ZKHUH KH OLYHG +LV DJH ZDV  0U 3HWUDN ZKR ZDV ERUQ LQ &]HFKRVORYDNLD KDG VXQJ DW PDMRU
RSHUDKRXVHVLQ(XURSHDQG6RXWK$PHULFDDQGDVDVRORLVWZLWKWKH1HZ<RUN3KLOKDUPRQLF3KLODGHOSKLD2UFKHVWUD
DQGRWKHUHQVHPEOHV+HEHJDQKLVFDUHHUZLWKWKH%UDWLVODYD2SHUDDQGWKH3UDJXH2SHUDDQGPDGHKLV$PHULFDQGHEXW
LQDWWKH1HZ<RUN&LW\&HQWHUDV5RGROIRLQWKH&LW\2SHUDVSURGXFWLRQRIÄ/D%RKHPH³+LVODWHUUROHVZLWK
WKHFRPSDQ\LQFOXGHG&DYDUDGRVVLLQÄ7RVFD³3LQNHUWRQLQÄ0DGDPH%XWWHUIO\³:DOWKHULQÄ'LH0HLVWHUVLQJHU³DPG
WKHWLWOHUROHLQ*RXQRGVÄ)DXVW³,QZKHQ0U3HWUDNVDQJDWWKH3KLODGHOSKLD2UFKHVWUDVSUHVHQWDWLRQRI&DUO
2UIIV Ä&DUPLQD %XUDQD³ LQ &DUQHJLH +DOO +DUROG & 6FKRQEHUJ 7KH 1HZ <RUN 7LPHV PXVLF FULWLF QRWHG
(YHU\WKLQJVRXQGHGHIIRUWOHVVDQGFOHDUHYHQWKHKLJK'WKDW0U3HWUDNWRRNLQIDOVHWWR0U3HWUDNUHWLUHGILYH\HDUV
DJR³
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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.“ 
7KH %URRNO\Q 'DLO\ (DJOH XYHUHMĖRYDO SR]YiQN\ QD RSHUQp SUHGVWDYHQLD D KRGQRWHQLD
YêNRQRY 'ĖD  PDUFD  ERO ]YHUHMQHQê þOiQRN 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.“ 
9 RNWyEUL  VD V 3HWUiNRYêP PHQRP VWUHWiYDPH Y SUHPLpUH 6WUDXVVRYKR GLHOD Ä'HU
5RVHQNDYDOLHU³.ULWLN3DXO$IIHOGHUXYHUHMQLOKRGQRWHQLHXYHGHQLDRSHUQpKRGLHODVQi]YRPCity
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.“ 
9 VHSWHPEUL  VD 3HWUiN SRGLHĐDO QD XYHGHQt RSHU\ )DXVW Y 0HVWVNHM RSHUH Y 1HZ
<RUNX 7KH %URRNO\Q 'DLO\ (DJOH SULQLHVRO R]QDP R SRGXMDWt V Qi]YRP 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.
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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...“ 
9URNXSRGQLNROSUYpYHĐNpWXUQpSR6SRMHQêFKãWiWRFKDPHULFNêFKQDNWRURPVSLHYDO
WHQRURYp VyOR Y %HHWKRYHQRYHM 9. symfónii SRG WDNWRYNRX $UWXUD 7RVFDQLQLKR 'LULJHQW /HRSROG
6WRNRZVNLVDSRFKYDOQHY\MDGULOR3HWUiNRYRPKODVH6WRNRZVNLPXYV~NURPQRPOLVWH]URNX
ćDNRYDO ]D VyORYê YêNRQ Y Canticum Sacrum ,JRUD 6WUDYLQVNpKR =REURYVNpKR SRþWX YêNRQRY
3HWUiND DNR VyOLVWX QD LOXVWUiFLX Y\EHUiPH OHQ VHGHP NRQFHUWRY 9GĖRFK  ±  PiMD  DNR
VyOLVWDVSROXSUDFRYDOQDURþQtNX0iMRYpKRIHVWLYDOXV7KH3KLODGHOSKLD2UFKHVWUDSRGYHGHQtP
GLULJHQWD (XJHQD 2UPDQG\KR  'ĖD  PDUFD  VSROXSUDFRYDO V GLULJHQWRP /HRSROGRP
6WRNRZVNLP6RVyOLVWDPL-HDQ+LQNOH VRSUiQ $QQHWWH'LQZRRG\ NRQWUDDOW D-D\)URPDQ EDV 
XYLHGROY+RXVWRQHÄ$OO±%HHWKRYHQ3URJUDP³6\PIyQLXþ)GXURSD6\PIyQLXþGPRO
RS 
9GĖRFK  ±  PDUFD  SRG WDNWRYNRX -RVHID .ULSVD XYLHGRO Parable of Death RG
)RVVD DRequiem RG +HFWRUD %HUOLR]D 5R]SUiYDþRP EROD )HOLFLD 0RQWHDOHUJH VSROX~þLQNRYDO
VSHYiFN\]ERU6XQ\)UHGRQLD)HVWLYDO&KRUXV 'ĖDM~OD~þLQNRYDOQD6WDGLXP&RQFHUW
YUiPFL%HHWKRYHQRYKRIHVWLYDOXNWRUêVDUHDOL]RYDOQD/HZLVRKQ6WDGLXPVR6WDGLXP6\PSKRQ\
2UFKHVWUD DYVSROXSUiFL V &ROOHJH RI WKH &LW\ RI 1HZ <RUN  3RG GLULJHQWVNêP YHGHQtP -RVHID
.ULSVDERODXYHGHQi%HHWKRYHQRYDSymfónia þ C durRSDSymfónia þ d molRSVR
VyOLVWDPL 7KHUHVRX &ROHPDQ VRSUiQ 6KLUOH\ 9HUUHWW ± &DUWHU PH]]RVRSUiQ 5XGROI 3HWUiN WHQRU
D1RUPDQ )DUURZ EDV YVSROXSUiFL V7KH $PHULFDQ &RQFHUW &KRLU VGLULJHQWNRX 0DUJDUHW +LOOLV
9%HHWKRYHQRYHM6\PIyQLLþGPRORSVDSUHGVWDYLOV%XIIDOR3KLOKDUPRQLF2UFKHVWUDSRG
YHGHQtP -RVHID .ULSVD YVSROXSUiFL V 3LHUUHWWH $ODULH VRSUiQ  0DXUHHQ )RUUHVWHU NRQWUDDOW 
D'RQDOG%HOO EDVEDU\WyQ 6SROX~þLQNRYDOL%XIIDOR6FKROD&DQWRUXP*XLGR&KRUXVD5RVDU\+LOO
&ROOHJH 3RO\SKRQLF &KRUXV .RQFHUW VD UHDOL]RYDO  DSUtOD  D DSUtOD  Y .OHLQKDQV
0XVLF +DOO  6 $PHULFDQ 6\PSKRQ\ 2UFKHVWUD 6FKROD &DQWRUXP D GLULJHQWRP /HRSROGRP
6WRNRZVNLPXYLHGROPDUFDMatúšove pašie -RKDQQD6HEDVWLDQD%DFKD'ĖDQRYHPEUD
VSROXSUDFRYDOVGLULJHQWRP)ULW]RP0DKOHURPD0DUJDUHW+RVZHOO VRSUiQ /LOL&KRRNDVLDQ



%P'HEXWV)HDWXUH6HFRQG:HHNRI7KH&LW\2SHUD,Q7KH%URRNO\Q'DLO\(DJOH%URRNO\Q1HZ<RUN
URþþ1HGHĐDV

$5%25$QQ7KH3UHVLGHQWV5HSRUWIRU±0LFKLJDQ8QLYHUVLW\RI0LFKLJDQV

 52866(/ +XEHUW  6\PSKRQ\ DQG &KRUDOH LQ D%HHWKRYHQ 1LQWK RI WKH /DUJHU ,PSDFW ,Q +RXVWRQ 3RVW
8WRURNV

KWWSDUFKLYHVESRRUJE[UKWP

6WDGLXP&RQFHUWV5HYLHZURþþVH]yQDV

 *,// .HQQHWK  ,Q WKH 5HDOP RI 0XVLF 3KLOKDUPRQLFV  )LQDOH ,V %HHWKRYHQV 1LQWK ,Q %XIIDOR &RXULHU
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NRQWUDDOW  D7KH +DUWIRUG 6\PSKRQ\ 2UFKHVWUD DQG &KRUDOH SUL XYHGHQt Das Klagende Lied
*XVWDYD0DKOHUD 
1DãWXGRYDO SRVWDY\ 5XGROID Y %RKpPH $OIUpGD Y Traviate 'HV *ULHX[ Y 0DVVHQHWRYHM
Manon9RMYRGDY5igolettovi0DQULFRYTrubadúrovL&DYDUDGRVVLYTosce3LQNHUWRQYMadam
Butterfly 2WWDYLR YDon Giovannim )DXVW Y*RXQRGRYRP Faustovi a Margaréte :DOWHU YRQ
(WRO]LQJYMajstroch spevákoch norimberských5LFKDUGD:DJQHUD
3HWUiNWDNLVWR~þLQNRYDOYUR]KODVRYêFKUHOiFLiFKVNRPELQRYDQêPKRYRUHQêPVORYRPDVSH
YRP=PQRKêFKUR]KODVRYêFKUHOiFLtXYHćPHQDLOXVWUiFLXUHOiFLHUHDOL]RYDQpY1HZ<RUNXNRQ
NUpWQH  MDQXiUD   NHG\ NRQFHUWRYDO VR 6\OYDQ /HYLQV 2SHUD D V$QQ %ROOLQJHU DNR KRVĢ
DOHERDXJXVWD 7DNWLHåLãORRNRQFHUW6\OYDQ/HYLQV2SHUDYNWRURP~þLQNRYDOL+HUYD
1HOOL 7KHOPD $OWPDQ D5XGROI 3HWUiN DNR KRVWLD 3RGREQH ~þLQNRYDO DM YWHOHYt]QRP Y\VLHODQt
VWDQLFH 79 .H\ YUHOiFLL 2SHUD &DPHRV QDSU Y\VW~SLO V 5LQRX 7HOOL  PDUFD   (LOHHQ
6FKDXOHUD*HRUJHRP%ULWWRQRP]YêEHUXiULt]RSHU\La Traviata GHFHPEUD DOHERV(YRX
/LVNRX]YêEHUXiULt]RSHU\Manon MDQXiUD 
$NR KRVĢ Y\VW~SLO V0DUJDUHW +DUVKDZ  RNWyEUD   5HJLQRX 5HVQLN  MDQXiUD
  +HUYD 1HOOL  IHEUXiUD   $QQ $\DUV  PDUFD   )UDQFHV %LEOH  M~QD
  5RVDOLQG 1DGHOO  MDQXiUD   'LDQRX 0RQFDGR VYêEHURP iULt ]RSHU\ Madam
ButterflyPDUFD 
96SRMHQêFK ãWiWRFK DPHULFNêFK S{VRELO DM NRQFHUWQH QDVSLHYDO JUDPRSODWQH NODVLFNHM
KXGE\ SUH 0*0 D VORYHQVNp ĐXGRYp SLHVQH SUH V~NURPQp Y\GDYDWHĐVWYR 0DULQD 5HFRUGV



KWWSVDUFKLYHRUJVWUHDPIRZEDLXXLDBIRZEDLXXLDBBGMYXW[W
%P5DGLRSURJUDPV,Q7KH%URRNO\Q'DLO\(DJOH%URRNO\Q1HZ<RUNURþ1HGHĐDV
'ĖDDSUtOD~þLQNRYDOV'UDJLFRX0DUWLQLV%P7HOHYLVLRQ,Q7KH%URRNO\Q'DLO\(DJOH%URRNO\Q
1HZ <RUN URþ  þ  8WRURN    V  6$QQ %ROOLQJHU ~þLQNRYDO DM  M~QD  % P 
7HOHYLVLRQ DQG 5DGLR 3URJUDPV ,Q 7KH %URRNO\Q 'DLO\ (DJOH %URRNO\Q 1HZ <RUN URþ  þ  1HGHĐD
V

%P5DGLR+LJKOLJKV,Q7KH%URRNO\Q'DLO\(DJOH%URRNO\Q1HZ<RUNURþ1HGHĐDV
5RNSUHGWêPDSUtODY\VW~SLOV(GLWK(YDQV%P7HOHYLVLRQDQG5DGLR3URJUDPV,Q7KH%URRNO\Q
'DLO\(DJOH%URRNO\Q1HZ<RUNURþþ1HGHĐDV

 % P  0RQGD\ 0RUQLQJ 7HOHYLVLRQ ,Q 7KH %URRNO\Q 'DLO\ (DJOH %URRNO\Q 1HZ <RUN URþ  þ 
1HGHĐDV

 % P  7HOHYLVLRQV SURJUDPV ,Q 7KH %URRNO\Q 'DLO\ (DJOH %URRNO\Q 1HZ <RUN URþ  þ  1HGHĐD
V

%P79.H\,Q7KH%URRNO\Q'DLO\(DJOH%URRNO\Q1HZ<RUNURþþ1HGHĐDV

%P5DGLR3URJUDPV,Q7KH%URRNO\Q'DLO\(DJOH%URRNO\Q1HZ<RUNURþþ1HGHĐDV

%P7HOHYLVLRQ,Q7KH%URRNO\Q'DLO\(DJOH%URRNO\Q1HZ<RUNURþþ8WRURNV

%P5DGLR3URJUDPV,Q7KH%URRNO\Q'DLO\(DJOH%URRNO\Q1HZ<RUNURþþ1HGHĐDV

%P7HOHYLVLRQ,Q7KH%URRNO\Q'DLO\(DJOH%URRNO\Q1HZ<RUNURþþ8WRURNV

%P5DGLR3URJUDPV,Q7KH%URRNO\Q'DLO\(DJOH%URRNO\Q1HZ<RUNURþþ1HGHĐDV

%P7HOHYLVLRQDQG 5DGLR3URJUDPV,Q7KH%URRNO\Q'DLO\(DJOH%URRNO\Q1HZ<RUNURþþ
1HGHĐDV

%P79.H\,Q7KH%URRNO\Q'DLO\(DJOHURþþ1HGHĐDV
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6SROXSUDFRYDO VR âWHIDQRP 0yåLP  ±   NWRUê SR URNX  WDNLVWR HPLJURYDO
]ýHVNRVORYHQVND GR 6SRMHQêFK ãWiWRY DPHULFNêFK 0yåL ERO NRQFHUWQêP XPHOFRP DNODYtUQ\P
SHGDJyJRPDV3HWUiNRPQDKUDOSODWĖXVRVORYHQVNêPLĐXGRYêPLSLHVĖDPLVQi]YRPRudolf Petrak
singsYRY\GDYDWHĐVWYH0DULQD5HFRUGVY*UHHQZLFK 2GYDURN\X]UHODVYHWORVYHWDćDOãLDSODWĖD
VQi]YRP18 Slovak folk songsV0DULHQNRX0LFKQD 0DULQD5HFRUGV 7KH%LOOERDUG
6SULQJ6SHFLDO]DSUtODSULQLHVRONUiWN\R]QDPRWRPåH5XGROI3HWUiNVyOLVWD&LW\&HQWUH
2SHUD &RPSDQ\ QDKUDO Y HGtFLL 1LWUD 5HFRUGV VORYHQVNp SLHVQH 6ORYHQVNp SLHVQH EROL DXWRURP
R]QDPXR]QDþHQpDNRÄ6ODYLNVRQJV³ 
$NWtYQX VyOLVWLFN~ NDULpUX XNRQþLO URNX  2NUHP 6SRMHQêFK ãWiWRY DPHULFNêFK
NRQFHUWRYDO Y.DQDGH 0H[LNX D9LUJLQ ,VODQGV  3R XNRþHQt DQJDåPiQ KUiYDO DNR RUJDQLVWD
YNRVWRORFK 6~þDVĢRX MHKR DNWLYtW EROD VSROXSUiFD VILOPRYêPL VSRORþQRVĢDPL +UDO Y GYRFK
ILOPRFK Interrupted Melody   D Cabeza de Vaca   )LOPRYi GUiPD D PX]LNiO
Interrupted Melody (Prerušená melódia)PDOVYHWRY~SUHGPLpUXDSUtOD9WRPLVWRPURNX
]tVNDO RFHQHQLH 2VFDU ]D QiPHW DVFHQiU )LOPRYê PX]LNiO SRGiYD åLYRWQê SUtEHK DXVWUiOVNHM
GUDPDWLFNHM VRSUDQLVWN\ 0DUMRULH /DZUHQFH YKODYQHM ~ORKH V(OHDQRU 3DUNHU 9R ILOPH UHiOQH
~þLQNRYDOL VSHYiFL ± VRSUDQLVWND (LOHHQ )DUUHOO WHQRULVWL :LOOLDP 2OYLV 5XGROI 3HWUiN D$UPDQG
7RNDW\DQDRSHUQiGLYD0DUFHOOD5HDOH
96SRMHQêFKãWiWRFKDPHULFNêFKGRVLDKROYê]QDPQp~VSHFK\DMNHćYPQRKêFKSUtSDGRFK
]DFKRYDQp PHGDLOyQ\ GRNXPHQWXM~ WR åH ERO R]QDþRYDQê ]D þHVNpKR WHQRULVWX  (ãWH DM Y URNX
SULQLHVODQHPHFNiZHERYiVWUiQNDÄ'HUQHXH0HUNHU³VSRPLHQNXNQHGRåLWêPGHYlĢGHVLDWLP
SLDWLPQDURGHQLQiPVPQRKêPLQHSUHVQRVĢDPL„Rudolf PETRAK: 95. Geburtstag.
Er begann seine Ausbildung bei A. Korinskej VLF in Prag VLF und war dann Schüler von Balzer
in Wien. 1943 debütierte VLF 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 VLF  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



856Ë1<29È7HUp]LD9WULQiVWHMNRPQDWH-~OLXVD0yåLKR,Q+XGREQêåLYRWURþþV,661
0yåLKRPHQRMHQDSODWQLXYHGHQpDNR0R]V\

7KH%LOOERDUG6SULQJ6SHFLDOV

.$/0$1(XJHQ1HGRVSLHYDQiiULD5XGROID3HWUiND,Q.DQDGVNê6ORYiNURþþV

 $PHULFNê KXGREQê EXOOHWLQ &HQWUDO 2SHUD 6HUYLFH %XOOHWLQ YOHWH  XYLHGRO SUL SUtOHåLWRVWL 3HWUiNRYKR ~PUWLD
QDVOHGXM~FH~GDMHÄ7HQRU58'2/)3(75$.&]HFK$PHULFDQ\HDUVROGLQ*UHHQZLFK&RQQ+HPDGH
KLV$PHULFDQGHEXWDWWKH1HZ<RUN&LW\2SHUDLQZKHUHKHUHPDLQHGDVOHDGLQJWHQRUIRU\HDUV+HVDQJLQ
PDQ\(XURSHDQRSHUDKRXVHVDVZHOODVLQ6RXWK$PHULFDDQGVDQJRSHUDDQGFRQFHUWVLQWKH8QLWHG6WDWHV2UFKHVWUDV
VXFKDVWKH3KLODGHOSKLDDQGWKH1HZ<RUN3KLOKDUPRQLFHQJDJHGKLPDVVRORLVW+HUHWLUHGLQ³,Q&HQWUDO2SHUD
6HUYLFH%XOOHWLQ6XPPHU/LQFROQ&HQWUH0HWURSROLDQ2SHUD1HZ<RUN1<9RO1RV
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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.“ 


2EURudolf Petrák.
1HGDWRYDQp 3UHY]DWp].DQDGVNpKR6ORYiNDURþþV





KWWSGHUQHXHPHUNHUHXLQPHPRULDPJHEXUWVWDJHLPVHSWHPEHU>&LWRQOLQH@
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âWiWQH REþLDQVWYR PX RVREQH RGRY]GDO SUH]LGHQW 6SRMHQêFK ãWiWRY DPHULFNêFK 'ZLJKW
'DYLG (LVHQKRZHU $NR MHGLQê 6ORYiN ERO SULMDWê QD RVRELWQ~ DXGLHQFLX GR %LHOHKR GRPX
SUH]LGHQWRP (LVHQKRZHURP D DNR MHGLQê 6ORYiN ]D REURYVNê XPHOHFNê SUtQRV GR DPHULFNpKR
KXGREQpKRåLYRWDERO]DStVDQêGRNQLK\UHNRUGRY.RQJUHVX6SRMHQêFKãWiWRYDPHULFNêFK 
= KĐDGLVND SDQXM~FHM SROLWLFNHM VLWXiFLH Y EêYDORP ýHVNRVORYHQVNX YãDN ]RVWDOL XPHOHFNp
~VSHFK\ D DNWLYLW\ 5XGROID 3HWUiND RILFLiOQH ]iPHUQH QHUHIOHNWRYDQp MHKR RVREQRVĢ EROD
Y\PD]iYDQi ]KLVWyULH ] HQF\NORSpGLt DSRG -HGLQêP SR]LWtYQ\P PRPHQWRP NHG\ VD 3HWUiNRYR
PHQR SULSRPHQXOR ãLUãHM YHUHMQRVWL EROD DNWLYLWD /DGLVODYD 0RNUpKR NWRUê YþDVRFK VLOQHM~FHM
QRUPDOL]iFLH ÄSUHSDãRYDO³ 3HWUiNRYR PHQR GR ýHVNRVORYHQVNHM YODVWLYHG\ ,; GLHO 8PHQLH
=Yl]RN    3HWUiN MH DNR MHGLQê XYHGHQê YSUHKĐDGH YKODVRYêFK RERURFK WHQRU DEDV 
9XåãRPÄKXGREQtFNRP³NUXKXSULSRPHQXO3HWUiNDDNRDEVROYHQWD8þLWHĐVNpKR~VWDYXY6SLãVNHM
.DSLWXOH-R]HI-DQHNYRVYRMRPSUtVSHYNXY+XGREQRPåLYRWHURNX 
9V~þDVQRVWLVDGRSRYHGRPLDVORYHQVNHMKLVWRULRJUDILHRSlWRYQHGRVWiYD3HWUiNRYRPHQR
$NRSUYi3HWUiNRYXRVREQRVĢSULSRPHQXOD7HUp]LD8UVtQ\RYiYSUtVSHYNRFK2åLYPHVWUiQN\QDãHM
PLQXORVWL5XGROI3HWUiN±VORYHQVNêWHQRULVWD 



D/HJHQGiUQ\WHQRULVWD'YRMQiVREQpMXEL

OHXP5XGROID3HWUiND   9URNXERO3HWUiN]DUDGHQêGR/H[LNyQXYU~WRFNêFKRVREQRVWt
RG 'XãDQD (UWOD Y\GDQpKR SUL SUtOHåLWRVWL  YêURþLD SUYHM StVRPQHM ]PLHQN\ R9U~WNDFK
3HWUiNRYSURILOMHV~þDVĢRXPRQRJUDILH0HWDPRUIy]\KXGREQHMNXOW~U\YR9U~WNDFK  DXWRUD
WRKWR SUtVSHYNX  9DSUtOL  UHDOL]RYDOR .RQ]HUYDWyULXP Y äLOLQH SUYê URþQtN 0HG]LQiURGQHM
VSHYiFNHM V~ĢDåH SUH åLDNRY D ãWXGHQWRY ]iNODGQêFK XPHOHFNêFK ãN{O KXGREQêFK J\PQi]Lt
DNRQ]HUYDWyULt ]R 6ORYHQVNHM UHSXEOLN\ D ýHVNHM UHSXEOLN\ NWRUi QHVLH PHQR 5XGROID 3HWUiND
5RGQp 6XþDQ\ XYHUHMQLOL SURILO VYRMKR Yê]QDPQpKR URGiND YãWYUĢURþQtNX 1RYp 6XþLDQVNH ]YHVWL
URNX   'ĖD  VHSWHPEUD  SULSUDYLOD 7HUp]LD 8UVtQ\RYi YUiPFL VpULH =ODWp KODV\
VORYHQVNp RSHU\ QD þHVNRP LQWHUQHWRYRP SRUWiOL ZZZRSHUDSOXVF] PHGDLOyQ 5XGROID 3HWUiND
9VpULLSUtVSHYNRYEROLRNUHP5XGROID3HWUiNDSXEOLNRYDQpSURILO\/XFLH3RSSRYHM-HO\.UþPpU\±
9UWHĐRYHMD3HWUD0LNXOiãDDNRQDMYê]QDPQHMãtFKRVREQRVWtVORYHQVNpKRRSHUQpKRXPHQLD 



.$/0$1(XJHQ1HGRVSLHYDQiiULD5XGROID3HWUiND,Q.DQDGVNê6ORYiNURþþV
ýHVNRVORYHQVNiYODVWLYČGD'tO,;8PČQt6YD]HN+XGEDV

-$1(.-R]HI8þLWHĐVNê~VWDYY6SLãVNHM.DSLWXOH±OLDKHĖVORYHQVNêFKKXGREQtNRYDVSHYiNRY,Q+XGREQê
åLYRWURþþV

 856Ë1<29È 7HUp]LD  2åLYPH VWUiQN\ QDãHM PLQXORVWL 5XGROI 3HWUiN ± VORYHQVNê WHQRULVWD ,Q +XGREQê
åLYRWURþþV

856Ë1<29È7HUp]LD/HJHQGiUQ\WHQRULVWD'YRMQiVREQpMXELOHXP5XGROID3HWUiND,Q7HDWUR%UDWLVODYD
V

(57/'XãDQ/H[LNyQYU~WRFNêFKRVREQRVWt9U~WN\0HVWR9U~WN\VKHVOR3HWUiN5XGROI

5877.$<-XUDM0HWDPRUIy]\KXGREQHMNXOW~U\YR9U~WNDFKäLOLQDäLOLQVNiXQLYHU]LWDV

%P2VREQRVWL6XþLDQ5XGROI3HWUiN,Q1RYp6XþLDQVNH]YHVWLV

856Ë1<29È7HUp]LD=ODWpKODV\VORYHQVNpRSHU\5XGROI3HWUiNZZZRSHUDSOXVF]
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=DWLDĐ þR SURIHVLRQiOQ\ XPHOHFNê åLYRW GRVLDKRO D]GD QDMY\ããLH Y\W~åHQp FLHOH 5XGROID
3HWUiNDWDNRVREQêURGLQQêåLYRWÄSRNULYNiYDO³3HWUiNEROGYDNUiWåHQDWê3UYiPDQåHOND)HGRUD
.DOHQþtNRYi  1RYp 0HVWR QDG 9iKRP  EROD VYHWR]QiPD NUDVRNRUþXOLDUND -HM RWHF 5XGROI
.DOHQþtNPDOREFKRGVMXåQêPRYRFtP9URNXVDURGLQDSUHVĢDKRYDODGR3UDK\9URNX
VD VWDOD MXQLRUVNRX PDMVWHUNRX ýHVNRVORYHQVND D Y URNX  VD VWDOD PDMVWHUNRX VHQLRURN QD
PDMVWURYVWYiFKY%DQVNHM%\VWULFL2GURNXåLODVURGLþPLY%UDWLVODYH'RURNXSOêFK
GHVDĢURNRYERODPDMVWHUNRX6ORYHQVND9RIHEUXiULV~ĢDåLODYR9LHGQL3RSROLWLFNRPSXþL
YýHVNRVORYHQVNX NWRUê VD RGRKUDO SUiYH Y þDVH MHM ~þLQNRYDQLD YR 9LHGQL VD GR URGQHM YODVWL
QHYUiWLOD = 9LHGQH RGLãOD ]D VYRMtP PDQåHORP 5XGROIRP 3HWUiNRP GR 6SRMHQêFK ãWiWRY
DPHULFNêFKNGHVDLPQDURGLOLV\QRYLD3HWHUD(YDQ3RGĐDVSRPLHQRNPDQåHON\)HGRU\3HWUiN
QHPDO]P\VHOSUHURGLQQêåLYRWSRUR]YRGHVDRURGLQXQH]DXMtPDO 6GUXKRXPDQåHONRX$UOHQH
7RPNLQVPDOGFpUX9DOpULXSRPHQRYDQ~SRGĐD5XGROIRYHMVWDUãHMVHVWU\ 
-HKR KODV MH ]DFKRYDQê QD QDKUiYNH 2UIIRYHM &DUPLQD EXUDQD 3KLOLSV  &ROXPELD
 1HZ <RUN 1< 6RQ\ &ODVVLFDO   6SLHYDO Y%HHWKRYHQRYêFK 6\PIyQLiFK þ  D 
QDKUDWp ILUPRX %HVFRO PHG]L URNPL  ±   D 6\PIyQLiFK þ  D QDKUDWp ILUPRX %HVFRO
PHG]L URNPL  ±   QD SODWQL 'DV NODJHQGH /LHG *XVWDYD 0DKOHUD QDKUDWp ILUPRX 1HZ
<RUN9DQJXDUG5HFRUGLQJ6RFLHW\URN\ SODWĖDVNRPSOHWRP%HHWKRYHQêFKV\PIyQtt 0XUUD\
+LOO5HFRUGVURN\ILUPD%HVFRO1HZ-HUVH\RNRORIRUPD(YHUHVWURN\ %HHWKRYHQ
 D  V\PIyQLD 5LFKPRQG 6XUUH\ :RUOG 5HFRUG &OXE  URN\  +LJKOLJKWV IURP *RXQRGV
)DXVW 0*0 :LHQHU2SHUQ5DULWlWHQYRQ6]HQHQDXV'RQ*LRYDQQL/RKHQJULQGHU
5RVHQNDYDOLHU &DUPHQ 3UHLVHU 5HFRUGV   %HHWKRYHQ  V\PIyQLD 2PHJD 5HFRUG *URXS
 +ROO\ZRRG(YHUHVWURN\ (XJHQH2UPDQG\FRQGXFWVWKFHQWXU\FODVVLFV 5&$
5HDG 6HDO 6RQ\ 0XVLF 1HZ <RUN   )HVWLYDO &KRUXV  ±  )UHGRQLD 1< 6WDWH
8QLYHUVLW\RI1HZ<RUN&ROOHJHRI(GXFDWLRQDOHER DL
6SUiYX R MHKR VPUWL SULQLHVOL SRSUHGQp DPHULFNp GHQQtN\ D KXGREQp þDVRSLV\ $PHULFNê
2SHUQê DUFKtY R]QDþLO 3HWUiND WDN DNR VPH SULSRPHQXOL Y\ããLH ]D þHVNpKR WHQRULVWX „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.“ 
= PHPRiURY QD 5XGROID 3HWUiND Y\EHUiPH ~U\YRN ] NQLK\ 3LHURW EH] SXãN\ 6SRPLHQN\
KHUFD DVSHYiND]URNRY±  )UDQWLãND=YDUtNDÄ2VRELWQHVLFKFHPVSRPHQ~ĢQD



-('/,ý.$$OEHUW7DNPHUQHXYHULWHĐQêSUtEHKOiVN\,Q.DQDGVNê6ORYiNURþþVD
%P5XGROI3HWUDNWHQRUGLHVDW,Q7KH1HZ<RUN7LPHVV

KWWSRSHUDDUFKLYHQHWFRS\FRXNDUWLFOHPD\RELWXDU\>&LWRQOLQH@
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nášho SUYpKRVORYHQVNpKRVSHYiNDNWRUêVDGRVWDODå]DÄYHĐN~NDOXå³GRQHZ\RUVNHM2SHUD&LW\QD
Rudolfa PetrákaP{MKRURGiND]RVXVHGQHMREFH]R6XþLDQ =YDUtNEROURGiN]9U~WRN±SR]Q-5
Bol príkladom húževnatého a FLHĐDYHGRPpKR XPHOFD NWRUê PDO RG VDPpKR ]DþLDWNX WLH QDMY\ããLH
DPEtFLH9HĐD] nich sa mu splnilo a je len škoda, že neostal v našich radoch dlhšie. V WêFKþDVRFK
bol ãSLþNRXYRNiOQHKRXPHQLDPHG]LQDãLPLWHQRULVWDPL6YRMtPWDOHQWRPD SUDFRYLWRVĢRXGRNi]DO
DNRSUYê6ORYiNSUHELĢVDGRVYHWDD ]tVNDĢVLX]QDQLH³ 
1D]iYHUXYHćPHVWURKpWYUGHQLHåHVYHWMHVNXWRþQHPDOê5XGROI3HWUiNVSROXVRVYRMRX
URGiþNRX 5XåHQRX +DDVRYRX 5RVH 'HOPDU  VSLHYDOL VyORYp ~ORK\ Y SUHGVWDYHQt *RXQRGRYKR
Fausta QDRSHUQHMVFpQH/D6FDOD2SHUD&RPSDQ\YR3KLODGHOSKLLIHEUXiUD 


%,%/,2*5$),$
$))(/'(5 3DXO  &LW\ 2SHUD &RPSDQ\ *LYHV ,WV )LUVW 3HUIRUPDQFH RI 6WUDXVVÄ'HU
5RVHQNDYDOLHU³,QThe Brooklyn Daily Eagle%URRNO\Q1HZ<RUNURþþ3LDWRN
V
$))(/'(5 3DXO  &LW\ &HQWHU 2SHUD 6FRUHV :LWK Ä'HU 5RVHQNDYDOLHU³ ,Q The Brooklyn
Daily Eagle%URRNO\Q1HZ<RUNURþþâWYUWRNV
$5%25$QQThe President´s Report for 1955 – 19560LFKLJDQ8QLYHUVLW\RI0LFKLJDQV
%$// -RKQ MXQLRU  &LW\ &HQWHU 2SHUD &RPSDQ\ 'RHV D9HU\ )LQH Ä7RVFD³ ,Q The
Brooklyn Daily Eagle%URRNO\Q1HZ<RUNURþ3LDWRNV
%P1<&2SHUD2SHQV7KXUVGD\$W&HQWHU:LWK9HUGLV$LGD,QThe Brooklyn Daily
Eagle%URRNO\Q1HZ<RUNURþ1HGHĐDV
%P5DGLR3URJUDPV,QThe Brooklyn Daily Eagle%URRNO\Q1HZ<RUNURþþ
1HGHĐDV
% P  'HEXWV )HDWXUH 6HFRQG :HHN RI 7KH &LW\ 2SHUD ,Q The Brooklyn Daily Eagle
%URRNO\Q1HZ<RUNURþþ1HGHĐDV
% P  1HZ <RUN &LW\ 2SHUD 'XHLQ)DOO 6HDVRQRI'HEXWV ,QThe Brooklyn Daily Eagle
%URRNO\Q1HZ<RUNURþþ1HGHĐDV
%P5DGLR3URJUDPV,QTheBrooklyn Daily Eagle%URRNO\Q1HZ<RUNURþ1HGHĐD
V
%P5DGLR3URJUDPV,QTheBrooklyn Daily Eagle%URRNO\Q1HZ<RUNURþþ
1HGHĐDV
%P7HOHYLVLRQ,QThe Brooklyn Daily Eagle%URRNO\Q1HZ<RUNURþþ8WRURN
V
%P7HOHYLVLRQ,QThe Brooklyn Daily Eagle%URRNO\Q1HZ<RUNURþþ8WRURN
V



 =9$5Ë. )UDQWLãHN  3LHURW EH] SXãN\ 6SRPLHQN\ KHUFD DVSHYiND ]URNRY  %UDWLVODYD 6SRORN
VORYHQVNêFKVSLVRYDWHĐRYV

+$0,/721)UDQN2SHUDLQ3KLODGHOSKLD3HUIRUPDQFHFKURQRORJ\,Q
KWWSIUDQNKDPLOWRQRUJSKSKSGI>&LWRQOLQH@

303

% P  7HOHYLVLRQ ,Q The Brooklyn Daily Eagle %URRNO\Q 1HZ <RUN URþ  þ 
8WRURNV
%P5DGLR3URJUDPV,QThe Brooklyn Daily Eagle%URRNO\Q1HZ<RUNURþþ
1HGHĐDV
%P7HOHYLVLRQDQG5DGLR3URJUDPV,QThe Brooklyn Daily Eagle%URRNO\Q1HZ<RUN
URþþ1HGHĐDV
%P7HOHYLVLRQDQG5DGLR3URJUDPV,QThe Brooklyn Daily Eagle%URRNO\Q1HZ<RUN
URþþ1HGHĐDV
%P5DGLR+LJKOLJKV,QThe Brooklyn Daily Eagle%URRNO\Q1HZ<RUNURþ1HGHĐD
V
%P7HOHYLVLRQDQG5DGLR3URJUDPV,QThe Brooklyn Daily Eagle%URRNO\Q1HZ<RUN
URþþ1HGHĐDV
%P0RQGD\0RUQLQJ7HOHYLVLRQ,QThe Brooklyn Daily Eagle%URRNO\Q1HZ<RUNURþ
þ1HGHĐDV
%P7HOHYLVLRQVSURJUDPV,QThe Brooklyn Daily Eagle%URRNO\Q1HZ<RUNURþ
þ1HGHĐDV
%P79.H\,QThe Brooklyn Daily EagleURþþ1HGHĐDV
%P79.H\,QThe Brooklyn Daily Eagle%URRNO\Q1HZ<RUNURþþ1HGHĐD
V
%P5XGROI3HWUDNWHQRUGLHVDW,QThe New York TimesV
%P2VREQRVWL6XþLDQ5XGROI3HWUiN,Q1RYp6XþLDQVNH]YHVWLV
%P5XGROSK3HWUDN*LYHV'HOLJKWIXO6RQJ5HFLWDO,QThe Milwaukee SentinelV
&$66,'< &ODXGLD  3DUN $XGLHQFH +DLOV )ORZLQJ 3XFFLQL %HDXW\ +HOG 6SHOOERXQG 8QWLO
)LQDO&XUWDLQ,QChicago Sunday Tribune. The World´s Greatest NewspaperURþþV
   'RVWXSQp KWWSDUFKLYHVFKLFDJRWULEXQHFRPSDJHDUWLFOHSDUN
DXGLHQFHKDLOVIORZLQJSXFFLQLEHDXW\>&LWRQOLQH@
(57/ 'XãDQ  Lexikón vrútockých osobností 9U~WN\ 0HVWR 9U~WN\  V ,6%1 
;
*,// .HQQHWK  ,Q WKH 5HDOP RI 0XVLF 3KLOKDUPRQLFV  )LQDOH ,V %HHWKRYHQV 1LQWK ,Q
Buffalo Courier-Express1HGHĐDV
+$0,/721 )UDQN  Opera in Philadelphia. Performance chronology 1950 – 1974 ,Q
KWWSIUDQNKDPLOWRQRUJSKSKSGI>&LWRQOLQH@
-$1(. -R]HI  8þLWHĐVNê ~VWDY Y6SLãVNHM .DSLWXOH ± OLDKHĖ VORYHQVNêFK KXGREQtNRY
DVSHYiNRY,QHudobný životURþþV
-('/,ý.$$OEHUW7DNPHUQHXYHULWHĐQêSUtEHKOiVN\,QKanadský SlovákURþþ
VD
.$/0$1(XJHQ1HGRVSLHYDQiiULD5XGROID3HWUiND,QKanadský SlovákURþþ
V
.ROýHVNRVORYHQVNiYODVWLYČGD'tO,;8PČQt6Y+XGED3UDKD+RUL]RQWV
52866(/+XEHUW6\PSKRQ\DQG&KRUDOHLQD%HHWKRYHQ1LQWKRIWKH/DUJHU,PSDFW,Q
Houston Post8WRURNV
5877.$< -XUDM  Metamorfózy hudobnej kultúry vo Vrútkach 1 äLOLQD äLOLQVNi XQLYHU
]LWDV±,6%1
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5877.$<-XUDM7DNPHU QH ]QiP\5XGROI3HWUiN«",Q%XOOHWLQ6SHYiFNDV~ĢDå5XGROID
Petráka 25. – 27. apríla 2008äLOLQD.RQ]HUYDWyULXPäLOLQDV±
856Ë1<29È 7HUp]LD  /HJHQGiUQ\ WHQRULVWD 'YRMQiVREQp MXELOHXP 5XGROID 3HWUiND ,Q
Teatro%UDWLVODYDV
856Ë1<29È7HUp]LD2åLYPHVWUiQN\QDãHMPLQXORVWL5XGROI3HWUiN±VORYHQVNêWHQRULVWD
,QHudobný životURþþV
856Ë1<29È 7HUp]LD Rudolf Petrák tenorista. Prvý Slovák na newyorskej opernej scéne ,Q
KWWSNQLK\DE]F]LPJVWHDVHUBSGISGI>&LWRQOLQH@
856Ë1<29È7HUp]LD9WULQiVWHMNRPQDWH-~OLXVD0yåLKR,QHudobný životURþþ
V,661
=9$5Ë. )UDQWLãHN  Pierot bez pušky. Spomienky herca a speváka z rokov 1945 – 1989
%UDWLVODYD6SRORNVORYHQVNêFKVSLVRYDWHĐRYV,6%1
KWWSPHGLDDDGORUJGRFXPHQWVSGIXPVSURJUDPVBDSGI>&LWRQOLQH@
KWWSRSHUDDUFKLYHQHWFRS\FRXNDUWLFOHPD\RELWXDU\>&LWRQOLQH@
KWWSGHUQHXHPHUNHUHXLQPHPRULDPJHEXUWVWDJHLPVHSWHPEHU>&LWRQOLQH@
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ZA HONORÁTOM COTTELIM...

,PULFKŠLPLJ
ŠVK –Literárne ahudobné múzeum, Banská Bystrica

5RN VORYHQVNHM KXGE\  MH neodmysliteĐne impulzom nielen pre umeleckú þinnosĢ a GUDPD
turgické plány hudobných telies, spevoherných divadiel, organizátorov hudobných festivalov,LQ
terpretaþných iskladateĐských súĢaží, ale aj pre odborné muzikologické pracoviská amúzeá. PriD
P\PSRGQHWRPSUHopätovné vyhlásenie Roka slovenskej hudby boli SRuplynulom decéniuviaceré
významné výroþia tvoUFRY LQWHUSUHWRY muzikológov a ćalších osobností slovenskej hudobnej
kultúry, ako aj umeleckých telies. Jedným zQLFKMHžiaĐLnedožité 75.výroþie narodenia hudoE
ného skladateĐa, pedagóga aLQWHUSUHWD KXVOLVWX HonoráWD&RWWHOLKR, „neznámeho“ Slováka, ktorý
SURSDJRYal slovenskú hudbu vo svete a najmä vo Švajþiarsku Ymesteþku Spreitenbach NGH VL
našielsvoj druhý domov. Zaþiatkom januáraWRKWRURNX  VLSULSRPHQXOlen úzkyRNUXKSULDWH
Đov VORYHQVNHM KXGREQHM YHUHMQRVWL nedožité jubileum tejto nenápadnej osobnRVWL VORYHQVNHM KX
dobnej kultúry prevažne 20. storoþia Doslova rodinnú spomienku na poþesĢ umelca SULQLHVOD
výstava výtvarných prác DNRQFHUW]diel HonoráWD&RWWHOLKRSRGXMDWLHpod názvom Nostalgiaktoré
zorganizovala skladateĐova dcéra pani Regina CRtteli dĖa 24. júna 2016 v$XOH =HQWUXPVWUDNW
%H]LUNVVFKXOHYSpreitenbachu. Jej vrúcna láska kotcovi, ktorý sa veĐmi tešil zdcérinej umeleckej
vášne ivýtvarného WDOHQWXMXPRWLYRYDOLNrealizácii skrytého otcovho želania predstaviĢ verejnosti
vlastnú Dutorskú prácu. Obaja totiž výtvarne inklinovali k LPSUHVLRQL]PX D PDOL ]P\VHO UHVS
milovali i štipku gýþa, ktorý však zostával „nohami na zemi“. Podujatím sa túžbu otca SRGDULOR
naplniĢ, no žiaĐaž po jeho rýchlom aneþakanom odchode. Výber skladieb vLnterpretácii komorného
WHOHVD(hudobníkov zZürichu, Spreitenbachu–len pätnásĢroþný Silvan Dezini]PHVWD%DGHQL%D]LOHM 
pod vedením dlhoroþného rodinného priateĐa Slobodana Mirkoviþa avýstava pani Reginy boli vý
znamným darom otca, dcéry aURGLQ\&RWWHOLmesteþku 6SUHLWHQEDFK9SURJUDPHSRVWXSQH]D]QHOL
VNODGE\Romanca pre dvoje huslí  Sláþikové kvarteto Musica Slovacca pre dvoje huslí, violu
a violonþelo   Promenade avec Monet pre sólovú flautu   Trio Burlesco pre dvoje
huslí, violu a violonþelo  Suita pre troch pre klavír, husle violonþelo  Volanie oceánu
(Rufe des Ozeans)–Poéma pre soprán klavír, violonþelo a flautu  3RGĐa redaktorky tamoM
šíchnovín Slovenské zvesti Marty van Ooijen „Cotteliho poetická, nostalgická hudba prenášala ducha do rodnej krajiny a medzi Ėou a Spreitenbachom vytvorila hudobnú klenbu dúhy. Pozdravenie prijali návštevníci zaplnenej sály vrelým potleskom. Po zaznení prvej skladby veþera



SúþasĢou príspevku je obrazová prezentácia (=D+RQRUDWRP&RWWHOLPBSUH]HQWDFLDSSW! Ddigitálne ]YXNRYé záznamy.
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Zvukový záznamSR]ULsúbory: 20_HC_Musica_Slovacca_slac_kvarteto_1_ Rubato.mp3;
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Romanca pre dvoje huslí som pocítila i ja vćaku nášmu rodákovi, ktorý Slovensko a jeho umenie
vzorne poþas mnohých rokov pôsobenia v Spreitenbachu reprezentoval a toto vštepil aj svojim
deĢom... ýasté prechádzky v blízkej prírode boli inšpiraþným sprievodcom jeho hudobného ducha.
PohĐady na pokojne pasúcu sa lesnú zver, prejavy pozornosti pasúcim sa kraviþkám na pasienkoch,
nákupy u mäsiara a dúšok kvalitného piva mu pripomínali život na Slovensku. Mohli sme ho poznaĢ
ako skromného muža s veĐkým þiernym klobúkom, ktorého sprevádzal jeho verný psík. Vhodné
podmienky boli impulzom jeho rozsiahlej hudobnej tvorby a dobrí priatelia motiváciou práce. Tu
i neþakane jeho život vyhasol v roku 2014... Vo všetkých prednesených skladbách poslucháþ mohol
zacítiĢ slovenský dych hudby, pohyb rezkého tanca, melódiu Đudového spevu, ale i citlivej túžby po
slovenskej domovine. Publikum porozumelo jeho skladbám prijalo darþek pozorným poþúvaním
a presvedþením, že prijaĢ medzi seba neznámeho je obohatením“.
Banskobystrický rodák, V pôvodom taliansk\FK SUHGNRY, pochád]DO zo známej rodiny
&RWWHOLRYFRY (vetva rodiny sa venovala vinárstvu), ktorá sa podĐa samotného Honoráta Cotteliho
]7DOLDQVNDGR%DQVNHM%\Vtrice presídlila zaþiatkom 17. storoþia vþase tridsaĢroþnej vojny, ukoQ
þenej Vestfálskym mierom vURNX-HKRWYUGHQLHvšak doposiaĐ vyvracajú archívne pramenné
materiály, ktoré hovoria otom, že „Najstarším Cottelim, ktorý sa stal obþanom mesta Banská B\
strica dĖa 24. októbra 1795, bol kominár Karol Cotteli“. PodĐa nich VD WHGD &RWWHOLRYFL QDWUYDOR
XVDGLOL YBanskej Bystrici až 200 rokov neskôr, zaþiatkom druhej polovice 19. storoþia. 9 WHMWR
súvislosti preto zostáva podrobiĢ výskumu archívne materiály rodiny Y nemeckom jazyku, ktoré
vnesú do genézy Cotteliovcov vmeste pod Urpínom viac svetla. 9rámci rodiny EROYporadí štvrtým
DzároveĖ posledným nositeĐom krstného mena latinského pôvodu Honorát, ktorým ho otec Jozef
Štefan Filip &RWWHOL V manželkou Auréliou HiadlovsNRXCotteliovou pri narodení 4. januára 1941
REGDURYDOLFamiliárne mu však hovorili BeĢo]maćarského slova beĢárDtak ho neskôr nazývali
DMMHKRSULDWHOLDPo absolvovaní Osemroþnej strednej školyY%DQVNHM%\VWULFL Vvýnimkou rokov
–1953, kedy navštevoval Strednú zmiešanú školu v%UDWLVODYH, Palisády 20b DHudobnej školy
Y%DQVNHM %\VWULFL ERO výnimoþným žiakom v triede p. uþiteĐa D riaditeĐa školy Dr. Júliusa
Tichého–získal vhistórii súĢaže ako prvý cenu absolútneho víĢaza QD,9Krajskej súĢaži hudoE
ných škôl vbanskobystrickom kraji, ktorá sa konala v dĖoch 25. a26. júna 1954 Y 1RYHM %DQL 
pokraþoval vURNRFK–Yštúdiu na Konzervatóriu v%UQHDv Bratislave, kde ako mladý
talentovaný huslista rozvíjal klasické hudobné vzdelanie v triedach prof. Tibora Gašpareka D9LOLDPD
KoĜínka, ukonþené absolutóriom. OdURNXpôsobil ako þlen Symfonického orchestra ýs. ro]



VAN OOIJEN, Marta. Ćakovný koncert Nostalgia vREFL6SUHLWHQEDFK,QSlovenské zvesti, 2016, Zürich,Združenia
Slovákov vo Švajþiarsku, roþ. 48, þ. 3, s. 6. 

 FURDÍKOVÁ, EVA. Po stopách predkov Cotteliovcov. In: Bystrický permon, 2017, Banská Bystrica, Obþianske
združHQLH3HUPon, roþ. 15, þ. 1, s. 9

307

hlasu v Bratislave, neskôr bol þlenom Slovenskej filharmónie (pôsobenie v QHM XSUHGQRVWQLO SUHG
štúdiom na VŠMU, kde bol už prijatý) D pracoval aj ako hudobný redaktor ýs. rozhlasu v %UDWL
VODYHUž poþas posledného roþníka konzervatória pôsobil po úspešnom konkurze ako þlen orchestra
Lúþnice, þo mu poskytlo množstvo interpretaþných skúseností a rozšírilo aj hudobný obzor.
9hlavnom meste odslúžil vo 9RMHQVNRPXmeleckom súbore ajzákladnú vojenskú službu a%UDWL
slava mu dala i manželku, vtom þase známu mladú speváþku ahereþku Evu Podbehlú, ktorá vstúpila
na scénu populárnej hudby vroku 1958, kedy zvíĢazila vspeváckej súĢaži „Jar hĐadá talenty“ so
VNODGERXLístoþek z brezyPopri štúdiu spevu na konzervatórLXXSURI0DUN\0HGYHFNHM RSHUQHM
speváþky)DSURI$QQ\Korínskej úþinkovala aMYkabaretných pásmach Tatra revueURNY\VWXSRYDOD
po boku Rudolfa Cortésa vpražskom hudobnom divadle Alhambra adve sezóny do roku 1963 bola
þlenkou spevohry Novej scény vBratislave, prijímaná ešte Františkom Krištofom Veselým. PamäW
QRXURORXMH DM MHGQD]dvoch hlavných ženských postáv v úspešnom komediálnom filme „Skalní
Yofsajde“ z URNX  DNR DM MHM spevácke vystúpenia s veĐkým taneþným orchestrom Aladára
Móžiho nDSRGXMDWLDFKYEUDWLVODYVNRP3.2
Po návrate do rodného mesta dostal v roku 1964 miesto koncertného majstra v RUFKHVWUL
vtedajšej Spevohry GLYDGOD-G. Tajovského vBanskej Bystrici (dnes Štátna opera)QRVHQRYODVWQRP
bývaní izabezpeþení sa muYPHVte pod Urpínom nenaplnil, ako spomínal:„S manželkou a dvomi
malými deĢmi sme štyri roky bývali v izbiþke 2 x 2 metre...“ V úlohe hlavy mladej rodiny (dcéry
6LOYLDUDRegina, r. 1964 i neskôr vo Švajþiarsku narodení synovia Samuel,D$QGUHM
  VD naćalej snažil hĐadaĢ možnosti, ktoré by mu pomohli kMHM zabezpeþeniu. 9 URNX 
preto na základe ponuky odchádza na legálny umelecký angažmán GRVYHWD. Po viacerých SRNXVRFK
NRQNXU]RFK QDNRQLHFprichádza GRRUFKHVWUDYSt. Gallene, kde švajþiarskou premiérou SuchoĖovej
Fantázie získal vroku 1969 post koncertného majstra a]DložilWDPkomorné teleso Cotteli4XDUWHW
ktorési do dvoch rokov získalo vlastné meno ako aj interpretaþný rešpekt (nielen vtom þase popu
lárnou þeskouNODVLFNRXKXGERX 1DSULHNSRFWHDlukratívnej pozícii zotrval mladý umelec vPHVWH
6W*DOOen len tri roky, kećže jeho hlad po priaznivejších umeleckých imateriálnych podmienkach
neustávalVćaka umeleckej agentúre Pragokoncert pôsobil srodinou vo ŠvajþiarskuQDSULHNY\VR
kým poplatkomlegálne až GRREGRELD„normalizácie“.9ýeskoslovensku ho potom spoloþne sPDQ
želNRX (YRX 3RGEHKORX – &RWWHOLRYRX pre rozhodnutie zostaĢ na západe odsúdili na pol roka
väzenia nepodmieneþne. Zaþiatkom roku 1970, už ako azylant, sa SRSULmožnostiaFKodísĢ doND
nadského Halifaxu, nemeckého Frankfurtu n. Mohanom i-XKRDIULFNHMUHSXEOLN\rozhodol pre Zürich



URSÍNYOVÁ, Terézia. Slovensko sú sny, ktoré sa vracajú. In: Slovenka.%UDWLVODYDŽivena, roþ. 50, þ. 30, s. 22.
 Po násilnom vstupe Varšavských vojsk r. 1968 do ýeskoslovenska sa zastavil unás demokratizaþný proces
D]aþiatkom 70. rokov zaþala politická „normalizácia“, t. j. opätovný príklon kideologickej línii Sovietskeho zväzu,
spojená sUHSUHVLDPL
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kde sólovo koncertuje, pôsobí ako þlen orchestra (tzv. „Stimmführer“ – vedúci druhých huslí)
2SHU\ Y Zürichu (domovská scéna známHM VORYHQVNHM VRSUDQLVWN\ (GLW\ Grúberovej) kde pôsobil
35 rokov až do svojho dôchodku (zaþiatok roku 2005  D zároveĖ zaþal realizovaĢ vlastnú SHGD
gogickú þinnosĢ. Po piatich „rozkmitaných“ rokoch pedagogického úroþenia hudobných skúseností
na hudobných školách Y bližšom i širšom okolí Zürichu získal v roku 1976 stabilné miesto
SURIHVRra na Konzervatóriu vZürichu. Pôvodnú myšlienku]RWUYDĢvo Švajþiarsku LED]Rpár rokov
sa Cotteliovcom nepodarilo naplniĢ. Odlúþenie od domova, RGURGLQ\QD6ORYHQVNXDSUHEXGHQLHVD
do „reality“ niesla Ģažko najmä manželka Eva, ktorá Vmanželom neprestala premýšĐaĢ Rnávrate.
„V roku 1983 sa nám podarilo usporiadaĢ vzĢahy s ýeskoslovenskom požiadaním prezidenta
republiky o milosĢ a odpustenie trestu. Kećže sme nikdy nežiadali o švajþiarske obþianstvo, ba
vzdali sa azylu, podarilo sa nám získaĢ dosĢ korektným spôsobom naspäĢ þeskoslovenské pasy a po
šestnástich rokoch od svojho odchodu sme mohli znovu navštíviĢ svoju vlasĢ, rodinu. Neskôr sme
žili vo Švajþiarsku na tzv. Niederlassung – povolenie na pobyt, na základe ktorého v okolí Zürichu
pôsobilo v orchestroch množstvo cudzincov“ 
Ku komponovaniu Honoráta Cotteliho priviedla náhoda v þase voĐna pri vyuþovaní, keć
zaþal tvoriĢ VNODGE\pre sláþikové nástroje, þo vyplývalo ]jeho inštrumentálnej determinovanosti.
“Chcel som poskytnúĢ svojim žiakom inštruktívne skladby, no postupne sa mi zaþalo v tejto práci
dariĢ, ponoril som sa hlbšie do štúdia kompozície a dnes je pre mĖa komponovanie viac než špás,
ako hovoria záĐube Nemci“.Hoci sa nikdy necítil „plnokrvným“ študovaným skladateĐom zostal
verný komornej tvorbe. Ako inšpiraþný podnet malo pre neho veĐký význam slovo anajmä poézia
MašiHaĐamovej, Valentína Beniaka, Andreja Plávku þi Mikuláša Kováþa, ktorú rád zhudobĖoval.
Oþarila ho igrafika Albína Brunovského amnohé ćalšie vizuálne podnety. Kompozície HonoráWD
&RWWHOLKR VD KUDOL D mali odozvu nielen vo Švajþiarsku, ale aj Y Španielsku, %HOJLFNX -DSRQVNX
ýechách L QD 6ORYHQVNX 6SRPienkou na domov je okrem iných aj GLHOR Trio Burlesco per archi
 ktoréelegickými náladami nostalgie aintonaþnorytmickými prvkami slovenskej provenieQ
FLH(motív Đudovej piesne Pásol Jano tri voly), vygradované do burlesknej podoby, získalo vVNOD
dateĐskej súĢaži Rok slovenskej hudby v roku 1996 strieborné ocenenie vkategórii Komorná tvorba
Vpoloþne sGLHORPŠtyri bagately pre husle  Trio Burlescopre sláþikové nástroje premiérovo
RG]QHOR9. júna 1996 na komornom koncerte vMirbachovom paláci v%UDWLVODYH Ypodaní sláþikové
ho tria VŠMU), kde VLskladateĐ prHY]DORFHQHQLH]rúk Predsedu komisie Ministerstva kultúry pre



URSÍNYOVÁ, Terézia. Slovensko sú sny, ktoré sa vracajú. In: Slovenka%UDWLVODYDŽivena, roþ. 50, þ. 30, s. 23
 DOHNALOVÁ, Lýdia. Miesto pre Honoráta Cotteliho. In: Hudobný život  %UDWLVODYD Hudobné centrum,
roþ.þ. 2, s. 5.

=YXNRYý záznam, pozri súbory: 20_HC_Trio_Burlesco _vl_vla_vlc_1_&DQRQBULGHQGRPS
B+&B7ULRB%XUOHVFRBYOBYODBYOFBB&DQ]RQHPSB+&B7ULRB%XUOHVFRBYOBYODBYOFBB%XUOHVFDPS
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5RNVORYHQVNHMKXGE\3URI3K'U/DGLVODYD%XUODVD'U6F,GHRdobre sledovateĐnú skladbu vQHQá
roþnej hudobnej faktúre, ktorá kladie dôraz na melodiku povahRXnástrojov do viacvrstevnej]YXNR
YRVWLDtým poukazuje na neustále zrenie Cotteliho kompoziþnej þinnosti. Hudobná teoretiþka Lýdia
'RKQDORYáYSXEOLNRYDQHMUHIOH[LLNRQFHUWXXYLHGOD„Priznám sa, s exoticky znejúcim menom tohto
autora som sa dosiaĐ nestretla a zo zákulisných informácií som sa dozvedela, že krajinou jeho
trvalého pobytu je Švajþiarsko. Zvláštne ... Z intonácii jeho premiérovej skladby Trio Burlesco som
sa snažila dedukovaĢ jeho duchovnú príslušnosĢ a môžem lakonicky konštatovaĢ – príslušnosĢ
muzikantská. Z priebehov trojþasĢovej skladby doslova sálala hudobnícka úsmevná pohoda, sugestívna, vtipná, elegantne rozpustilá až k obrysom recesie. Istú výhradu by som vyslovila azda len
k závereþnej þasti, ktorá v kontexte celku v zmysle formového naplnenia vyznela mierne bezradne.
K úspechu skladby prispela vehementná interpretácia Sláþikového tria VŠMU.“9SULHVWRUH0LU
bachovho paláca v rámci cyklického podujatia NedeĐné matiné, nazvaného NedeĐné predpoludnia
Ygalérii (Galéria mesta Bratislavy) odzneli premiérovo 25. januára 1998 aj Štyri bagately pre sólo
kontrabasYpodaní NRQWUDEDVLVWXRadoslava Šašinu. Koncert, venovaný výluþne tvorbe slovenských
skladateĐov rôznych generáciízorganizovalo Národné hudobné FHQWUXPDjeho umelecká agentúra
6ORYNRQFHUWUHVSSpolok slovenských skladateĐov vspolupráci so spomínanou galériou. VNRQNX
rencii mien, akými sú ďudovít Rajter, Ilija Zeljenka, Vladimír Godár þi Ladislav Kupkoviþ sa
Honorát Cotteli podĐa muzikologiþky Terézie Ursínyovej prejavil ako „autor, ktorý bez zábran
a intelektuálneho dešpektu prezentuje svoj cit, vnútorný bohatý svet, poznaþený jednak slovenskou
lyrikou (þo sa prejavilo najmä v rustikálnej 2. þasti diela), jednak mnohotvárnosĢou „hudbou
srdca“ (ako som nazvala prekrásnu 3. þasĢ skladby). Sviežo pôsobí záver, s hudobnou pointou
a efektívnou „bodkou“ za dovtedajším priebehom myšlienok ... Je to úprimná výpoveć, bez kompoziþných špekulácií.“.prezentácii Cotteliho hudby nielen na Slovensku prisSHORLGlhoroþné priD
teĐstvo Dkorešpondenþný kontakt V NROHJRP KXVOLVWRP 3HWURP 0LFKDOLFRP, ktorý na vlastnom
festivale pod názvom Hudba pod diamantovou klenbou (Dom komorského grófa v .UHPQLFL 
XYLHGROYVYHWRYHMpremiére dĖa 6. júla 2007 liturgickú poémuAve Mária  skomponovanú
pre tento festival ako aj jeho organizátorDDOHLGLHORContrasti poetici pre flautu a husle  
NiekoĐko programov aEXOOHWLQRY]korešpondencie s3HWURP0LFKDOLFRPSUHXND]XMHXYHGHQLHGLHOD
Ave MariaYVORYLQVNHj metropole ďubĐana na festivale 6SHFWUXP  YURNXYrámci koQ
FHUWRYNvýroþiu narodenia Jána Cikkera, ktoré boli zorganizované v.UDNRYHBudapešti, Žiline
LYmúzeu Vojtecha Löflera vKošiciachQDveĐkonoþnom koncerte „$YH0DULDYUHIOHxii storoþí“



DOHNALOVÁ, Lýdia. Z ocenených. In: Hudobný život, 1996, Bratislava, Hudobné centrum, roþ. 28, þ. 13, s. 2.
 URSÍNYOVÁ, Terézia. Pestré kompoziþné predpoludnie vgalérii. Strojopis recenzie. ŠVK – /LWHrárne 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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Y%UDWLVODYH  , kde si pozornosĢ podĐa publicistky Ingeborg Šiškovej „zasluhuje Michalicov
zmysel pre uchopenie vzájomného vzĢahu hudobnej formy a obsahu ako to bolo poþuĢ vdiele Ave
Maria pre sólové husle od Honoráta Cotteliho.“,QWHUesantnú kompozíciu predstavuje opus Contrasti
NWRUúVNRPSRQRYDOHonorát Cotteli vroku 2001 pre vynikajúceho slovenského harfistu Ladislava
3DSSDYtom þase poslucháþa Vysokej hudobnej školy vZürichu. Skladba však premiérovo zaznela
až oštyri roky neskôr, na Cotteliho autorskom koncerte vrámci komorného cyklu zürišskej Opery
Yinterpretácii švajþiarskej harfistky Prisky Zaugen. Ladislav Papp naštudoval prepracovanú verziu
VNODGE\SUHIODXWXDharfu, ktorú so svojou komornou partnerkou Justínou JirákovoXXYLHGROYURNX
2007 na spomínanom festivale Hudba pod diamantovou klenbou v.UHPQLFL9originálnej podobe
]D]QHOLContrastipo prvý raz na Slovensku na NedeĐnom matiné vMirbachovom paláci 18apríla
Ypodaní KDUILVWN\$GULDQ\$QWDORYHM
.RQWUDVWQHod hlbokých molových tónov violonþela dominujúceho vprvej þasti až po zmieU
livý durový charakter v závHUHY\]QLHYDLGLHORNenávisĢ a zmierenie (Hass und Versöhnung)SUH
soprán flautu, violonþelo aklavír (2009), ktorú maestro skomponoval na predlohu rovnomennej básne
jeho krajana Alexandra ŽePOXOpus oplýva zvukovou farebnosĢou, melodickosĢoudramatickosĢou
YSRPHUQHhustej hudobnej faktúre a skladateĐ vĖom otvorene aúprimne reflektujeemóciekonþiace
dojímavým sólom zmierenia. Premiéru malo 5. aXJXVWDYidylickom horskom prostredí EngD
dinského Silsu vo švajþiarskom kantóne Graubünden v podaní kvarteta Fiori Musicali D neskôr
RG]QHORVúspechom kritiky aj vreformaþnom kostole Rüti vZürichu. 2rok neskôr vyústila ich Y]á
jomná spolupráca dopoémy pre hlboký mužský hlas (barytón) aklavír pod názvom DôstojnosĢ staroby
(Würde des Alters)
Banská Bystrica vhudobnom živote takisto nezabúdala na svoMKo rodákaFantáziu pre husle
DRUFKHVWHURacconti di Faust  SUHSUDFRYDOYURNXSUHKXVOHDkomorný orchester aYWHMWR
SRGREHMX Yslovenskej premiére uviedla 8. júna 2000 Štátna opera vBanskej Bystrici ako vćaku
Ddarþek k jeho blížiacemu sa okrúhlemu jubileu 60 narodenín. Konzervatórium Jána Levoslava
%HOOXY%DQVNHM%\VWULFLXVSoriadalo 20. apríla 2011 vo svojej VeĐkej koncertnej sále koncert pod
názvom Pocta rodákom, ktorý bol venovaný významným jubileám hudobných skladateĐov stredné
ho Slovenska (Alexander Moyzes 105. výroþie narodenia, Andrej Oþenáš aJán Cikker 100. výroþie
Qarodenia, Zdenko Mikula 95. narodeniny, Ján Levoslav Bella 75. výroþie úmrtia, Igor Bázlik
D+RQRUát Cotteli 70. narodeniny) ana Ėom odznelo vpodaní Sláþikového orchestra Konzervatória
SRGWDNWRYNRX,JRUD9ODFKDGLHORUmori (Nálady), ktoré CottelinapísaOYURNX
Hoci sa rád vracal do Banskej Bystrice a na Slovensko,]DVYRMGRPRYYposlednýFKGYRFK
URNRFKživota považoval Spreitenbach vo Švajþiarsku, kde vnedeĐu 2. februára 2014 ináhle aneþD



ŠIŠKOVÁ, I.: NedeĐné matiné v Mirbachovom paláci,QHudobný život, 2012, roþ. 44, þ. 5, s
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kane zomrel. ŠVK – Literárne ahudobné múzeum, sktorým udržiaval úzky a priateĐský kontakt
navštívil naposledy 22. augusta 2013DQLNWRYtom þase netušil, že ide ojeho rozlúþku. 2VREQHPL
]RVWDQHYpamäti obraz pokorného arozhĐadeného muža so zmyslom pre takt, krásu aprecíznosĢ,
ktorý si vážil a rešpektoval þloveka. Napriek tomu, že život vemigrácii nebol pre jeho rodinné
zázemie najĐahším, zavĚšený rozpadom manželstva, snažil sa zo všetkých síl dôstojne þeliĢ vlastné
mu osudu nielen po umeleckej stránke. 2GURNXDprvého diela Concertino „Instrumental“až
SRVNODGEXTrias  , kde už koketoval aj sHOHNWURQLNRXskomponoval Honorát Cotteli RSXVRY
(originály diel sú uložené vZentralbibliothek v Zürichu), ku ktorým pristupoval podĐa vlastného
hudobného motta: „Je pekné, že hudba nezostane navždy len v notách“.2SDWULOním WDNPHUkaždý
notový záznamKomorná hXGEDNWRUHMVDYHQRYDOQDMYLDFnielen pre jej univerzálnosĢdokázala
reflektovaĢ MHKR vnútorný svet emócií, ktoré sa nehanbil prezentovaĢ priamo a úprimne, tak ako
WRPXERORLYMHKRFLYilnom živote.'RNXPHQW\DIRWRJUDILHRRVREQRVWLDFKVPHQRP&RWWHOLYVSR
MLWRVWLVBanskou Bystricou sa þiastkovo nachádzajú v Zentralbibliothek vZürichu, ŠVK –LiteráU
QRP D hudobnom múzeu v Banskej Bystrici, Štátnom Archíve v%DQVNHM %\VWULFL DYSR]RVWDORVWL
Honoráta Cotteliho vSpreitenbachu vo Švajþiarsku. Urna so spopolnenými pozostatkami rodáka
]%DQVNHM%\VWULFHMHdosiaĐumiestnená vE\WHV\QD$QGUHMDY6SUHLWHQEDFKX, no náhrobný kameĖ
rodiþovského hrobu vBanskej Bystrici obsahuje vćaka sestre p. Kataríne Izákovej aj jeho meno. 
6SRPLHQNXDzároveĖ reflexiu priateĐského vzĢahu vsúvislosti svyššie uvedeným podujatím
„1RVWDOJLD“ zaslal dcére pani Regine Cotteli priateĐ 3HWHU 0LFKDOLFD, krátko po odchode svojho
NROHJXDkamaráta dĖa 8. febrXára 2014. „Milý môj BeĢo, je to až prehistoricky dávno, þo sme sa
v roku 1970 náhodne, na necelú minútu stretli v Luzerne. Bol som tam na majstrovských kurzoch
a Ty si sa ponáhĐal na koncert Tvojho orchestra. Potom nás železná opona rozdeĐovala až do
veĐkých zmien na Východe. Tie ġa priviali opäĢ na Slovensko. Ten Tvoj neþakaný telefonát o tom, že
si v Bratislave, bol pre mĖa radostným prekvapením. Stretávali sme sa každoroþne v dnes už
neexistujúcej Modrej guli, a ja som v Tebe objavil novú, originálnu a bohatú osobnosĢ. No poþetné
dlhé rozhovory s Tebou ma presvedþili aj to tom, že Tvoje srdce ešte stále bije v rytme banskobystrických zvonov. A potvrdil si aj ćalšiu veĐkú pravdu nášho života: že bez ohĐadu na teritórium
sa veĐké umenie bez pokory robiĢ nedá. Jedným z prekvapení po rokoch bol aj fakt, že komponuješ.
A vćaka Tvojej návšteve na našom festivale v Kremnici vznikla aj Tvoja unikátna Ave Maria. Za jej
šesĢ roþnej existencie som ju uviedol už v siedmich krajinách na desiatkach koncertov. Publikum
þiastoþne šokuje, no vzápätí nadchýna. Je expresívna, záhadná a citovo bohatá. Dokazuje, že aj bez
avantgardných prvkov sa dá vytvoriĢ nieþo skutoþne nové. Aj táto skladba bude jedným
z pokraþovaní Tvojho života, ktorý už tak náhle fyzicky vyhasol. Ako rozlúþku s Tebou som ju deĖ
po Tvojom skonaní uviedol v Bratislave, kde si prežil tak významné obdobie svojho života. To, že
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nám budeš veĐmi chýbaĢ, hovorím aj v mene Tvojich poþetných slovenských priateĐov. Tvoj Profesor
Peter Michalica.
A ešte PS: Tvojím odchodom zaniká aj urþite jediné slovenské onikanie na území
Švajþiarska.“
Hoci práca s&RWWHOLKRIRQGRPYzbierkovom fonde ŠVK–Literárneho ahudobného múzea
predstavuje vo väþšine prípadov impulz k ćalšiemu systematickému hudobnohistorickému bádD
QLXQHPožno sa pri nej nepozastaviĢ nad agilnosĢou jeho nezištnej služby pri prezentácii slovenskej
hudby nielen vo Švajþiarsku, kde prežil väþšinu svojho života. Uznanie, ktorého sa mu dostalo ešte
poþas života je preto potrebné vpodobe odkazu tvorby uchovávaĢ D prezentovaĢ v širšom spolo
þenskom kontexte ako hodnotné nehmotnédediþstvo slovenskej hudby 20.Dstoroþia
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JÁN LABANT –POKRAýOVATEď ŽILINSKEJ GITAROVEJ TRADÍCIE

0LFKDO+RWWPDU
Inštitút estetiky aumeleckej kultúry, FF Prešovská univerzita vPrešove

Anotácia
([LVWHQFLDJLWDU\Dhudba urþená pre tento nástroj má dlhú tradíciu3RVWXSQRXtransformáciou nástroja
Dštýlových prvkov jej hudby sa popularita JLWDU\znásobovala aSRVWXSQHVDSUHVDGLODDMQDNRQFHUW
ných pódiách, þi už ako sólový nástroj aleEo súþasĢ komorných aväþších nástrojových obsadení.
Výuþba hry na gitareYVORYHQVNRPSURstredí zaþína oficiálne na hudobných inštitúciách až vGUXKHM
polovici 20. storoþia. Medzi prvé centrá výuþby gitarovej hudby boli Bratislava a Žilina. VžiliQ
skom prostredí bol pionierom výuþby hry na gitarena ďŠU Ladislava Árvaya aneskôr na KonzeU
vatóriu vŽiline prof. Dušan Lehotský, ktorý poþas svojej dlhoroþnej pedagogickej praxe vychoval
mnohých gitaristov. Jeho nasledovníkom sa stal GRF0JUDUWJán Labant, na ktorého interpretaþný
Dpedagogický profil je zameranýSUHGNODGDQýpríspevRN

Genéza výuþby hry na gLWDUHYŽiline
+XGEDYŽiline má dlhoroþnú tradíciuDôležitéokamžiky pre rozvoj hudobnej kultúryYPHVWHvšak
QDVWDOLYstoroþí9URNXvznikla v Žiline Mestská hudobná školaktorá sídlila vSULHVWR
roch Katolíckeho domu.Svojou þinnosĢou zásadne ovplyvnila celý nasledovný hudobný život mesta
Prvé predmety vyuþované v školeEROLKUDQDKXVOLDFK vyuþovalLadislav Árvay KUDna klavíri
vyuþoval František Konsch  Dsólový spev vyuþovala Zdena Hübschová  Prví absolventi školy
sa uplatnili na pôde interpretácie, pedagogikyDkompozície0HG]LQLPLEROhusĐový virtuóz )HUNR
Špáni, budúci pedagógRYLD%RKXPLO8UEDQEva ŠupkováKubalováDušan LehotskýDskladateĐsky
VDXSODWQLOLIvan Hrušovskýa Tadeáš SalvaHudobnýživot sa bohato rozvinul najmä vURNRFK
20. storoþia. Pri Mestskej hudobnej škole bolo 10. októbra 1951 zriadené Pedagogické oddelenie na
prípravu uþiteĐov hudby, ktoré sa v roku 1954 osamostatnilo Dneskôrbolo premenované naVyššiu
hudobnú školu   9roku 1961 sa uvedená inštitúcia pretransformovala na konzervatóriXP
Dôležitým okamžikom pre rozvoj hudobného života vŽiline bolo založenie Štátneho komorného



Budova Katolíckeho domu je dnešné Gymnázium sv. Františka z$VVLVL ,Q BARONIAKOVÁ, Alžbeta. 2013.ýeskí
hudobníci v Žiline po roku 1945. Žilina.+8)+981,=$V

 +2770$5 0LFKDO  OsobnosĢ pedagóga Dušana Lehotského v kontexte slovenskej gitaristiky. Bratislava
60$D610+X0V

 MIKOLÁŠOVÁ, Miroslava. 2015. %RKXPLO 8UEDQ – Významná osobnosĢ žilinského hudobného života ,Q Malé
osobnosti veĐkých dejín - veĐké osobnosti malých dejín. %UDWLVODYD60$D610+X0V,6%1


Dušan Lehotský (*1935 –†2017).

+2770$50LFKDOOsobnosĢ pedagóga Dušana Lehotského ... s. 141.

314

RUFKHVWUDYURNXDRGURNXH[LVWXMH.DWHGUDKXGE\QDŽilinskej univerzite vŽilineVSRGRE
ným cieĐom ako Vyššia hudobná škola, vychovávaĢ pedagógov hudby
Genéza výuþby hry na gitare vŽiline máYLDFDNR0 roþnú tradíciu. Jej zakladateĐom aSULH
kopníkom je SURIDušan Lehotský,dlhoroþný pedagóg ďŠU YŽilineDžilinského konzervatória
$NR DEVROYHQW žilinského konzervatória vhre na husle zaþal Y  URNRFK QD ďŠU v Žiline popri
mladých huslistoch vyuþovaĢ aj hru na gitare9URNXsi kvalifikáciu doplnil štúdiom hry na
JLWDUHQD.onzervatóriXY2VWUDYH+UDQDJLWDUHVDjeho zásluhou zaþala RGERUQHvyuþovaĢ na ďŠU
YŽiline DRGURNXQDKonzervatóriu vŽiline, kde pôsobil do roku 20039rámci svojej pedaJR
gickej þinnosti vychoval mnohých úspešných gitaristovLQWHUSUHWRv ako aj pedagógov hryQDJLWDUH
ktorí pôsobia na Základných umeleckých školách vŽiline a na mnohých umeleckých školách QD
6ORYHQVNX. Spomedzi mnohých DEVROYHQWRY vyberáme Jána Labanta, Igora Herzoga, Miloša SlR
bodníka, Adama Marca.9URNXY]QLNODYPHVWHdruháďŠU vŽilinena sídlisku VlþinceNGH
VDYrámci Hudobného odboru vyuþujeDMKUDQDJLWDUHNajvyšším stupĖom vzdelávania hry na gitare
YŽiline MHRGURNXGRsúþasnosti Katedra hudby FHV ŽU vŽiline, ktorá je orientovaná peGD
gogickým smerom

Ján Labant
Ján Labant sa narodil 9. januáraYURNXYŽilineBánovej. Svoje hudobné vzdelávanie zaþal na
ďŠU vŽiline, kde študovalYURNRFK–KUXQDJLWDUHXDušana Lehotského a–
XIreny Praženicovej. Už ako mladýhudobník prejavoval veĐké nadanie avzĢah kKXGEHþo vyústilo
do ćalšieho štúdia gitarovej hry. Vo svojom vzdelávaní pokraþoval YURNRFK–QD.RQ]HU
vatóriu v Žiline u prof. Dušana LehotskéhoJán Labant získal poþas štúdií na žilinskom konzervatóriu
niekoĐko ocenení na národných i medzinárodných súĢažiach 9 rokoch nasledujúcich sa úspešne
zúþastnil na interpretaþných súĢažiach:
SúĢaž študentov konzervatórií Slovenskej republikyþestné uznanie
SúĢaž študentov konzervatórií Slovenskej UHSXEOLN\FHQD
Interpretaþná súĢaž Slovenskej socialistickej republik\FHQD
1982 získal na súĢaži študentov konzervatórií Slovenskej republikyFHQX
Medzinárodné bienále interpetaþnej gitarovej súĢaže Kutná Hora (CZ)FHQDDFHQD
ýeského hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu súþasnej þeskej skladby.



Ján Labant sa zúþastnil tiež na mnohých medzinárodných hudobných IHVWLYDORFKa majstrovských
NXU]RYQDSUv Maćarsku, PoĐsku, Nemecku a Belgicku. Konzervatórium v Žiline DEVROYRYDOVNODG


BARONIAKOVÁ, Alžbeta. ýeskí hudobníci...V
+2770$50LFKDOOsobnosĢ pedagóga Dušana Lehotského ... s. 143

ďŠU vŽiline bola v roku 1994 premenovaná na ZUŠ Ladislava Árvaya.

9súþasnosti ZUŠ Ferka Špániho
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ERXConcierto de Aranjuezod J. Rodriga za sprievodu Štátneho komorného orchestra v Žiline a bol
vyhlásený za najlepšieho absolventa konzervatória za rok 1982. Po ukonþení stredoškolských štúdií
si dopĎĖal Y]GHODQLH QD 3HGDJRJLFNHM IDNXOWH 8.) Y1LWUH ktorú ukonþil vURNX  Už poþas
štúdií zaþal na žilinskom konzervatóriu vyuþovaĢ hru na gitare na þiastoþný úväzokDRGURNX
vyuþuje hru na gitare na Konzervatóriu v Žiline ako riadny pedagóg. Poþas QLWULDQVN\FKštúdií VD
tiež zúþastnil interpretaþnej súĢažH Medzinárodné bienále interpetaþnej gitarovej súĢaže Kutná
Hora &= NGHYURNXzískal FHQXDFHQXýeského hudobného fondu za najlepšiu interprH
táciu súþasnej þeskej skladby Ešte poþas tamojších štúdií založil spoloþne s 3K'U 3DYORP 6LNRP
F\NOXVgitarových koncertov Cithara aediculae, ktorý prerástol v medzinárodný festival a na ktorom
každoroþne participuje ako dramaturg a interpret. Za rok založenia Medzinárodného gitarového
festivalu Cithara aediculae v Nitre sa považuje rok 1983. Prvé roþníky uvedeného IHVWLYDOX EROL
SUHKOLDGNRXþeskoslovenských gitarových interpretov a konali sa v priestoroch Oblastného nitriaQ
skeho vlastivedného múzea pod hradom (bývalý kĖazský seminár). RiaditeĐRPIHVWLYDOXERORGMHKR
založenia Pavol Sika, jeho dramaturgom Ján Labant Festival sa koná naćalej, ale riaditeĐkou
festivalu je od roku 2012 Gabriela Sika FerleĢáková. Dodnes sa uskutoþnilo už 34 roþníkov festivalu.
2G URNX  Ján Labant absolvoval externé štúdium QD +XGREQHM Dtaneþnej fakulte VŠMU
Y%UDWLVODYH YWULHGH SURI -R]HID =VDSNX YRGERUH KUD QD JLWDUH NGH ERO jedným z jeho prvých
DzárRYHĖ najvýraznejších absolventovOd roku 1997 rozširuje svoje pedagogické pôsobenie aj na
Akadémiu umení v Banskej Bystrici, kde pôsobí dodnes. 9URNX  Ján Labant ukonþil
doktorandské štúdium QD +7) VŠMU v%UDWLVODYH D YURNX  bol habilitovaný Y študijnom
RGERUH: 2.2.3. Hudobné XPHQLH ]D Kabilitaþnú prácX Augustín Barrios – Mangoré D habilitaþnú
SUHGQášku Vnázvom „Gitarizmus" v tvorbe Heitora Villa-Lobosa ]D GRFHQWD QD )08 Y%DQVNHM
%\VWULFL

Ján Labant –LQWHUSUHW
Jedným z Ģažísk /DEDQWRYHM práce je oblasĢ LQWHUSUHWDþného umenia. $ko sólista sa predstavil na
mnohých domácich D zahraniþných IHVWLYDORFK kde pôsobí DNRsólLVWD DM DNR komorný hráþ.
/DEDQW QD VYRMLFK NRQFHUWRFK SUHPLéroval mnohé skladby od slovenských autorov ako Tadeáš
6DOYDReminiscencie na témy Sonáty mesaþného svitu pre flautu, gitaru a tam-tam(1983),3DYRO
.Uška: Miniatúry pre gitaru  0RGOLWE\), Pavol Krška: Partita pre dve gitary. Plodná je aj



 .203$6 .DURO 2VREQRVWL JLWDURYHMKXGE\QD 6ORYHQVNX In: Aktuální trendy hudební psychologie, hudební
pedagogiky a didaktiky hudební výchovy. 2VWUDYD: Katedra hudební výchovy PdF OU v OstravČ, 2010V,661


3remiéra v'RPHRGERURYYŽiline

3remiéraBordeaux (Francúzsko) 

3remiéra1LWUD
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spolupráca LabDQWD, ako sólistu VMariánom Budošom Austrália)ktorý mu venoval mnohé kompR
zície ako napr.: A Little Piece Of Heaven (Malý kúsok neba) pre gitaru –venované J. Labantovi;
Secret Wedding (Tajná svadba) –NRQFHUWSUHJLWDUXDkomorný orchester;Magnificat SUHsoprán,
gitaru, violonþelo, zbor a sláþikový orchester.Ján Labant nahral triCD s kompozíciami Mariána
Budošaako sólista a v duu La Barre. Poþas svojej bohatej koncertnej þinnosti spolupracoval sPQR
hými dirigentmi a telesamiako napr.: Oliver Dohnányi, Monica Buckland –Hofstetter (VeĐká %UL
tánia), Georg Kugi (Rakúsko), Konstantin Ilievski (Bulharsko), Tomasz Chmiel (PoĐsko), MaćaU
ská komorná filharmónia Györ (Maćarsko), OrNLHVWUD6\PIRQLF]QD)LOKDUPRQLLCzĊstochowskiej,
CzĊstochowa (PoĐsko), Rzeszowska Orkiestra Kameralna – 5]HV]RZVND )LOKDUPRQLD 5]HV]RZ
(PoĐsko), Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej, Lublin (PoĐsko). /DEDQW VD YHQXMH DM
Nomornej hre, a to najmä v gitarovom duu /D%DUUH(Ján /DEDQW3HWHU5Hmeník),ktoré vzniklo
YŽiline Y URNX  keć ešte oEDMD pôsobili ako XþLWHOLD gitary na Konzervatóriu v Žiline. ,FK
repertoár zahĚĖa predovšetkým latinskoamerickú hudbu (Argentína, Brazília), skladby autorov
Austrálie, Španielska a Slovenska. Pre gitarové duo La Barre komponujúa venujú svoje skladby
DNRQFHUW\ V orchestrom slovenskí skladatelia ako Rudolf Pepucha a Marián Budoš. 2NUHP KUH
YGXXLa Barre sa venuje i komornej hre (so sláþikovým triom, kvartetom, duo s flautou, gitarové
GXRGXRVRVHPLDNXVWLFNRXJLWDURXWULRVRVSHYRPDVHPLDNXVWLFNRXJLWDURX 



Gitarové duo La Barre


3remiéra Nitra 22.10.2003
3remiéra Žilina 23.5.2002

3remiéra Nitra 20.10.2005

6polu so svojim bývalým žiakom Petrom Remeníkom

Peter Remeník od roku 2014 nevyuþuje hru na gitare na Konzervatóriu vŽiline


317

Poþas svojej umeleckej kariéU\QDKUDO&'platní:
x 0DXUR*LXOLDQL–Rossinianas. 6ORYDUW0XVLFVUR%UDWLVODYD65–––
x Marián Budoš –Dva svety 7ZR:RUOGVMusic Master Banská Bystrica pre Assai Arts –
Austrália, 1999, MM 0016 ––
x Agustín Barrios Mangoré6ORYDUW5HFRUGVVUR%UDWLVODYD65–
x Marián Budoš: Heart On A Sleeve, 3 guitar concertos. Assai Arts Austrália pre internetové
vydavateĐstvo iTunes 2002
x Guitar duo La Barre 6ORYDUW0XVLFVUR 65–


Jeho interpretaþné umenie je vysoko hodnotené Y domácich a zahraniþných odborných
hudobných periodikách 6pomedzi mnohých vyberáme niekoĐko RKODVRY =ELJQLHZ 'XELHOOD píše
YURNX  R Labantovom CD s názvom Agustin Barrios Mangore v þasopise ĝwiat Gitary 4
nasledovné: To je už druhá platĖa v PoĐsku populárneho a obĐúbeného 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 þasto prevedená Katedrála. Jej
najdôležitejšia þasĢ Allegro Solemne je hraná v správnom tempe, nie príliš rýchlom, þo ostatne
preháĖa veĐa gitaristov. 1. þasĢ 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, þi
Paraguajský tanec þ. 1, mimo toho je to monografická platĖa, ktorú možno smelo odporuþiĢ
veĐkému množstvu poslucháþov s ohĐadom na rôznorodosĢ skladieb a ich výnimoþnú melodickosĢ.
Všetko to je podporené atraktívnym prevedením.19
&ROLQ &RRSHU VD Y anglickom þasopise Classical Guitar R /DEDQWRYHM KUH Y\MDGULO QDVOH
GRYQHZreteĐné tempá a pekný tón sú znaþkou tohto sympatického vydania Giulianiho slovenským
gitaristom. Dar lyriky J. Labanta prechádza všade a zanecháva príjemný dojem. Má cit pre správnosĢ „Rossinian“, prenášajúc krehkosĢ k oznaþeným 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 otvorene vrelá brilantná hra je, na poþúvanie oveĐa lepšia. Ide o navonok hĎbavého hudobníka. Viem, že
ku Grand Overture už nemám viac þo dodaĢ... Ale ak chceme porovnávaĢ interpretáciu v súþasnosti, nikde nenájdeme tak esencionálne predvedenie. PokiaĐ ide o CD, môžem ho odporúþaĢ pre
výborné hudobné kvality a príjemnosĢ, ktorú nahrávka nepochybne prináša.20



'8%,(//$=ELJQLHZ$JXVWLQ%DUULRV0DQJRUH5HFHQ]MH. ,Qĝwiat Gitary 4*G\QLD,661
&RRSHU&ROLQ.5266,1,$1$60DXUR*LXOLDQL,QClassical Guitar)HEUXDU\
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Ján Labant pedagóg
Ćalšie Ģažisko jeho þinnosti spoþíva vpedagogickej sfére3oþas svojej doterajšej uþiteĐskej aktivity
Y\FKRYDO QLHNRĐko vynikajúcich gitaristov. Ako sme už skôr uviedli, svoju pedagogickú þinnosĢ
zaþal ešte ako študent Konzervatória v Žiline kde vyuþoval hru z OLVWX D improvizáciu 2G URNX
 NHG\ QDVWXSXMH ako riadny pedagóg hry na gitare na žilinskom konzervatóriu, VD možnosti
štúdia gitarovHMKU\YWRPWRPHVWHzintenzívnili. Výsledky jeho pedagogickej þiQQRVWLVDRG]UNDGOLOL
už v roku  QD súĢaži študentov konzervatórií Slovenskej republiky (SŠSK) NHG\ MHKR
študentka Jana Holíková získala þestné uznanie vI. kategórii a,QJrid Šellingovázískala 2. mLHVWR
Y,, Nategórii. 9o februári 1994 získal %UDWLVODYH QD SŠSK študent Peter Remeník Y I. kategórii
PLHVWR D &HQX Vlovenského hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského
DXWRUD -XUDM+DWUíN–Sonatína)
3oþassvojej pedagogickej þinnosti vychoval mnohých úspešných gitaristov. Medzi jeho naM
úspešnejších študentov patria Peter Remeník, Eva Soviarová–Kavuljaková, Peter Markus Markuljak,
Karol Kompas, Jozef Vohár, Adam Marec, Peter Tomko, Juraj Gregorík, Dušan Vrúbel, Šimon
ŠvidráĖ, Karol Samuelþík a iní. Ján Labant okrem pôsobenia na umeleckých inštitúciách AU
Y%DQVNHM %\VWULFL a Konzervatóriu Y Žiline viedol majstrovské kurzy na festivaloch a NRQ]HUYD
tóriách na Slovensku, v ýechách, PoĐsku, Francúzsku (konzervatóriá v Bordeaux, Limoges, Tulle)
Dna vysokých školách vAustráliiJe þlenom odborných porôtdomácich a zahraniþných gitaUR
vých súĢažiach



Ján Labant


9LFWRU\8QLYHUVLW\0HOERXUQH6FKRRORI0XVLFSUL1DWLRQDO8QLYHUVLW\&DQEHUUD
Bratislava, Bojnice, Dolný Kubín, Giraltovce, Nitra, Handlová; vzahraniþí:.U\QLFD/XEOLQ6DQRN–PoĐsko; Zruþ
nad Sázavou, Kutná Hora –ýR
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Záver
Ján Labant MH výrazná osobnosĢ JLWDURYHM KXGE\ Y Žiline D QD 6ORYHQVNX 6YRMRX XPHOHFNRX
DSHGDJRJLFNRXþinnosĢou pokraþuje vtradícii výuþby hry na gitare, ktorú vŽiline založil vUR
NRFKDušan Lehotský1eskôr rozšíril svoju pedagogickú pôsobnosĢ QD$kadémiu umeníY%DQVNHM
%\VWULFL/DEDQWRYvýznam spoþíva RNUHPWRKRYinterpretaþnej þinnosti, premiéroval mnohé gitarové
kompozície, niektoré mu boli dedikované -e þlenom mnohých porôt domácich a zahraniþných
súĢaží/DEDQWVYRMLPLinterpretaþnými Dpedagogickými NYDOLWDPLSUH]HQWRYDOna domácich a]DKUD
niþných fórach prácu, ktorú zaþal prof. Dušan Lehotský. 

PRÍLOHY

Ján Labant nahrávky vSlovenskom rozhlase Banská Bystrica
Sólová gitara:
'RPHQLFR&LPDURVD 
6RQDWD,GPRO
/DUJR 

'RPHQLFR&LPDURVD 
6RQDWD,,$GXU
$OOHJUR

'RPHQLFR&LPDURVD 
6RQDWD,,,KPRO/DUJKHWWR 

0DXUR*LXOLDQL

Rossiniana op. 120 þ.2


0DXUR*LXOLDQL

Rossiniana op. 121 þ.3


0DXUR*LXOLDQL

*UDQGH2XYHUWXUHRS


-RVH*DOODUGRGHO5H\
%DQGHULOODVGHWLQLHEOD


ŠtČpán Rak 

Pláþ kytary 



Marián Budoš

6RXWKHUQFURVV



Pavol Krška 

Miniatúry (Modlitby) 


&DFKR7LUDR 

6XLWH$UJHQWLQD



Milan TesaĜ 

&DSULFHQ 



Agustín Barrios Mangoré -XOLD)ORULGD–%DUFDUROD


Agustín Barrios Mangoré Canción de la Hilandera


Agustín Barrios Mangoré 9DOV2S1R



Agustín Barrios Mangoré 9DOV2S1R




'XRIODXWDDgitara / Ján Figura –flauta, Ján Labant –JLWDUD
&HOVR0DFKDGR

Brazílske populárne piesne 

Marián Budoš

+RQHVWVRQJV 



%HQHGHWWR0DUFHOOR 
Sonáta aPROSUHIODXWXDJLWDUX
-RKDQQ6HEDVWLDQ%DFK
Sonáta CGXUSUHIODXWXDJLWDUX
-DFTXHV,EHUW 

Entr´ acte pre flautu aJLWDUX

Gitarové duo La Barre –Ján Labant, Peter Remeník:
0D[LPR'LHJR3XMRO 
7DQJR0LORQJD\)LQDO7DQJRGH$EULO
0LORQJDGH-XQLR 


)LQDO)HOL] 



$VWRU3LD]]ROOD

Cuatro Estaciones Porteñas:
3ULPDYHUD3RUWHñD 


9HUDQR3RUWHñR



2WRQR3RUWHñR



,QYLHUQR3RUWHñR
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%%+
%%+
%%+
%%+
%%+
%%+
%%+
%%+
%%+
%%+
%%+
%%+
&'
&'
&'
&'
%%+
%%+

%%+
%%+
%%+
%%+
%%+
%%+
%%+

(JEHUWR*LVPRQWL
$VWRU3LD]]ROOD
Nikita Koškin
$QVHOPR$LHWD
(QULTXH*UDQDGRV
3KLOOLS+RXJKWRQ








MáxiPR'LHJR3XMRO 
-RUJH0RUHO 
$VWRU3LD]]ROOD
5DGDPHV*QDWWDOL





$JXD\9LQKR



/R4XH9HQGUD



Uspávanka 



&RUUDOHUD




Danza española No.2 2ULHQWDO

7KUHH'XHWV
7KH0DQWLVDQGWKH0RRQ 

/DPHQW




$OFKHP\




7LHPSRGHO+RPEUH
$QGDQWH




5DSLGH




$5KDSVRG\)RU7ZR%URWKHUV

&RQWUDWLHPSR 



6XLWH5HWUDWRV
3L[LQJXLQKD &KRUR 


$QDFOHWRGH0HGHLURV 6FKRWWLVFK 
%ROLQKDVGH4XHLMR 


6DPELQKD





&'
&'
&'
&'
&'
&'
&'
&'
&'
&'
&'
&'
&'
&'
&'
&'

&HOVR0DFKDGR

&HOVR0DFKDGR


$QWRQLR9LYDOGL
&RQFHUWRLQ6ROSUHJLWDU\Dsláþiky / duo + Trávniþkovo kvarteto:

$OOHJUR




%%+

$QGDQWH




%%+

$OOHJUR




%%+

Duo klasická aelektroakustická gitara –Ján Labant, Marián Budoš:
Marián Budoš

7ZR:RUOGV 



%%+
Marián Budoš

/RVWLOXVLRQV 



%%+

Trio Labant, Budoš –gitary + Ivana Trošelj soprán
Marián Budoš

0D\WKH*RGVEH9LFWRULRXV 

%%+
Ivana Trošelj 

7KUHH/RYHV 



%%+

7ULRJán Labant –gitara, Ján Figura flauta, Libor Cabejšek –WDPWDP
Tadeáš Salva
5HPLQLVFHQFLHna témy 
Sonáty mesaþného svitu %HHWKRYHQ 
%%+

Ján Labant–nahrávky sólo v65R%UDWLVODYD
-RKDQQ6HEDVWLDQ%DFK
Suita þ. 6 úprava gitaru J. Labant (orig. vcl)
Agustín BarriosMangoré (OXOWLPRWUHPROR
Charles Chaynés

)DWXP

Absolventi Jána Labanta 
Ingrid Schellingová, Jana Holíková, Peter Molín, Ing. Vladimír Petrášek, Pavol Šenšel, Mária
Malíková, Peter Grísa, Radoslav Jurþo, Ivana PuchoĖová, ďubica Žemberová, Vladimíra Bieliková,
Adriana KrchĖavá,7LERU1HL]HU.DURO.RPSDVPavol Huþko,,YDQ1HPHFDmnohí ćalší.
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%,%/,2*5$),$
Gitarové duo La Barre. [Online] [Dátum: 31. 10 2016.] http://www.labarre.estranky.sk/.
+2770$50LFKDOOsobnosĢ pedagóga Dušana Lehotského v kontexte slovenskej gitDULVWLN\
%UDWLVODYD60$ 610+X0V
Ján Labant. [Online] [DátXP@KWWSKFVNKXGEDRVREQRVWGHWDLOMDQODEDQW
Ján Labant. [Online] [Dátum: 23. 10 2016.] http://www.konza.sk/CV/J%C3%A1n%20Labant%20
&9SGI
.203$6 .DURO  2VREQRVWL JLWDURYHM KXGE\ QD 6ORYHQVNX In: Aktuální trendy hudební
psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy. 2VWUDYD: Katedra hudební výchovy
PdF OU v OstravČ, 2010. s. 133,661
LEHOTSKÝ, Andrej –LEHOTSKÝ Dušan. 200TridsaĢdva rokov gitary v Žiline. 2003. Rukopis .
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TRÁVNÍýKOVO KVARTETO –VýERA A DNES

ďudmila ýHUYHQá
Súkromné konzervatórium Pink Harmony, Zvolen

Do hudobného života Banskej Bystrice od 1. júla 1977 vstupuje prvé profesionálne komorné
sláþikové teleso – Trávníþkovo kvarteto, založené absolventmi Janáþkovej akadémie múzických
umení v Brne. V slovenskom hudobnom prostredí sa etabluje v období, keć na Slovensku pôsobia
viaceré zrelé kvartetové zoskupenia s medzinárodnou skúsenosĢoua prvé koncertné kontakty získava
aj mladé Muchovo kvarteto]%UDWLVODY\


Formovanie Trávníþkovho kvarteta na JAMU v Brne pod pedagogickým vedením þlenov

Janáþkovho kvarteta v sólovej a najmä v komornej hre –JiĜího Trávníþka, JiĜího Kratochvíla a Adolfa
Sykoru, predznamenalo interpretaþnú poetiku rodiaceho sa komorného telesa. Bohatá brnLDQVND
kvartetová tradícia a vlastný umelecký prístup formujúci osobitú školu Janáþkovho kvarteta sa práve
MHM pedagogickým vkladom preniesla na Trávníþkovo kvarteto ktoré umelecky pôsobilo celých
dvadsaĢ rokov v slovenskom kultúrnom prostredí. Prijatím rozhodnutia o pôsobení Trávníþkovho
kvarteta ako profesionálneho komorného hudobného súboru v Banskej Bystrici sa však žiaĐ GHILQL
tívne uzatvorila dovtedy stále pertraktovaná, ale neriešená otázka existencie samostatného profH
VLRnálneho symfonického telesa –Krajského symfonického orchestra.


Prvým primáriom kvarteta v Banskej Bystrici bol Pavel CharvátAvšak kMHKRdefinitívnej

VWDELOL]ácii Y REVDGHQí došlo v roku 1978, keć teleso pracovalo vzložení: SULPárius Vladimír
KováĜ GR URNX  VítČzslav Zavadilík VHNXQGLVWD GR URNX  -DQ JuĜík KUD QD YLROX –



 Jeho pôsobnosĢ v Banskej Bystrici predznamenalo prvé – veĐmi úspešné koncertné vystúpenie v roku 1976, kedy
dostalo ponuku od riaditeĐa PKO Jaroslava Smitku k stálemu profesionálnemu pôsobeniu v meste. Sign. Martin, SNK
$/8$&/9,,V

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 uskutoþnil v decembri 1972 v Brne pod názvom Kvarteto posluchaþĤ
JAMU v obsadení: Ernest Patkoló 1. husle, Vladimír KováĜ 2. husle, Jan JuĜík viola, Antonín Gál violonþelo. Od
roku 1975 so súhlasom manželky zosnulého primária Janáþkovho kvarteta JiĜího Trávníþka nesie súbor dnešný názov.

 9 URNX 1977 prichádza Trávníþkovo kvarteto do Banskej Bystrice s primáriom Pavlom Charvátom, absolventom
pražského konzervatória u prof. O. StejVNDOD D $08 Y SUDKH X SURI - 3ekelného a doc. V. Snítila, ktorý zo
zdravotných dôvodov prepustil tento post v sezóne 1977/78 zakladateĐovi kvarteta Vladimírovi KováĜovi. Pozri: ŠVK
LHM BB, e. þ. H

 Vladimír KováĜ (nar.1950), zakladajúci þlen a primárius „Kvarteta posluchaþĤ JAMU“ Y URNX  DEVROYHQW
konzervatória v KromČĜíži u pedagóga J. Jíru a JAMU v Brne u doc. J. Trávníþka, B. Warchala a doc. Sykoru

VítČzslav Zavadilík (nar. 1951), zakladajúci þlen „Kvarteta posluchaþĤ JAMU“, absolvent konzervatória v KromČĜíži
D-$08Y%UQHXGRF$6\NRUX

Jan JuĜík (nar. 1952), zakladajúci þlen „Kvarteta posluchaþĤ JAMU“, absolvent konzervatória v Brne a JAMU v Brne,
štúdium hry na violu u doc. J. Kratochvíla.
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nepretržiteAntonín Gálviolonþelo, do roku 1995. Post primária nahradil v rokoch 1988 až 1994
$OH[DQGHU-DEORNRY



Trávníþkovo kvarteto s primáriom Vladimírom KováĜom
)RWR.DURO'HPXWK




Trávníþkovo kvarteto si od poþiatku získalo veĐkú priazeĖ banskobystrického publika popu

larizáciou telesa pravidelnými stretnutiami, neformálnymi besedami a klubovými prezentáciami
Yrámci Kvartetklubu pri PKO a Novoroþným koncertom poriadaným z iniciatívy Literárneho aKX
dobného múzea v spolupráci s PKO. Umeleckú zrelosĢ kvarteta mal potvrdiĢ aj medzinárodný
festival Dni sláþikovej hudby, ako priestor medzinárodnej konfrontácie komorných súborov na dR
mácej pôde, ktorého nultý a prvý roþník sa realizoval v rokoch 1988 a 1989, avšak rokom 1990
]DQLNRO


Trávníþkovo kvarteto s primáriom Vladimírom KováĜom, od roku 1978 trvalo pôsobiacim

YBanskej Bystrici, dosiahlo v období rokov 1978 –1988 najvýraznejšie umelecké úspechy vFHOR
štátnom i európskom kontexte. Svoju kariéru v slovenskom kultúrnom prostredí budovalo úþasĢou
na národných i medzinárodných súĢažiach domavýrazné úspechy zaznamenalo i v zahraniþí –YURNX


 Antonín Gál (nar. 1952), zakladajúci þlen „Kvarteta posluchaþĤ JAMU“, absolvent konzervatória v Brne, hru na
violonþele viedol prof. B. Havlík.

$OH[DQGHU-DEORNRY QDUY$OPDAta), absolvoval Konzervatórium P. I. ýajkovského v Moskve (husle –OĐga
Kaverznevová, žiaþka Davida Oistracha, komorná hra v kvartete – Andrej Šišlov, þlen Šostakoviþovho kvarteta), od
1994 pedagóg hry na husliach na VŠMU (docent 

Druhý roþník Interpretaþnej súĢaže 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 súĢaži kvartetových súborov
DzároveĖ za Janáþkovo 1. sláþikové kvarteto DMFHQD)Liebstoeckla za najlepšiu interpretáciu diela
20. storoþia na tej istej súĢaži. Medzinárodné uznania následne priniesli pozvania a ponuky na
prestížne domáce i zahraniþné festivalyrazantne nastupuje koncertná þinnosĢ kvarteta výeskR
slovensku, každoroþne i v európskych a mimoeurópskych hudobných centrách. Repertoár kvarteta
sa rozšíril o diela Haydna, Mozarta, Beethovena, Schuberta, Brahmsa, Ravela, Debussyho, Weberna,
Šostakoviþa a Bartóka, ktoré tvorili interpretaþnú bázu kvarteta v jeho vrcholnom období. SloveQ
ské hudobné prostredie výrazne ovplyvnilo i dramaturgickú stratégiu kvarteta rozširovaním progUD
movej ponuky o diela slovenských hudobných skladateĐov, ktoré sa stávajú organickou súþasĢou
repertoáru telesa, þím sa slovenská pôvodná hudobná tvorba dostáva i do medzinárodného
povedomia. Do svojho repertoáru kvarteto zaradilRGLHODVORYHQVNHMNYDUWHtovej literatúryDXWRURY
0ikuláš Zmeškal, Ján /HYRVODY %HOOD )ULFR .DIHQGD $OH[DQGHU 0R\]HV (XJHQ SuchoĖ, Ján
&LNNHU 'H]LGHU Kardoš, ŠLPRQ Jurovský, Andrej Oþenáš, Zdenko 0LNXOD ,Đja =HOMHQND ,YDQ
Hrušovský, Juraj Beneš, Oto )HUHQF]\ -R]HI 0DORYHF 0DUWLQ Burlas. Viacerí slovenskí hudobní
VNODGDWHOLD GHGLNRYDOL VYRMH GLHOD práve Trávníþkovmu kvartetu Interpretaþnú poetiku kvarteta
výstižne charakterizuje Vladimír ýížik, keć píše „Príznaþnou þrtou prejavu Trávníþkovho kvarteta
je dôkladné technické a dynamicko–agogické prepracovanie partov, ktoré slúži ako odrazový mostík
k tvorivej nadstavbe v ich výkone veĐmi sugestívne zastúpenej“14. Pozoruhodná je odozva na objavnú,
v slovenskom hudobnom živote neznámu tvorbu sláþikových NYDUWet Mikuláša Zmeškala (1759 –
1833), ktoré sa práve v interpretácii Trávníþkovho kvarteta dostali GR ediþného projektu Y\GDYD
teĐstva OPUS v roku 1982. Ján Albrecht reflektuje túto skutoþnosĢ ako vynikajúci dramaturgický
þin, priþom hodnotí interpretáciu diela Trávníþkovým kvartetom ako: „vkusnú, so správne cítenými
tempami a diferencovanou súhrou, ušĐachtilým tónom a dobrým zmyslom pre balanciu a koordináciu hlasov“.Interpretaþné výkony Trávníþkovho kvarteta hodnotila zahraniþná anajmä domáca
KXGREQá kritika v superlatívoch. Ocenila mimoriadnu ušĐachtilosĢ, kompaktnosĢ a široký register
výrazového potenciálu „dokonalú súhru, do detailov vypracované hlasy s ujasnenou koncepciou,
výborné technické zvládnutie jednotlivých partov, jednoliaty zvuk, disciplinovanosĢ a plnokrvné
muzikantstvo“.Mnohokrát vyzdvihuje i výrazný lyrický aspekt v ich interpretáciiI zahraniþná


 Bratislavské hudobné slávnosti v rokoch 1980, 1981, 1983, 1985, 1987, Pražská jar – Y URNX   
)HVWLYDO,QWHUQDWLRQDO(VWRULDO3RUWXJDOVNR)HVWLYDO,QWHUQDWLRQDO&HUYDQWLQR0H[LNR

K takým kvartetovým dielam možno poþítaĢ transkripciu Zeljenkovej komornej sláþikovej skladby Musica slovaca
pre sláþikové kvarteto, 1. Sláþikové kvartetoIvana Hrušovského a iné.

ýÍŽIK, V.: Prehliadka slovenského koncertného umenia 84´. Sláþikári. In: Hudobný život, roþ. 16, 1984, þ. 9, s. 3.

 ALBRECHT, J.: Mikuláš Zmeškal, sláþikové kvartetá G dur a g mol. Trávníþkovo kvarteto. Gramorecenzie. In:
Hudobný život, r. 18, 1986, þ. 9, s. 5.

FÖLDEŠOVÁ, M.: Bratislavské hudobné slávnosti. Komorné súbory a recitály. In: Hudobný život,r. 15, 1983, þ. 21, s. 6.
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tlaþ hodnotí Trávníþkovo kvarteto ako skvelý súbor s bezkonkurenþným violistom, ovládajúcim
nevšedné technické a výrazové možnostiDNRteleso s vysokým umením sláþikovej 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 hráþom
[…] ich súhra je prekvapivo jednotná […] hrajú voĐne, bez badateĐného napätia“, D záverom
konštatuje, že možno potrvá dlho, kým bude maĢ Fínsko možnosĢ poþuĢ kvarteto takej úrovne. 


Trávníþkovo kvarteto rozširuje interpretaþný diapazón aj o spoluprácu s ćalšími vynL

kajúcimi inštrumentalistami v oblasti komornej hry. Objavujú sa koncertné programy s ponukou
Kvinteta pre klarinet a sláþikové kvarteto (C. 0 YRQ :HEHU – B dur : $ 0R]DUW – A dur 
VAladárom Jánoškom, DvoĜákovho Klavírneho kvinteta A durs Mariánom Lapšanským i rakúskou
NODYLULVWNRX(PPRX6FKPLGWRYRXYURNXSláþikového okteta0Ravela s Janáþkovým kvaU
tetom, ale i nahrávky pre španielsku gramofónovú firmu PDIONCE v Barcelone kde sú popri
kvartetovej literatúre Antonína DvoĜáka (Sláþikové kvarteto d mol, op. 34) nahraté aj kvintetá pre
gitaru a sláþikové kvarteto Luigi Boccheriniho a Maria Castelnuova Tedesca so španielskym gLWD
ristom José Luisom Lopateguim v roku 1988.


V uvedenom období dynamicky a intenzívne spolupracuje s domácimi nahrávacími štúdLDPL–

gramofónovým vydavateĐstvom OPUS a médiami – ýeskoslovenským rozhlasom a Slovenskou
televíziou. Výsledkom vzájomnej spolupráce sú profilové gramoplatne Trávníþkovho kvarteta,
Vreprezentatívnym kmeĖovým zastúpením þeskej kvartetovej tvorby B. 6PHWDQX $ DvoĜáka,
/Janáþka, kvartetami C.'HEXVV\KR0Ravela a predovšetkým širokým spektrom slovenskej pô
vodnej kvartetovej literatúry. Za nahrávku Janáþkových kvartet získalo Trávníþkovo kvarteto prestížne
domáce ocenenie Zlatý erb vydavateĐstva OPUS v roku 1986, ktorému už v roku 1980 predchá
dzala Cena Frica Kafendu za interpretaþné úspechy, udelená Slovenským hudobným fondom.


Umelecký rast kvarteta po stránke organizaþnej, finanþnej i materiálnej v prvom desaĢroþí

pôsobenia zabezpeþoval PKO, teda v období, keć sa vyprofilovalo na najpoprednejší komorný
súbor na Slovensku. Presun organizaþnej i agentážnej práce na kvartetez regionálneho na centrálny
stupeĖ riadenia pod Krajské stredisko umeleckej agentúry Slovkoncert s finanþnou podporou MK
65 Y URNRFK  – 1992 však už výraznejšie jeho ćalší umelecký rast neovplyvnil. Výmena na
poste primáriarozpad ýeskoslovenskej republiky a existenþná neistota spôsobila odcKRG$OH[DQGUD


 Recenzia MLEJNEK, K.: Gramofonové desky Opusu na gramofónovú nahrávku Sláþikového kvarteta F dur, op.
96 a Es dur, op. 51 Antonína DvoĜáka, Sláþikového kvarteta g mol C.Debussyho a Sláþikového kvarteta F dur
05DYHOD]URNX,QGramorevue, 1990, þ. 5. s. 11.

 Hodnotenie po súĢaži vo Florencii v denníku La Nazione z roku 1979. Súkromný archív Jana JuĜíka, violistu
Trávníþkovho kvarteta. 

Pozri Schweriner Volkzeitung, 4.12.1984. Súkromný archív Jana JuĜíka, violistu Trávníþkovho kvarteta. 

Pozri Kansan Lehti, 8.5.1985. Súkromný archív Jana JuĜíka, violistu Trávníþkovho kvarteta. 

9URNRFK1994 sa primáriom kvarteta stal AlexanGHU-DEORNRY
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-DEORNRYD]SRstu primária a VítČzslava ZavadiOíka z postu sekundistu i napriek tomu, že sa teleso
organizaþne priþlenilo k Opere DJGT. Miesto primária obsadil František Figura  –  
sekundistom sa stal Radovan Varga, obaja zo Žiliny. Koncertnú aktivitu telesa sa darilo VSRUDGLFN\
udržiavaĢ na profesionálnej úrovni, þo dokumentujú zahraniþné turné v USA ( D-DSRQ
VNX   V roku 1995 pôvodné Trávníþkovo kvarteto však opustil aj tretí zakladajúci þlen,
violonþelLsta Antoním Gál, þo znamenalo postupný rozpad pôvodného Trávníþkovo kvartetaktoré
poþas svojho pôsobenia v Banskej Bystrici výrazným spôsobom tvarovalo koncertný život mesta.






2EUTrávníþkovo kvarteto s primáriom Alexandrom Jablokovom
)RWR.DURO'HPXWK




Fenomém sláþikového kvarteta však zakladateĐov Trávníþkovho kvarteta dodnes neopustil.

VítČzslav Zavadilík, v súþasnosti pedagóg na brnLDQVNRP konzervatóriu, pôsobí od roku 1994 na
poste sekundistu v Janáþkovom kvartete v Brne, Vladimír KováĜ po presĢahovaní do Brna sa stal
YLROLVWRP .\QFORYKR kvarteta a primárioP 6SLHOEHUJkvarteta a po ukonþení aktívnej hudobnej
þinnosti sa profesne venujeVYRMHMGOKRGREHMzáĐuEH–KXVOLDUVWYX


Programové bulletiny z turné v USA a Japonsku sa nachádzajú v ŠVK LHM BB e. þ. H ++
D+

9EXOOHWLQHEx musicis, vydanom pri príležitosti 5. výroþia vzniku Akadémie umení v Banskej Bystrici z roku 2002 sa
uvádza nové zloženie Trávníþkovho kvarteta v obsadení: Marek Balog – 1. husle, Ivo Novák – 2. husle, Jan JuĜík –
YLROD5LFKDUG*OHQGD–violonþelo. ŠVK LHM, ev. þ. H
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O znovuoživenietradície Trávníþkovho kvartetaY%DQVNHM%\VWULFLsa viackrát pokúšal jediný

þlen pôvodného telesaviolista Jan JuĜík, keć formoval sláþikové kvarteto na Konzervatóriu Jána
Levoslava Bellu a Akadémii umení v Banskej Bystrici zo študentov a absolventov obidvoch škôl.
9súþasnosti nesie meno Trávníþkovo kvarteto už personálne i umelecky nové, iné komornéWHOHVR
duchovne podporované jeho bývalým þlenom Janom JuĜíkom, pedagógom komornej hry na KRQ
zervatóriu J. L. Bellu a na Akadémii umení v Banskej Bystrici vzložení0DUHN%DORJKXVOH,YR
Novák, 2. husle;Jan JuĜík, violDRichard Glenda, violonþelo. Omladený kolektív do svojho repeUWR
áru zaraćuje okrem klasickej komornej hudby aj tzv. populárnu hudbu, úþinkuje nielen na NOD
sických koncertných pódiách, ale aj na rôznych spoloþenských udalostiach, ako sú recepcie, plesy,
bankety, vernisáže


3RFWXtomuto telesu vyjadril svojím umením aj významný slovenskýbábkar z Banskej %\VWUL

FH pochádzajúci zo slávnej bábkarskej rodiny AnderlHRYFRY ] 5DGYDQH $QWRQ $QGHUOH  –
  ktorý sa v 90. URNRFK 20. storoþia zaradil medzi najvýraznejšie osobnosti európskeho
Đudového bábkarstva, keć v roku 1983 vytvoril štyri bábky hudobníkov WYRULDFLFK pôvodné
EDQVNRbystrické Trávníþkovo kvarteto v zložení 9ladimír KováĜ, VítČzslav Zavadilík, Jan JuĜík
D$ntonínGál








KWWSROGKFVNVUFWHOHVRSKS"OJ VN LG 
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BÉLA KÉLER –VEďKÁ SKLADATEďSKÁ OSOBNOSġ ZOŠARIŠSKÉHO REGIÓNU


,UHQD0HGĖDQVNá
Inštitút hudobného a výtvarného umenia, Filozofická fakulta, 38YPrešove

$EVWUDNW
Metropola severného Šariša Bardejov okrem svojich architektonických pamiatokukrýva YRVYRMHM
histórií osobnosti, ktoré tvorili európske hudobné dejiny. Ktakýmto rozhodne patrí bardejovský
rodák, hudobný skladateĐ, huslista, dirigent Béla Kéler, vlastným menom Albert Paul von Kéler,
%DUGHMRY–1882 Wiesbaden). Príspevok je UHIOH[LRXRživote adiele Bélu Kélera vFKURQROó
JLLvývoja jeho tvorivej skladateĐskej þinnosti zhĐadiska estetikyKXGE\GUXKHMSRORYLFLVWRUR
þia. 5HQHVDQFLD WYRUE\ Bélu Kélera Y jeho rodnom meste, ale aj na východnom 6ORYHQVNX VD
„naštartovala“ vURNX2GYWHG\VDKudba Bélu Kélera stala súþasĢou každoroþného hudobného
OHWDY%DUGHMRYHDEardejovských kúpeĐoch. Príspevok iQIRUPXMHRMHKRSR]RVWDORVWLRSRVOHGQRP
odpoþinku skladateĐa, náhrobníku QDSDPLDWNRYRchránenom cintoríne YR:LHVEDGHQHYsúþasnosti. 


Kéler od nás vyšiel do svetaa bolo by priam nevćaþnosĢounespomenúĢ si naĖ,
keć si to zasluhuje,lebo vo svojom þase znamenal veĐa:
bol obĐúbený a robil þesĢsvojmu rodnému staroslávnemuBardejovu a nám všetkým.


Štefan+R]D


Úvod
Historická radnica vstrede bardejovského Radniþného námestia je obkolesená vzácnymi UHQHVDQ
þnými domami. Na mnohých sú pamätné tabule, ktoré pripomínajú väzby QD historické udalosti,
ktoré sa tu udiali alebo významné osobnosti, ktoré vnich žili1DMHGQRP]QLFKQDdome þíslo 41,
sú až dve Pramorové pamätné tabule REU   3ripomenú aj dnes,
Ydruhom desaĢroþí 21. storoþia, že v tomto dome sa 13.februára 1820
narodil Béla Kéler, skvelý huslista, dirigent a skladateĐ, ktorý poþas
VYRjho života získal uznanie a slávu vo všetkýchhudobných centrách
Európy. Tieto pamätné tabule majú svoje metamorfózy existencie,
Dodrážajú politickospoloþenský vývoj doby  DXJXVWD  EROD
odhalená prvá pamätná mramorová tabuĐa skladateĐovi Táto boOD
YURNX]fasády rodného domu istými kruhmi odstránená, Vodô
vodnením, že ide oMaćara.9URNXQDMHMPLHsto osadili tabuĐu 
2EU



$XWRURPSUYHMPUDPRrovej tabule so zlatým nápisom vmaćarþine bol Béla Markup. Zdokumentov sa dozvedáme, že
pri jej odhalení vURNX 1906 sa uskutoþnil orchestrálny koncert zKélerových skladieb. Zakcie sa zachovala bohatá
korešpondencia vo vtedajšom úradnom jazyku, vmaćarþine. 
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VSUHSLVRPNUVWQéhoPHQDdo slovenþiny Vojtech Kéler. Svojej rehabilitácie sa pôvodná mramorová
tabuĐadoþkalaYURNX
Kéler nadovšetko miloval svoje rodné mesto, þasto sa sem vracal a po namáhavých koQ
certných turné tu odpoþíval. „Len v tmavomtieni hustých smreþín bardejovských lesov si skutoþne
odpoþiniem, len tichý pokoj domova mi prinavráti stratené sily..." Jaschik Álmos, 1907) 6YRMH
rodisko miloval natoĐko, že v testamente odkázal PHVWX %DUGHMRY jednu þasĢ VYRMHM KXGREQHM
pozostalosti v nádeji, že MHKR rodáci na neho nezabudnú a dôstojne sa postarajú o jeho hudobný
odkaz. Z rôznych dôvodov, najmä z Qízkej úrovne hudobného prostredia a koncertného zázemia
vtedajšieho Horného Uhorska sa táto jeho predstava QHQDSOQLOD QD rozdiel od nemeckého
:LHVEDGHQXkde posledné roky pôsobil. 

Rod Keller / Kéler v Bardejove 
Politický, ekonomický, správny, kultúrny, konfesijný i vojenský vzostup PHVWD %DUGHMRY QDVWDO
Y17. storoþí, þo bolo výsledkom dobre fungujúcej verejnej správy. Podpora rozvojD UHPHVLHO VD
RGUD]LOD Y poþte  aktívnych remeselníckych cechov. Bardejov bol dôležitým obchodným
WUDQ]LWRP ] PoĐska do Uhorska. Od 16. stor. vládnu v 8KRUVNX +DEVEXUJRYFL D Y ćalších dvoch
storoþiach sa YBardejove strieda kultúrnoduchovný vzostup srôznymi úpadkami mesta9]RVWXS
bol spôsobený najmä úrovĖou mestskej školy a jej osobnosĢami farárov, kazateĐov, organistov,
skladateĐov D UHJHQVFKRUL 0HVWR bolo neobyþajne multilinguálne, obþania ovládalL nemþinu, slR
venþinu, maćarþinu, poĐštinurusínþinu, aj latinþinu9VWRUoþívšak Bardejov poznaþili aj pády
zapríþinené epidémiDPL, neúrodRX YRMHQVNými UHSUHVLami, prírodnými NDWDVWURIDPL þi požiarPL
Všeobecne zastával Bardejov pozíciu významného centra obchodu i výroby v celom vtedajšom
uhorskom kráĐovstve. 
5RGLQDKellerovcov (Kélerovcov) sa v bardejovských archívn\FKSUDPHĖochREMDYXMHYVWR
roþíúdaj o nejnachádzame medzi zámožnými bardejovskými mešĢanmiSDWULFLMPL GHFHPEUD
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.
.RQIHVLMQHVD.HOOHURYFL/ Kélerovci hlásili kevanjelickému auJsburskému vierovyznaniu. 
9 širokom rodokmeni Kélerovcov nás zaujímajú priami príbuzní skladateĐa Bélu Kélera.
Bardejovskú rodinnorodovú vetvu predstavuje Štefan Kéler (*30. januára 1742 – †?) starý RWHF
skladateĐa Bélu Kélera. VURGRNPHQLQDVOHGXMHopäĢ Štefan Kéler (*7. novembra 1781 –†15. júla



 Pôvodná mramorová tabuĐa bola na objekt rodného domu vrátenáURNX 2011 zásluhou bardejovskej muzikologiþky
6LOYLH)HFVNRYHMDtak sú tam obe. Pre neznámych návštevníkov, najmäkúpeĐných hostí je to zmätoþné, nakoĐko QHSR
znajú kontext ich históriH
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1849), ktorý bol otcom Bélu Kélera.Béla KélerDNRnajvýznamnejší potomok spomedzi pätnásĢ
þlennej rodiny, má v URGQRP OLVWH D ostatných dokladoch dôsledne uvádzanú podobX SULH]YLVND
Kéler. (Fecsková, 1999, 16, rkp.)

Biografia, roky štúdia 
Životná púĢ romantického majstra zábavnosalónnej hudby Bélu Kélera REU sa zaþína 13. IHE
ruára Y%DUGHMRYH1DURGLOVDYprotestantskej, hornouhorskej šĐachtickej rodineDYPDWULNHMH
zapísaný ako Albert Paul Kéler. Otec Štefan Kéler bol hlavný sudca mesta, školský predstavený
evanjelickej cirkvi a manželka Anna rod. Bothová sa starala v URGLQH až o 12 detí. 9 URGLQH VD
NRPXQLNRYDOR Ynemþine, ale v prostredí svojich rovesníkov sa stretáva s hornošarišským dialeN
tom. Mladý Kéler, vtedy ešte menom Albert Paul navštevoval evanjelickú školu s vyuþovacím
MD]\NRPnemeckým aSRmaćarsky vGHWVWYHDQLQHYHGHO
2EU


VeĐmi zavþasu sa umalého Kélera zaþína prejavovaĢ hudobné nadanie, ktoré v zaþiatkoch
KU\QDKXVOLDFKusmerĖoval EDUGHMRvský regenschori Franz SchifferDako samouk sa nauþil aj KUH



 1D SUHORPH  D19. storoþia dochádza ktransliterácii písania rodového priezviska Keller na Kéler vEDUGHMRYVNHM
URGLQQRURGRYHMYHWYHDYkežmarskej. 

V testamente Bélu Kélera sú uvedené mená súrodencov v poradí: Frederika, Štefan, Anna Emília, Antónia, Matilda,
Augusta, Apolónia, Ferdinand, Viktor, Jozefína aAmália.
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na klavíri. 3o ukonþení základného vzdelania vBardejove odchádza Kéler na jeden rok na levoþské
lýceum, s cieĐom zdokonaliĢ sD Y nemeckom jazyku. Ćalšie roky štúdia sú viazané na Prešovské
kolégium, kde sa venuje štúdiu filozofie apráva. Prešov vSRORYLFL URNRYstoroþia posk\
toval oveĐa väþšie možnosti pre hudobný rozvoj aj formou praktického muzicírRYDQLDYKXGREQRP
krúžku pri kolégiu. Tu sú zaþiatky jeho orchestrálnej hry, ktorú rozvíjal SR celý svoj život. Na
ćalšie dva roky odchádza na štúdia do DebrecíQD, aby si osvojil maćarþinu, ale aj tu zaznamH
návame výrazný vzostup v hudobnom vývoji. Štúdia zakonþil s výborným prospechom YPrešove
YURNX9Prešove sa cítil veĐmi dobre, tu sa rozvíjaljeho hudobný talent,zaþal tvoriĢ prvé
VNODGE\YSULD]QLYom prostredíKXGE\


Kélerovi rodiþia VDvo svojom šĐachtickom postavení QHFKFHOL]PLHULĢVmyšlienkouDE\LFK

V\Qbol hudobníkom, nakoĐko toto povolanie v19. storoþí nedávalo vo všeobecnosti záruku serió]
QRVWL 5ozhodli, že ich syn bude poĐnohospodárom. Ćalšie roky v NURQLNH .élerovho života sú
spojené s praxou na veĐkostatkoch pri Mukaþeve QD /LSWRYH ED až v %Hskydách. S veĐkým
VHEDzaprením, lHQDE\VSOQLOSULDQLHrodiþovodišiel na statok svojho švagra do HaliþD+XGEHVD
venoval, veþer hrával na husle svoje skladby zo študentských þias. 3oþas „života na statkoch“
napísal okolo 50 skladieb avzdelával sa aj vhudobnej teórii, ktorúšWXGRYDO]KXGREQRWHRUHWLFNHM
práce J. G. $OEUHFKWVEHUJHUDTheorie der Tonkunst
9 Haliþi sa definitívne rozhodol zanechaĢ poĐnohospodárstvo D ćalší svoj život zasvätiĢ
hudbe. Ako toto rozhodnutie prijali rodiþia sa nevie, no jeholáska kKXGEHQDGDQLHþi solídna hra
na husliach definitívne zvíĢazili. V URNX 1844 odchádza do Prešova, kde prijal miesto uþiteĐa
hudby, ćalej sa umelecky rozvíja, hrá snajlepšími prešovskými muzikantmi, študuje, komponuje.
Nadobúda presvedþenie, že periférna poloha miest, vktorých doteraz pôsobil, mu nezaruþuje také
XPHOHFNR–hudobné prostredie, oakom má predstavu. 

1DFHVWH]DKXGERX
Pevné rozhodnutie 25roþného Kélera zakotviĢ a uplatniĢ sa v QLHNWRURP ] európskych centier sa
zaþína vo Viedni. Po úspešnom konkurze na miesto huslistu GR RUFKHVWUa cisárskokráĐovského
divadla „Theater an der Wien“ zotrval na tomto poste osem rokov. Tieto roky boli naplnené
intenzívnym štúdiom hudobnej teórie, harmónie a inštrumentácie u 6FKOHVLQJHUD D NRQWUDSXQNW
X6LPRQD6HFKWHUDVeĐký vzor mal mladý Kéler vdirigentovi orchestra, ktorým vtom þase bol už



9r. 2012 sa prostredníctvom Ukrajinského konzulátu vPrešove zaþali aj archívne výskumy opôsobení Bélu Kélera
YMukaþeve aHaliþi, ktoré dnes patria do Ukrajiny. 

 Kélerovmu rozhodnutiu venovaĢ sa naplno hudbe dopomohla i náhoda. Švagor, u ktorého slúžil, následkom
prírodných katastrof skrachoval a Kélerovi nezostalo niþ iné, len sa vrátiĢ do Bardejova.

Významnejší zKélerových uþiteĐov bol Simon Sechter (*11. októbervo Frymburku v ýechách † VHSWHPEHU
YR9LHGQi ). Patril k najvýznamnejším hudobným vedcom a pedagógom, ktorého žiakmi boli Ján Levoslav Bela,
$QWRQ%UXFNQHUDOHL)UDQ]6FKXEHUWa ćalší. Bol RUJDQLVWRPGLULJHQWRPDskladateĐom.
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slávny dirigent Franz von Suppé. Suppého zásluhou sa Kéler mohol predstaviĢ viedenskému
publiku aj ako skladateĐ D MHKR skladby sa þoraz viac objavujú v repertoáUL RUFKHVWURY . QDM
významnejším skladbám ztoho obdobia patrí Romantická predohra – Ouverture Romantique op.75
ktorá si od Franza von Suppé vyslúžila vysoké hodnotenie atiež verejné predvedenie. Od rRNX
zaþali v rôznych vydavateĐstvách vychádzaĢ Kélerove skladby, þím jeho popularita a obĐúbenosĢ
rýchle vzrastala.
ViedeĖ poskytla Kélerovi dokonalú muzikantskú prípravu, tak dirigentskú ako aj skladD
teĐskúDWDNod r. 1854 môžeme hovoriĢ osamostatnej umeleckej dráhe akariére. 
Na jednu sezónu odchádza do Berlína, kde prijíma miesto dirigenta v NDSHOH -RKDQQD
Sommera, už pod umeleckým menom Béla Kéler. Ćalší URN VD YUDFLD GR 9LHGQH NGH YHGLH
RUFKHVWHU SR ]RVQXORP * /DQQHURYL 1D veĐkolepom koncerte v Hietzingu pri Schönbrunne GLUL
JXMH Y URNX  VYRMX UR]VLDKOX VNODGEX Noc v Benátkach Následne   vstupuje do služieb
rakúskouhorskej armády ako vojenský kapelník 10. pešieho pluku grófa Mazzuchelliho. S týmto
vojenským orchestrom vystupoval v mnohých mestách Rakúsko8KRUVND Y Pešti, Debrecíne
Brašove a Y 6LEíQL NGH žal úspechy pre svoj strhujúci dirigentský prejav. ZároveĖ mal možnosĢ
interpretovaĢ svoje skladby, realizovaĢ svoje hudobné  predstavy, þo sa pozitívne podpísalo pod
vzostup jeho skladateĐských a najmä inštrumentaþných schopností pre dychový orchester. Okrem
dychového mal k dispozícií aj zábavný RUFKHVWHU VR sláþikmi D tak „zbLHUD“ skúsenosti V inštrX
mentovaním pre obe sekcie. Po štyroch rokoch YURNX zo zdravotných dôvodov zanecháva
vojenskúslužbXDdlhší þas sa lieþi vrôznych kúpeĐoch Uhorska.
Ćalšia kapitola jeho života zaþína URNX  NHG\ PX YRMYRGD ] Nassau ponúkol miesto
hudobného riaditeĐa vo Wiesbadene (do r. 1866). Umelecké úspechy v pozícii GLULJHQWD DM VNOD
dateĐskéYnarastajúcich ediþných vydaniach jehoGLHOpriniesli Kélerovi isté hmotné zabezpeþenie
D WDN VD Y URNRFK  – 1870 rozhodol pôsobiĢ v slobodnom povolaní a venovaĢ sa výluþne
skladateĐskej þinnosti. V letných mesiacoch veĐa cestoval, koncertoval vo Švajþiarsku, Y Paríži
Dnemeckých mestách, najmä vo Wiesbadene.. Béla Kéler sa veĐmi rád vracal do svojho rodného
Bardejova a miloval odpoþLQRN Y %DUGHjovských kúpeĐoch. Poþas návštevy v roku 1868 tam
XVSRULDGDONRQFHUW]RVYRMLFKVNODGLHEDþistý ]LVNYenoval obyvateĐom rodného mestapostihnutéhR
veĐkým požiarom. Po návrate do WiesbadenuVveĐkým úspechom diriguje premiéru svojho valþíka,
Na krásnom Rýne spomínam na Teba op. 83. REU  Táto VNODGEDSUHVYRMXHVWHWLFNRumeleckú
hodnotu bola prirovnávaná kvalþíku Johanna StraussaPONa krásnom modrom Dunaji





 Franz von Suppé 18. apríl  6SOLW–† 21. máj  ViedeĖ) bol operetný skladateĐ a zakladateĐ Viedenskej
RSHUHW\ 'R GLYDGOD 7KHDWHU an der Wien nastúpili v U  QDUD] VBélom Kélerom, keć predtým Franz von Suppé
pôsobil od r.1840 ako dirigent v 7KHDWHULQGHU-RVHIVWDGW
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Po tomto umelecky tvorivom období sa vrátil po rRNX 1870 na dva roky opäĢ na post
dirigenta kúpeĐného orchestra vo Wiesbadene, sktorým získal veĐké úspechy9ćalšom období sa
už služobne neviazal, podnikal koncertné cesty po Európe, úþinkovalY&RYHQWJDUGHQYLondýne
niekoĐko týždĖov hosĢoval Y známej Gunglovej kapelH Y Mníchove, v niektorých francúzskych
centrách, vo Švajþiarsku aSUDYLGHOQHVDYUDFDOGR:LHVEDGHQX
Jeho skladateĐská D dirigentská aktivita bola ešte za jeho života ocenená viacerými vyzna
PHQaniami: švédsky aQórsky kráĐ Oskar mu udelil zlatú medailu „Litteris et artibus“, pruský kráĐ
Wilhelm IV. mu venoval zlatú ruþne zdobenú dózu, nemecký cisár Wilhelm ,KRRGPHQLO ]ODWRX
ozdobnou brošĖou a YRMYRGD ] 1DVVDX KR RFHQLO XGHOHním veĐkého strieborného kríža Für
Verdienste und Wissenschaft Niektoré ocenenia a ich dokumentácia sa zachovali v ]ELHUNDFK
Šarišského múzeaY%DUGHMRYH
Béla Kéler DM QDSULHN tomu, že svoj umelecký život prežil v FXG]LQH Y myšlienkach sa
vracal do svojho rodného Šariša. Zomrel vo Wiesbadene 20. novembra 1882. Na náhrobnom
kameni sú vytesané prvé takty jeho valþíka Na krásnom Rýne spomínam na Teba – Am schönen
Rhein gedenk ich Dein REU DQápis: „Béla Kéler, skladateĐ a kapelník vojvodu z Nassau REU 

Kélerov hudobný odkaz
$OEHUWPaul von Kéler, umeleckým menom Béla Kéler zomrel v roku1882 ako slobodný aQDNRQFL
svojho života zanechal testamentYktorom za dediþov celého svojho hudobného odkazu ustanovil:



2mimoriadnom umeleckom vyĢaženíhovorí aj fakt, že v roku 1871 dirigoval spolu až 366 koncertov.
Mnohé ztýchto ocenení sa nachádzajú vzbierke Šarišského múzea v%DUGHMRYHQD6ORYHQVNX

Béla Kéler zanechal testament na KráĐovskom obvodnom súde vo Wiesbadene.
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 Rodné mesto Bardejov (v súþasnosti Slovenská republika)
 Evanjelické kológium vPrešove, kde študoval aviedol orchester (Slovenská UHSXEOLND 
 KúpeĐnú kapelu vo Wiesbadene, sktorou získal najväþšie umelecké úspechy 1HPHFNR 
 Nassauského plukovníka Carla Wagnera, priateĐa apodporovateĐa (Nemecko)

2EU2EU


Mesto Bardejov prijalo zásielku s Kélerovým wiesbadenským hudobným odkazom vURNX
1883 a poverený advokát Ede Mandics rozdeliO túto pozostalosĢ podĐa Kélerovho želania na dve
þasti: jedna ostala v%DUGHMRYHDdruhú poslali Evanjelickému kolégiu do Prešova.
'QHV YLHPH V istotou identifikovaĢ len bardejovskú þasĢ hudobnej pozostalosti, ktorá je
uloženáYarchíve Šarišského múzea v%DUGHMRYHAj táto bardejovská þasĢ jeho skladieb, (hoci nH
úplná Gáva tušiĢ, že skladateĐský odkaz Bélu Kélera predstavuje jednu znajzaujímavejších, KRFL
ešte stále neprebádaných európskych hudobných pamiatok. SkladateĐovo poruþenie svojho KXGRE
ného odkazu mestám Bardejovu aPrešovu je dôkazom jeho vlastenectva, lásky krodnému mestu,
QDSULHNVYRMPXSRE\WXY]DKUaniþí. V Prešove sa však stopy oprijatí hudobnej pozostalosti skladateĐa
strácajú,DWDNYsúþasnosti je bardejovská zbierka zrejme najkomplexnejšia, nakoĐko ani þasĢ YHQRYD
nákúpeĐnej kapele vo WiesbadeneVDQH]DFKRYDOD



 9r.2006 podnikla autorka tohto príspevku cestu za Kélerovým hudobným odkazom do Wiesbadenu. Zistila, že
]þasti pozostalosti urþenej kúpeĐnej kapele sa nezachovalo niþ, notový materiálsa nevhodným archivovaním aYOKNRP
]QHKRGQRWLO
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Systematickému výskumu bardejovskej þasti Kélerovho RGND]X VD Y URNRFK  – 
venoval František Matúš, ktorý zaþal triediĢ množstvo materiálov, ktoré spoþiatku predstavRYDOL
znaþný chaos. F. Matúšprecíznou katalogizaþnou prácou vytvoril fond „Béla Kéler“, ktorý obsahuje:


128 opusovaných hudobných jednotiek vUXNRSLVH
109 neopusovaných hudobných jednotiek vUXNRSLVH
206 tlaþených opusovaných hudobných jednotiek
QHRSXsovanú tlaþenú jednotku


Sumár tohto súpisu predstavuje 444 jednotiek, þo však neznamená taký istý poþet skladieb,
nakoĐko Béla Kéler tvoril skladby v rôznych verziách, vychádzajúc veĐakrát aj z momentálnej
SRWUHE\Ddispozície nástrojového obsadenia.

+Xdba Bélu Kélera
patrí do kategórie zábavnej a salónnej hudby, ktorá obstála v WYUGHM NRQNXUHQFLL V SRSXODULWRX
tvorby viedenských tvorcov Lannera a Johanna SWUDXVVDPO NráĐa valþíkov)Ak si uvedomíme, že
Kéler „inštitucionálne“ neabsolvoval žiadne hudobné vzdelanie, ale svoj rozvoj a vysokú
„remeselnú“ úroveĖ dosiahol vlastným nadaním, vnútornou motiváciou D VLORX pracovitosĢou,
samoštúdiom teórie a harmónie, dirigentskou praxou vo Viedni, získavaním skúseností v inštrX
mentácií to všetko ho vynieslo QD YUFKRO vtedajšej hudobnej estetiky a Lnterpretaþnej praxe.
Môžeme s hrdosĢou vysloviĢ uznanie, že z Bardejova vyšiel do sveta hudobník európskeho
formátu.


Dôkazom umeleckej kvality apopularity jeho diela je fakt, že do roku 1877 vyšlo tlaþou 138

VNODGLHE Y dvanástich európskych vydavateĐstvách. Žánrovo sa venoval taneþným formám, ktoré
však boli urþené viac na poþúvanie. ZMHKR27 rozsiahlych valþíkovje zrejme najslávnejším valþík
Na krásnom Rýne spomínam na TebaRS = ćalších spomeĖme valþík V novej vlasti RS 
emotívne amelodicky originálne pôsobia valþíkyHviezdy nádeje RSNa krídlach lásky RS,
Žriedlo RSRužové sny RSDNRLMHKRposledný valþík Od Rýna k Dunaju RS
=dvadsiatich þardášovSDWULDNnajslávnejšíP Spomienka na Bardejov RS Spomienka na
Debrecín RS. ,Karpatské ozveny RSTokajskékvapky RSPozdrav vlasti RSDćalšie.
Z ćalších taneþných foriem je to 18 poliek, 13 galopov ] ktorých VeĐký pekelný galop RS  –
Grand Galopp InfernaleVNRPSRQRYDOY3UHšove, vo februári 1861. Svojim pôvabom zaujme aj
15piesní, zväþša v taneþnej forme, ako napr. koncertný valþík pre soprán DRUFKHVWHUCome palpita



 Doc. PhDr. František Matúš, CSc. (*1936 vHniþíku na Spiši) pôsobil od r. 1964 až do odchodu na dôchodok ako
vysokoškolský pedagóg, docent dejín hudby nauþiteĐských študijných programoch. Bol aktívnym bádateĐom hudobnej
histórie Spiša aŠariša apopri historických prameĖoch sa venoval aj tradiþnej hudobnej kultúre. 

Matúš  V
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il mio cor! RS  Umelecky najvyššie sú hodnotené jeho predohry už spomínaná Romantická
predohra RS , ale výrazný ohlas dosiahli aj Rákocziho predohra RS  Uhorská veseloherná
predohra RS Komická predohra RSSUHGRKUD Vysvätenie chrámu RS Francúzska veseloherná predohra RSDćalšie.
Béla Kéler zanechal aj monumentálnejšie diela. K takýmto patria jeho symfonické básne
Lachasse aux papillons RS Serenata Veneziana, quasi Cavatina RSćalej symfonická suita
Karpaty, ktorá vnázvochjednotlivých obrazov predstavujHkrásy slovenskej krajiny.

ýardáš Spomienka na Bardejov op. 31 Bélu Kélera D 5. Uhorský tanec g-mol-RKDQQHVD%UDKPVD
Kélerov þardáš Spomienka na Bardejov RS – Bártfai emlék Csárdás REU , vydaný v1HPHFNX
pod názvoP Errinnerung an Bartfeld Y]QLNRO Y Múli 1858 na ceste z Bardejova do Debrecínu
%UDKPsove Uhorské tance patria dnes knajpopulárnejším skladbám vo svete. Pôvodne ich Johannes
%UDKPV napísal pre štvorruþný klavír neskôr boli skladateĐom inštrumentované SUH RUFKHVWHU DOH
QDPQRKéich úprav\VDSRGXMDli aj ćalší skladatelia


2EU 



 Symfonická suita Karpaty Pá tieto obrazy: Úvod Ranný úsvit – $QGDQWH VRVWHQXWR Pastierova fujara – $GDJLR
SDVWRUDOH Nad horami sa vyjasĖuje – $QGDQWH PRVVR Výstup na Lomnický štít – $QGDQWH TXDVL $GDJLR , 2EUD]
Lomnický štít–0DHVWRVR,,2EUD]Pleso,,,2EUD]Železorudné hámre–$QGDQWHVWUHSLWRVR,92EUD]PoĐovaþka–
$OOHJURYLYR92EUD]Príchod a pobyt v karpatských kúpeĐoch–$OOHJURWULXPSKDOH6NODGEDVDYUXNRSLVH]DFKRYDOD
YNárodnej Szécsényiho knižnici vBudapešti, námestie Szent György 4%8'$3(67

Miesto vzniku dokazuje poznámka na jednom zo zachovaných tlaþených partov. Vtom þase sa skladateĐ YUDFDO]GR
YROHQN\Y%DUGHMRYHN10. Pešiemu pluku grófa Mazzuchelliho, kde pôsobil ako vojenský kapelník.
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7ieto slávne melódie nie sú melódiami Johannesa Brahma, ale iných, ako aj sám autor uvá
G]D „uhorských a nemeckých skladateĐov.“ J. Brahms sa touto skutoþnosĢoX QLNG\ QHWDMLO
D]tohto dôvodu svoje Uhorské tance nezaradil medzi opusované diela. 9 prvých vydaniach
Uhorských tancovERODRtom aj zmienka, ktorá sa však v ćalších vydaniach objavovala sporadicky,
až vypadlaFHONRP$tak sú to pre dnešného poslucháþaDLQWHUSUHWDGLHOD-%UDKPVD
Piaty Uhorský tanec g-molsi spomedzi Brahmsových tancov YSULHEHKXdesaĢroþí Y\EXGRYDO
najväþšiu popularitu a práve tento je komponovaný na melódiu skladateĐa Bélu Kélera. %UDKPV
]Kélerovho þardáša Spomienka na Bardejov Soužil „GRVORYQH“  WDNWRY = hĐadiska hudobných
foriem tvorí týchto 32 taktov malú piesĖovú formu a bDobová kritika ostro napadla Brahmsa, že
odcudzil duchovný majetok iných skladateĐov. Je známe, že Kéler udržiaval sBrahmsom priateĐské
VW\N\ D SRGURELl Brahmsove tance podrobnému rozboru. Dospel k záveru, že deväĢ z GHVLDWLFK
Brahmsových tancov prvej série obsahuje melódie uvedené predtým vdielach skladateĐov WLQGWD
5L]QHUD7UDYQLNDDiných. Písomný doklad suvedeným rozborom je vKélerovej pozostalosti. PodĐa
Františka Matúša  „uvedené skutoþnosti aj napriek svojej rukolapnosti nedávajú dôvod viniĢ
Brahmsa z plagiátorstva. ... Brahms totiž v titule prvého vydania Uhorských tancov vyslovene uviedol, že ide o úpravu a nie vlastnú skladbu („gesetzt“ D QLH „komponiert“)“ 9 iných nemeckých
Lmaćarských þlánkoch sa Kélerov þardáš uvádza ako zdroj pre Brahmsov 3LDW\uhorský tanec

5HQHVDQFLDKXGE\Bélu Kélera
Jubileá Bélu Kélera, Y tomto desaĢroþí (190 výroþie narodenia v URNX  130 výroþie úmrWLD
YURNX boli podnetom oživiĢYBardejove hudobný odkaz„živou“ interpretáciou jeho hudby.
2GURNXVDWDNGHMHkaždý rok narôznych miestach historického %DUGHMRYDDBardejovských
kúpeĐoY Y rámci Kultúrneho leta Bélu Kélera Najmä v komorných NRQFHUWRFK Y nástrojovom
zoskupení, klavír, husle, spev, ale aj štvorruþný klavír zaznievajú skladby Bélu Kélera znotových
materiálov, ktoré sa v„þitateĐnom“ stave zachovali vKélerovej pozostalosti vŠarišVkom múzeu
Y%DUGHMRYH
Symfonické diela DNRSUHGRKU\þardáše, galopy interpretovala aj Štátna filharmónia Košice
Vdirigentom Mariánom Vachom9Slovenskom rozhlase na stanici Devín boli vysielané hudRE



 9 GHVLDWLFK Uhorských tancoch -RKDQQHVD Brahmsa boli použité melódie z nasledovných skladieb týchto autorov:
F. Sárközy +HDYHQO\ FVDUGDV  Mór Windt (PPD FVDUGDV  J. Rizner :HGGLQJ JXHVW 7ROQDL,  N. Mérty
Memory of Kaloþa, Béla Kéler0HPRU\RI%DUGHMRY Adolf Nittinger 3LQNVKUXE,J. Frank)RONFVDUGDV
/RXLVHQF]DUGDV,Ján Travnik 0DNRYLFDF]DUGDV J. Rizner:HGGLQJJXHVW7ROQDL.

  Hlavným iniciátorom, dramaturgom Kélerovho Kultúrneho leta je každoroþne RNDr. Peter Bubák, ktorý sa aj
manažérsky priþinil ovydanie CD nosiþa s názvom Spomienka na Bardejov

 Na CD sú nahrané nasledovné diela z live koncertu Štátnej filharmónie Košice v QRYHPEUL  1. Uhorská
veseloherná predohra RS   Holubica mieru, polka-mazúrka RS  Ladies – polka RS  Bardejovský
spomienkový þardáš RS  Na krásnom Rýne spomínam na teba, valþík RS  VeĐký pekelný galop/Grand galop
infernal RS
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QRslovné pásPD R živote a diele Bélu Kélera Slovenská televízia Košice nahrala doNXPHQW SRG
ná]YRP Zabudnutý rodák. Napriek tomu, že pravidelné promenádne koncerty v mnohých slR
venských kúpeĐných mestách sú minulosĢou, v Bardejovských kúpeĐoch SR celé leto NRQFHUWXMH
salónny orchester, ktorý na každom koncerte interpretuje 2 – 3 skladby Bélu KélerD Hudobní
nadšenci Y%DUGHMRYHDOHDMY3rešoveVDYposlednom desaĢroþípriþiniliRWR, že hudba B. Kélera
znie þastejšie na koncertnom pódiu a promenádnych koncertoch. Vytvorila sa skupina stabilných
interpretov jeho hudby ako speváciMarianna Pillárová, Tatiana PaládiováPOadáKXVOLVWND$QGUHD
Astrabová, klaviristi Dagmar Duždová, Lucia Bérešová a Adam Brutovský þi ýeskoslovenské
komorné duo Pavel Burdych –KXVOHD=X]DQDBérešová –klavír, ktoré vroku 2016 nahralo druhé
&']MHKRWYRUE\Valþíky pre husle a klavír.
9posledných GHVLDWLFKrokoch sa oživovaniu Kélerovskej hudobnej tradície venuje emeritný
stredoškolský profesor]gymnázia v Bardejovea milovník hudby RNDr. Peter BubákDDXWRUND
tejto štúdie, ktorí aj založili SpoloþnosĢ Bélu Kélera Významnou YHGHFNRX DNWLYLWRX EROD QHSR
FK\EQHYedecká konferenciaNvýroþiu úmrtia na tému: Návrat hudobného skladateĐa, bardejovského rodáka, Bélu Kélera do európskeho hudobného dediþstva Y QRYHPEUL  Prednesené
referáty V DEVWUDNWRP Y DQJOLFNRP QHPHFNRP D maćarskom jazyku vyšli tlaþou pod názvom
Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera z pohĐadu muzikológov a interpretov 21. storoþia
YHGLtorstve Karola MedĖanského.

Záver
9súþasnej integrujúcej sa Európe umelecké úspechy Bélu Kélera sú málo známe aYODVWQHVDQDQH
zabudlo. Najmä wiesbadenská strana, napriek pozvánkam na jubileá do Bardejova neprejavuje




&'Valþíky pre husle a klavír Bélu Kélera (2016) Yinterpretácií ýeskoslovenského komorného dua Pavel Burdych
KXVOH  V=Xzana 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 šĢastia/Die letzten Glückstunden op.100, 5. Od Rýna
k Dunaju/Vom Rhein zur Donau, op.138, 6. Rakúsko-uhorský valþík/Österreich-Ungarn Walzer, op.91.

RNDr. Peter Bubák je stredoškolský profesor fyziky na Gymnáziu l. Stöckela vBardejove, ktorý sa výrazne priþinil,
že od r. 2010 (190. výroþia narodenia Bélu KéOHUD  VD Y %DUGHMRYH Y\WYRULOD tradícia Kultúrneho leta Bélu Kélera
Vkomornými aorchestrálnymi koncertami. 

Príspevky vzborníku zNRQIHUHQFLHTvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera z pohĐadu muzikológov a interpretov
21. storoþia: Patrik DERFIĕAK, Prešov: Východné Slovensko v 19. storoþí, obdobie vzostupov a pádov; -R]HI
PETROVIý, Bardejov:  Sociálne a spoloþenské postavenie bardejovského meštianskeho rodu Kéler; Peter BUBÁ.,
%DUGHMRY –Irena MEDĕAN6.Á, Prešov: Béla Kéler – život a dieloFrantišek GUTEK, Bardejov: PozostalosĢ Bélu
Kélera v Šarišskom múzeu v Bardejove; František MATÚŠ, Prešov: Umelecké dediþstvo pozoruhodných európskych
parametrov v Bardejove; Irena MEDĕANSKÁ 3UHšov: Po stopách Bélu Kélera vo Wiesbadene v roku 2006; 3HWHU
BUBÁ., %DUGHMRY Kélerove husle novým, vzácnym exemplárom v Šarišskom múzeu v Bardejove; .DURO
MEDĕANSKÝ, 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
URBANýÍKOVÁ, Košice Odkaz Bélu Kélera treba neustále oživovaĢ; Silvia FECSKOVÁ %DUGHMRY Promenádne
koncerty od þias Bélu Kélera po súþasnosĢ, alebo mýty a realita v prístupe k odkazu tohto hudobného skladateĐa
a bardejovského rodáka.
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záujem. Kélerova hudbaje aj po stároþiach dokladom hudobných tradícií aNRQWDNWRY 1HPHFND
D6ORYHQVND -HKR Kudba je fenoménom, ktorý si zaslúži, aby o Ėom Európa vedela, aby sa jeho
dielo stalo súþasĢou európskeho kultúrneho dediþstva a mohlo zaznieĢ DMna NovoroþnomNRQFHUWH
YR9LHGQLSretože napĎĖa umelecké kvality porovnateĐné sWYRUERX-6WUDXVVDPO


%,%/,2*5$),$
%85/$6 /DGLVODY  Formy a druhy hudobného umenia Žilina: Edis, vydavateĐstvo ŽU
YŽiline, ISBN 80
ýERNUŠÁK,*UDFLDQDČjiny evropské hudby 3UDKD%UDWLVODYD3DQWRQ
-$6&+,. Álmos   Kéler Béla, þlánky v Felsösárosi Hirlap, BáUWID %DUGHMRY Uoþ. 9
1905, roþ.VI.Droþ.9,,
FECSKOVÁ,6LOYLDBéla Kéler, 13. 2. 1820 - 20. 11. 1882,Q Spravodaj Bardejov, roþ. 10,
rubrika Názvy ulíc nášho mesta, þ. 7, I. þasĢ, s–
FECSKOVÁ 6LOYLD  SkladateĐský odkaz Bélu Kélera ,Q Spravodaj Bardejov, roþ. 10,
UXEULNDNázvy ulíc nášho mesta, þ. 8 ,,þasĢ, s–
FECSKOVÁ,6LOYLDBéla Kéler, 20.11.1882 - 20. 11. 1982,Q Spravodaj Bardejov, roþ. 12,
V–
FECSKOVÁ,6LOYLDO hudobnom skladateĐovi, bardejovskom rodákovi – Vojtechovi Kéllerovi–
Jedna z ulíc mesta.,QSpravodaj Bardejov, roþ. 9, þ. 1, s–
+2=$ŠtefanTvorcovia hudby(Vojtech Kéler).7UQDYDV–


MATÚŠ František  K 150 výroþiu narodenia Bélu Kélera. Zborník Šarišského múzea
Y%DUGHMRYHY\GDORŠarišské múzeum v%DUGHMRYH
MATÚŠ, František  SkladateĐský odkaz Bélu Kélera ,Q Zborník Pedagogickej fakulty
YPrešove, Univerzity P. - Šafárika v Košiciach, roþ. XI, zväzok 2, %UDWLVODYD 6ORYenské
pedagogické nakladateĐstvo
MEDĕANSKY, Karol, edit. 2013: Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera. Prešov, Prešovská
XQLYHU]LWDYPrešove,6%1
SZTEHLÓ ZoltánKéler Béla 1820 – 1882%XGDSHVW


INTERNETOVÉ ODKAZY
BUBÁK, 3HWHU Béla Kéler – the destiny of a musician and his heritage.  
KWWSZZZPX]HXPEDUGHMRYVNNHOHULQGH[KWPO  
SpoloþnosĢ Bélu Kélera: ZZZEHODNHOHUHX  




 -HGLQRXDNWLYLWRXYjubilejných 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 AHLASOVÁ TERAPIA SFRANTIŠKOM TUGENDLIEBOM

-DQD%XJDORYá–'DĖ oYá
%UDWLVODYD

„Vyžaruje nesmiernu vyrovnanosĢ, pokoj a autoritu, rozpráva veĐmi logicky a presvedþivo, má za
sebou život, ktorý by vydal na niekoĐko zaujímavých kníh, pokoril mocných predošlého režimu
a predovšetkým nauþil niekoĐko stoviek Đudí spievaĢ, ćalším stovkám ukázal ´cestu k chrámu´
a pomohol tisíckam chorých a trpiacich.“
TýmitoVORYDPLFKDUDNWHUL]RYDOhudobný skladateĐ a dirigent Peter Breiner Františka7XJHQGOLHED
keć vURNXYJavorovom listenapísal ojeho návšteve Torontaa vystihol tým takmer všetko.




František Tugendlieb, (20. 7. 1929 – 12. 4. 2011),
legendárny hlasový pedagóg, bioterapeut, džezmen


OSOBNOSġ FRANTIŠKA TUGENDLIEBA
Významný hlasový pedagóg, hudobník D lieþiteĐ František Tugendlieb VD QDURGLO  júla 1929
Y+UDQLFLDFK QD 0RUDYH ako syn textilného podnikateĐa. Študoval na textilných školách, ćalšie
vzdelanie získaval na Hassobury College v $QJOLFNX DQJOLFNá literatúrD D GHMLQ\ . Už vtedy sa
venoval jazzovej hudbe ako hráþ na klarinetH D altsaxofónH (písal sa rok   3o nástupe


 Peter Breiner (1957), hudobný skladateĐ, od roku 1992 žijúci v zámorí (spoþiatku v Kanade, od 2007 v 86$ 
prispieval svojimi postrehmi pravidelne do slovenskej tlaþe. 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 PRFL   bol rodinný podnik Tugendliebovcom znárodnený.
Františkov kádrový profil bol poznaþený buržoáznym pôvodom, štúdiom v $QJOLFNX D URYQDNR
aktívnym hraním jazzovej hudby, ktorá z hĐadiska komunistickej ideológie bola vnímaná veĐmi
negatívne (ako import západného kapitalizmu) 1Ddôvažok DM MHho statoþný postoj, keć DNR
]DPHVWQDQHF WH[WLOQého podniku na zhromaždení usporiadanom ako politický akt demonštrujúci
jednotu pracujúcich,QH]GYLKROUXNX]DUR]VXGRNsmrti pre Miladu Horákovú aćalších odsúdených
vo vykonštruovanom politickom procese Dôsledkom bolo preradenie do Ģažkého priemyslu,
SUDFRYDOYcementárni. -D]]RYHMKXGEHVDvšak YHQRYDOQDćalej aYSUYHMSRORYLFLURNRYVWR
roþia zaþal experimentovaĢ v SURMHNWH musica iungens, ktorý anticipoval hudobný vývoj na roky
GRSUHGX 0X]LNDnti hrali suvoĐnenou harmóniou, rovnako aj témy spracovávali veĐmi voĐne.
)7XJHQGOLHEveril, že aj takto sa dá tvoriĢ hudba, hoci vtedy to málokto za hudbu aj pokladal. Asi
o desaĢ rokov neskôr vznikol v86$W]Y)UHH-D]]9PXVLFDLXQJHQVteda rozvíjal freejazzový štýl
ktorýsa koncepciou približoval talianskej jazzovej avantgarde zURNRYDYhudbe uplatĖoval aj
prvky paródie. Dlhovlasý muzikant hrajúci „imperialistický“ jazz však dostal v URNX 1954 zákaz
KXGREQHMþinnosti!3rekážNRXERODvoĐná imSrovizácia vMD]]RYHMKXGEHktorá podĐa ideológov]OH
pôsobila na Đudí ajazzoví hudobníci tým najmäND]LDmládež.

V projekte „musica iungens“ rozvíjal freejazzový štýl


Vykonštruovaný politický proces sJUDr. Miladou Horákovou aspol., bývalou poslankyĖou strany þeskoslovenských
národných socialistov vURNX  SRslúžil komunistom ako odstrašujúci prípad (na príkaz Moskvy ako „vzorový
proces“) pre ćalších potenciálnych odporcov režimu. Významným faktorom bolo zabezpeþenie ohlasu vo verejnosti
Dvynútená podpora komunistickej ideológie zo strany širokých más, ktorú preukazovali organizovanými rezolúciami
]tovární, obcí ap. ainterpretovali ako „hnev Đudu“

.O dve desaĢroþia neskôr (1975), kedy už opäĢ aktívne hrával, ocenila porota na jazzovom festivale (KromČĜíž) kapelu
)7XJHQGOLHEDWLWXORP„Európska trieda“.
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Po zákaze hudobnej þinnosti predal svoje hudobné nástroje. Aby v hudobnej sfére ]RVWDO
zaþal študovaĢ operný spev u profesora Rudolfa Vaška Y Ostrave. Štúdium trvalo do roku 1957
Dvzápätí po úspešnomNRQNXU]Hnastúpil GR]ERUXRSDYVNHMRSHU\Poþaspôsobenia v Opave zaþal
robiĢ profesorovi Vaškovi asistenta. Mal na starosti niekoĐko jeho žiakov. Vćaka tomu získal
potrebné vedomosti, ale objavil aj nové princípy výuþby. Tugendliebov kádrový posudok V ním
samozrejme prešiel aj do opavskej opery L keć PX GRYROLOL spievaĢ sóla, QHmohol byĢ oficiálne
sólistom, teda nemal šancu ani na príslušné mzdové zaradenie.Kećžebol už RWFRPURGLQ\DPDO
dve dcérky (Evka, Vierka), hĐadal inú možnosĢ uplatnenia 1ašiel ju na Slovensku v %DQVNHM
%\VWULFL



Z obdobia úþinkovania v opere (Opava, Banská Bystrica)


Tugendliebova metóda
Na Slovensko prišiel v roku 1962, nastúpil ako sólista do opery v %DQVNHM %\VWULFL Naćalej sa
venoval aj hlasovej pedagogike. Keć sa vSRORYLFLrokov zaþali politické SRPHU\Yspoloþnosti
uvoĐĖovaĢ, vrátil sa kpôvodnej hudobnej þinnosti aúþinkoval vangažmá v=ápadnom Nemecku
OdtiaĐ sa opäĢ vrátil na Slovensko, už do Bratislavy, kde pôsobil ako hudobník a spevák
Ylegendárnej kabaretnej scéne7DWUDUHYXH9Bratislave sa už cielene zaoberal výchovou spevákov
populárnej hudby. Medzi jeho prvých žiakov patrili vtedajšie popové hviezdy ,YR +HOOHU =GHQR


Rudolf Vašek (10.4. 18967.1.1969), tenorista, jeden z najvýznamnejších þeských hlasových pedagógov. PäĢ rokov štX
doval u hlasového pedagóga, Dr.PHG:LOKHOPD5HLQHFNHKR  Y1HPHFNXDRvplyvnili ho myšlienky QH
meckého hlasového pedagóga Paula Brunsa. Bol prívržencom Brunsovej vokálnej teórie, ktorej dal Tugendlieb nový „šat“.

 3rofesionálne hudobné divadlR pod názvom Spevohra Divadla Jozefa Gregora Tajovského so sídlom v Banskej
Bystrici, ako poboþná scéna þinohry DJGT vo Zvolene. bolo založené
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6\FKUDDNora Blahová. Zaþali za ním chodiĢ ešteGRTatra revue, lebo vedeli, že má školený hlas
Dpatriþné vzdelanie. Uþil podĐaYODVWQHMmetódy, ktorú dodnes nik neprekonalDQHQD]YDOLQDNDNR
Tugendliebova. Jej zaþiatky siahajú do roku 1957, kedy spísalVYRMHSRVWUHK\Dnápady do štúdie,
NWRURXzmenil tradiþné prístupy NvýuþbHVSHYX'RWHMWRREODVWLSULQLHVROnové pohĐady na prácu
Vhlasivkami. Prácu dal preþítaĢ svojmu profesorovi spevu Vaškovi, ktorý sa jej bránil, tak ako
potom ešte mnohí ćalší odborníci6Đúbilmu však, že ju dá posúdiĢsvojmu žiakovi –IRQLDWURYL
08'r. Floriánovi Odborník IRQLDWHU potvrdil správnosĢ Tugendliebovej metódy, D WDN PRKRO QD
tomto základe ćalej stavaĢ. 




Návrat k hudobnej þinnosti – Tatra Revue Bratislava

Za základ metodiky výstavby hlasu poslúžili Františkovi Tugendliebovi QLHOHQ SR]QDWN\
hlasového pedagóga Rudolfa Vaška, výrazne ho ovplyvnil aj 3DXO %UXQV – významný nemecký
vokálny teoretik, pedagóg a spisovateĐ. Tugendlieb aj Bruns stavajú na gymnastickej báze
hlasiviekna ich svalovom napätí a trénovaní.7XJHQGOLHEGDOtejto metóde nový pohĐad a “nový
šat“. Mala punc nového, nepoznaného aprebojúvala sa pomerne Ģažko. Vodborných kruhoch bol
mnohými oznaþovaný za „rýchlouþiþa“ VSHYX D šarlatána, ktorý neuspeje Zakrátko VD však
poþuteĐné ividiteĐné úspechy dostavili, žiaci na MHKRmetódu tiež nedali dopustiĢ a Tugendliebova


Právnik a muzikológ 'U3DXO%UXQV  VSROXV'UPHG:LOKHOPRP 5HLQHFNHPDmanželmi Franziskou
0DUWLHQVVHQ/RKPDQQ  D3DXORP/RKPDQQRPSDWULOLNQDjvýznamnejším nemeckým vokálnym WHRUHWLNRP
a pedagógom 20. storoþia.
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metóda, ktorú spracoval v štúdiLnapokon vyšla vURNXYpodobe príruþky Hlasová výchova
spevákov populárnej hudby Vydal ju Osvetový ústav v %UDWLVODYH, kde vychádzali metodické
materiály7RPXSUHGchádzalo vedenieNXU]RYVpevu a lektoráty na festivale „Mladá píseĖ Jihlava“
Y OHWH URNX 7DP VDPX RWYRULODFHVWDNsystematickejšiemu školeniu þeských spevákov. Na
základe toho prišli pozvania na ćalšie hudobné festivaly do PĜerova, do OstUDY\Dna „Zlatú lutnu“
do TĜinca. -HKRSríruþka ohlasovej výchove sa v roku doþkalaaj knižnej reedíciepod názvom
Hlasová výchova popového spČvu pod hlaviþkou agentúU\ 3HSD 3UDKD František Tugendlieb
vychoval veĐa špiþkových aúspešných spevákov QD6ORYHQVNXLYzahraniþí





Za všetkých spomeniem Hanu Hegerovú, Karola DuchoĖa, Mariku Gombitovú, Miroslava
Žbirku, Petra Lipu, Jitku Zelenkovú, Petra Muka, Petra Kotvalda, Hanu KĜížkovú, Beátu Dubasovú,
Darinku Rolincovú, hudobníka Petra Brainera amnohých ćalších. Na konzultáciXprišielDM.DUHO
Gott, ktorému na pochopenie tejto techniky staþila jedna návšteva. 3okraþovateĐov Tugendliebovej
metódyzískal )rantišekYRVYRMLFKžiakRFKLída NopováĖou vyuþuje spev na štátnom konzervató
ULXY3UDKH, Eda TomassúkromneURYQDNRYPrahe. Na Slovensku je pokraþovateĐkou TugendliebR
YHMhlasovej pedagogiky šansoniérka arežisérka Alena ýermáková, ćalej jazzová speváþka Adriena
Bartošová, ktorá vyuþujena katedre herectva VŠMU vBratislave. Vážim si, že VDNpokraþovatH
Đom Tugendliebovej hlasovej pedagogiky od roku 2009 môžem zaradiĢ aj ja Jana Bugalová –
DaĖová. Bola som taktiež Františkovou žiaþkouDmám od neho certifikát sodobrením, že môžem
vyuþovaĢ populárny spev touto metódou.


TUGENDLIEB, František: Hlasová výchova popového]pČvu. 3Ĝíloha CD)Hudební a vydavatelská agentura Pepa
3UDKDV,6%1
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Terapeutická þinnosĢ 
František Tugendlieb chcel veĐmi študovaĢ medicínu. 9 danom období však nebola možnosĢ
slobodne sa rozhodovaĢ. 3odĐa posudkov už dosiahol technické vzdelanie, WDN KR QHSULSXVWLOL
Nprijímacím skúškamna medicínuTá však zostala jehoveĐkým koníþkom asprievodcom po celý
život. VURNXVDNhudbe pridala aj þinnosĢ terapeutickáZapájal sa do vedeckýchvýskumov
Y%UDWLVODYH DM Y3UDKH /ieþiteĐstvo Yobdobí totality považované za nedovolenú þinnosĢ EROR
dôvodom, že bol YURNX  trestne stíhaný azatknutý Už Y rokoch vydávaO samizdatové
práce stýmto zameraním. Lieþili sa uneho tisíce Đudí amnohýmaj výrazne pomohol.




Návrat na Moravu do milovaného Valašska
František 7XJHQGOLHE6ORYHQVNRNGHSrežil 35 rokov aktívnehoLpohnutého životaPLORYDOAvšak
YURNXVDcítil sa unavený a zatúžil po kĐude, Blízkipriatelia odišli na veþnosĢ spisovateĐka
.ULVWD %HQGRYá, hudobný skladateĐ dr. Jan Siváþek, spolupracovník D vynikajúci senzibyl -DQNR
'HPNR SROLWLN $QWRQ Ćuriš – WUDJLFN\ ]DK\QXO SUL DXWRQHKRGH) alebo sa odsĢahovali (Peter
%UHLQHU . Okruh sa zmenšil iba na Alenu ýermákovú s manželom. A nieþo ho Ģahalo domov, QD
rodnú Moravu, do milovaného Valašska. 9roku 1994 sa presĢahoval do mesteþka BystĜice pod
HostýnHP0DOURNRY2stal žiĢ vústraní. Lieþil už len na diaĐku, prestávaOuþiĢ spev. Výnimky
robil len obþas, ak išlo oblízkeho þloveka, alebo niekoho z branže. Vo svojej autobiografii na
internetovej stránke sám píše: „NČkdy si postesknu nad tím, že život mi vybíral jen takové profese,
jejichž výsledky byly spochybnitelné, aĢ 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. ýas mi dal v mnohém za pravdu a na nČco si budu muset ještČ poþkat. Jak dlouho? No prostČ, jak Pán BĤh dá...“8


S manželkou VČrkou v BystĜici pod Hostýnem


3UL oslave 70. narodenín hovoril: „Žijem s vedomím, že každý deĖ môže byĢ dĖom
posledným, a to þloveka ovplyvní. Svetské udalosti zaþne vidieĢ v inom svetle...“Po smrti manželky
VČrušky, sktorou prežil viac ako 50 URNRYVDVYHWXYLDFmenej uzavrel. StretávaOVDVniekoĐkými
bývalými žiakmi, ktorí ho priebežne navštevRYDOL



Autorka príspevku na návšteve v lete roku 2008

Osemdesiatku stihol osláviĢešteYUHODWívne dobrej fyzickej kondícii. SNMHudobné múzeum
sa podieĐalo na realizáciiRVODY\, ktorú mu zorganizovali bývalí žiaci ako poctu. 





KWWSZZZIWXJHQGOLHEXQDVF]DXWRELRJUDILHKWP
KWWSZZZIWXJHQGOLHEXQDVF]RPQHKWP
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Oslava osemdesiatky v Kaštieli v SNM-Hudobnom múzeu, KaštieĐ Dolná Krupá, 20. júla 2009
(zĐava: O. Záblacká, J. Bugalová – DaĖová, F. Tugendlieb, M. Breinerová, A. ýermáková)


NezabudnuteĐný narodeninový koncert sa konal 20. júla 2009 YSULHVWRURFKkaštieĐaY'ROQHM
.UXSHMFrantišek zo spomienok na túto “parádu“DNRWRPXVúsmevom avćaþnosĢou hovoril, prežil
ešte celý nasledujúci rok. Apotom prišlo ráno 12. apríla Legendárny František Tugendlieb
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]RPUHO YR YHNX  URNRY 9 nekrológu Peter Breiner spomína: „Každý, kto Františka stretol, by
mohol rozprávaĢ o nejakom zázraku, þi už z tohoto sveta alebo z nekoneþnej prítomnosti. Neboli to
zázraky, len sme mali šĢastie stretnúĢ þloveka, ktorý v sebe objavil skryté schopnosti, ktoré máme do
urþitej miery všetci, ale na rozdiel od nás ich dokázal naplno rozvinúĢ, použiĢ v prospech svojej
komunity a robiĢ svojich blížnych zdravšími, spokojnejšími a šĢastnejšími. Napriek Ģažkým ranám,
ktoré mu „tatík“uštedroval, sa nikdy nezatvrdil a radostnú pokoru nám ukazoval v praxi, keć
neprestal byĢ ani v najĢažších chvíĐach uþiteĐom, lieþiteĐom i utešiteĐom... A dodnes sa þudujem, že
spievaĢ nauþil ešte aj mĖa“.





HLASOVÁ VÝCHOVA SPEVÁKOV POPULÁRNEJ HUDBY
Medzi spevákmi býva þasto veĐa neujasnených názorov na podstatu tvorenia spevného hlasu.
Najþastejšie to vyplýva z neznalosti fyziologického usporiadania hlasového orgánu. Väþší význam sa
þasto pripisuje orgánom, ktoré pri tvorbe hlasu iba spolupôsobia –rezonátory, bránica, ako hlasiY
kám samotným. Hlavné Ģažisko spevu však spoþíva na hlasivkách, všetko ostatné sa im musí prispô
sobiĢ. Tugendliebova hlasová výuka je zameraná na rozvíjanievonkajšieho –falzetového napínaþa
a na jeho koordináciu svnútorným napínaþom –napínaþomplného hlasuDokonalá koordiná
FLDRERFKnapínaþov –hlasivkových svalov MHSRGPLHQNRXsprávneho tvorenia plného hlasu vo
všetkých polohách. 



)7XJQHQdlieb mal veĐmi silný vzĢah k Bohu, ktorého familiáUne nazýval „tatík“. Pozn. autorky.
Nekrológ Petra Breinera. Dostupné online: KWWSZZZIWXJHQGOLHEXQDVF]FODQN\QHNURORJVNSGI
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PohĐad na svalový aparát hrtana,podĐa prof. MUDr. Jana Hybáška


Vlastné fonaþné svaly sú dva, ich funkcia je do istej miery antagonistická. Vonkajší – falzetový
napínaþje uložený na vonkajšej strane hrtana, KODVLYN\napína a predlžuje. Napínaþ plného hlasu–
vnútorný, prebieha paralelne s hlasivkou a tvorí podstatu hlasivkového tela. Svojou þinnosĢou
KODVLYN\ skracuje a zväþšuje ich objem. Na napínaþe môžeme nepriamo pôsobiĢ prostredníctvom
správne spievaných hlasových cvikov. Potrebná je vzájomná a dokonalá koordinácia RERFK
napínaþov a správne zladenie dychu s možnosĢou vibrácie hlasiviek. Je dôležité maĢ dokonale
otvorené hrdlo, prirodzený charakter tvorenia tónu, ktorý je farbený a krytý iba do tej miery, aby sa
neovplyvnilo správne vzájomné napätie napínaþov. 


'\FK je pohonná látka a mieru jej spotreby urþuje stav a funkcia hlasiviek. Fyziologicky

správne vytvorený hlas podstatne predlžuje dych. Správnym používaním VD hlasivky stávajú
pružnejšími D ich reakcia na dychový podnet je úþinnejšia. Ak sa spevák usiluje zvýšiĢ intenzitu
tónu iba dychom–forsíruje. Hlasivky þasom stratia pružnosĢ a na ich rozkmitanie je potrebná þoraz
väþšia dychová sila. Sú náchylnejšie k LQGispozíciám a môžu sa poškodiĢ. „Hlavnou úlohou pri
budovaní hlasu speváka taneþnej hudby a príbuzných žánrov nie je rozvíjaĢ silu jeho hlasu (þo je
jedným z hlavných cieĐov pri výuke operného speváka). Úsilie o silný hlas ´za každú cenu´ vedie
kneprirodzenej hlasovej farbe i k urþitému pátosu, ktorý je v Waneþnej hudbe nepriateĐom þíslo
jedna.“ 


 MUDR. Jan Hybášek (  Oekár, profesor, prednosta ORL kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Karlovy
YHradci Králové

-(+1(/HRChcete zpívat pop?(GLWLR6XSUDSKRQ3UDKD%UDWLVODYDV
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Spievaj ako hovoríš jedna z hlavných zásad starotalianskej speváckej školy platí aj v praxi

popového spievania. Vaþšina uþiteĐov spevu však ako jednu z prvých rád žiakom odporúþa
nadýchnuĢ sa, zadržaĢ dych a zaþaĢ fonovaĢ. Tým sa fixuje prvá z chýb, ktorá sa potom neblaho
prejavuje pri ćalšom vývoji speváckej techniky. Nik z nás nehovorí tak, aby sa nadýchol, zadržal
dych a potom zaþal rozprávaĢ. Pri zadržanom dychu pociĢujeme urþitý tlak v hrudnom koši, ktorý
spôsobuje zovretie hlasiviek – kĚþ. ,de o dychovú neprirodzenosĢ a vytváranie zlého speváckeho
návyku.


Dokonalým otvorením hrdla a správnym napätím obidvoch napínaþov dostávame SRFLW

YSUHGXposadeného hlasuYW]YPDVNH. Hlas si vyberá správny rezonanþný priestor aj sám, pokiaĐ
mu v tom nebránime (jazyk, mäkké podnebie), najmä podĐa toho, ktorý napínaþ sa na jeho tvorbe
zúþastĖuje.V nižších polohách, kde prevláda funkcia napínaþa PH, rezonuje tón viac v hrudných
priestoroch. Zvyšovaním polohy sa postupne prenáša aktivita na falzetový napínaþ a hlas nám
rezonuje vo väþšej miere aj v hlave.V tejto fáze tvorenia tónu má dôležitú úlohu pohyb mäkkého
SRGQHELD velum). V oblasti výšok sa napätie mäkkého podnebia automaticky zvyšuje, þo oslabuje
možnosĢ rezonancie v hlavových dutinách. Tlakom mäkkého podnebiapri výškach VPHURPGROHVD
nám podarí otvoriĢ hlasu cestu do hlavových dutín a vytvoriĢ tzv. mostík, ktorý umožĖuje Đahšie,
prirodzenejšie zvládnutie výšok. Táto þinnosĢ však nemá niþ spoloþné s tzv. krytím hlasu ako sa to
GHMH Y REODVWL klasického spevu, kde sa vyžaduje široký a tmavý tón, na rozdiel od populárnej
hudby, kde sa uplatĖuje prirodzený, jasný, svetlý netmavený tón.


Hlasový tréning podĐa Františka Tugendlieba sa zameriava na rozvíjanie GYRFK základných

hlasových funNcií – izolovaného falzetu a plQého hlasu. Obidve závisia od pôsobenia napínaþov.
Napínaþ plného hlasu je súþasĢou hlasivkového väziva, jeho funkciu nie je možné izolovaĢ, pretože
MHWHORPKODVLYLHN=SHGDJRJickéhohĐadiska je veĐmi dôležité zdokonaĐovaĢ funkciu falzetového
napínaþa, ktorej výsledkom je hlavový tón –falzet. Jej rozvoj má veĐký vplyv na tvorenie plného
hlasu. ýím väþší podiel na tvorbe plného tónu má falzetový napínaþ, tým Đahšie tvoríme výšky, hlas
má lepšiu nosnosĢ, hlasivky sú pružnejšie.


VeĐký vplyv na vývoj hlasu má zaradenie do adekvátnej hlasovej kategórie. Ak je hlas vyšší

Dnapriek tomu sa s ním pracujeako s hlasom nižším, prichádza k prevahe þinnosti napínaþa plného
KODVXTo negatívne ovplyvĖuje správnu hlasovú funkciu, pretože sa nevyužívajú všetky možnosti.
V opaþnom zaradení prichádzajú Ģažkosti oveĐa skôr, pretože je preĢažený celý hlasový aparát.
Ženské hlasy majú svoju špecifickosĢ. V klasickom speve používajú ženy prevažne izolovaný falzet
v celej dynamickej škále. Táto funkcia, spojená s využitím hlavových rezonátorov pomocou
mäkkého podnebia, umožĖuje spievaĢ v takej polohe, v akej sa pohybuje Ģažisko operných partov,
WHGDRoktávu vyššie ako mužské hlasy. Primerane aktívna þinnosĢ napínaþa plného hlasu pristupuje
]Yyþajne iba v najnižších polohách, kde Ģah falzetového napínaþa nekladie veĐký odpor tónusu
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napínaþa plného hlasu. V oblasti populárnych piesĖových žánrov tvoria ženy hlas v prevažnej
väþšine presne tak ako mužiWHGDkoordinovanou þinnosĢou obidvoch napínaþov.Z praxe vieme, že
takto tvorený ženský hlas je posunutý približne o terciu vyššie než mužský v príslušnejkategórii.
Takýto ženský hlas, ktorého tvorba je výsledkom koordinovanej þinnosti obidvoch napínaþov, musí
þasto bojovaĢ o rozvinutie plného hlasu v oblasti okolo tónov g1, a1, presne tak ako mužský hlas
YWHMWRSRORKH

Vznik speváckej osobnosti
= technickej stránky sa od spevákov vyžaduje, aby ovládli svoj hlas natoĐko, aby sa stali jeho
suverénnymi pánmi. Výukou možno nauþiĢtechnicky správne spievaĢ, ale nie interpretovaĢ+ODVMH
možné vyškoliĢ, ale umeniu interpretovaĢ sa nauþiĢ nedá. Pri interpretácii musí spevák v þonajväþšej
miere uplatĖovaĢ 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 zmeniĢnijakou výukou. 


7XJHQGOLHERYa metóda rešpektuje a ponecháva individuálny charakter hlasu u každého speváka

a vychováva spevácke osobnosti. Cviþenia na podporu falzetovej funkcie majú QD KODVLYN\ UHJHQH
raþnýúþinok.


V PRIEBEHU ŠKOLENIA HLASU je potrebné dodržiavaĢ tento POSTUP: 
x Rozvíjanie izolovaného falzetu v celom hlasovom rozsahu
x Otváranie izolovaného falzetu
x Prechody z otvoreného izolovaného falzetu do plného hlasu
x Zapojenie artikulácie v obidvoch funkciách
x Prechody z plného hlasu do otvoreného falzetu a späĢ
x Rozvíjanie plného hlasu z pianissima do fortissima a spät (Messa di voce)
x Oktávovanie
x Rozvíjanie koloratúry
x Nácvik vibráta
x Aplikácia cvikov na piesne
Nikdy necviþiĢ do únavy, postupne, v najlepšom prestaĢ Výsledok správnej funkcie hlasu VD
spoþiatku prejaví YMHKRsvetlejšej farbe a útlejšom charaktereRokmi hlas získava šírku, farebnosĢ
a stáva sa tmavším. 


VeĐmi þasto sa stáva, že v zaþiatkoch nevieme odlíšiĢ izolovanú falzetovú funkciu od plného

hlasu. Mužské hlasy nevedia odizolovaĢ falzet a ženské zasa uplatniĢ plný hlas. Treba tieto funkcie
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najskôr prebudiĢ. U mužov tak, že sa usilujú produkovaĢ falzet v maximálne vysokej polohe (okolo
c2) a postupovaĢ smerom dole. U žien prebúdzame funkciu napínaþa plného hlasu v maximálne
nízkej polohe (okolo malého a, h ) DSRVWXSXMHPHVPHURPKRUH

Rozvíjanie izolovaného faO]HWXYFHORPKODVRYRPUR]VDKX


Izolovaný falzet – jemná hlasivková gymnastika

)DO]HW – hlavový tón; dominuje funkcia falzetového napínaþa bez primeranej aktivity napínaþa
plného hlasu (hlasivkového svalu). ,GHR jemnú hlasivkovú gymnastikuZaþíname v nižšej polohe,
jemne rozozvuþíme falzet a súþasne artikulujeme slová: bon, mon, von, nom, priþom maximálne
uvoĐĖujeme spodnú þeĐusĢ 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 IDO]HWX
dostaĢ do najvyšších polôh, podĐa individuálnych možností. (Trioly –mumumu, mumumu, bububu,
bububu 






353










Otváranie izolovaného falzetu
Otváranie – zosilĖovanie L]RORYDQHM IDO]HWRYHM IXQNFLH Nasadíme jemný falzet na niektorú VDPR
hlásku a usilujeme sa ho otvorením zosilniĢ. Pri zosilĖovaní otvárame ústa maximálne aj do šírky,
mali by sme pociĢovaĢ napätie v spodnej pere, bradu tlaþíme jemne smerom dopredu. TakýmWR
otvorením zosilnený falzet musí maĢ otvorený kovový charakter, ktorý sa približuje imitácii
detského hlasu, alebo ženského klasického hlasu Dbáme na to, aby sme falzet umelo netmavili
DSRQHFKDOLPXprirodzený,svetlý a otvorený charakter.Postupujeme až na hornú a spodnú hranicu
rozsahu, v ktorom možno odizolovaĢ falzet od plného hlasu. (Mó - é - ó, má - é - á , ví - ú - é - í – é,
zá - é - á.... NRPELQXMHPHVartikuláciou (Nim nem nam nem nim, mon man men min mon, zem
zam zim zom zem...WDNW 


Falzet – zapojenie artikulácie


3UHFKRG\]RWYoreného falzetu do plného hlasu
Keć sa nám darí falzet dobre otvoriĢ, zaþneme s prechodmi z falzetu do plného hlasu. V okamihu
zapojenia napínaþa plného hlasu sa usilujeme jemne potlaþiĢKUGOR–hrtan smerom nadol a fixovaĢ ho v jeho východiskovej pokojnej polohe+UWDQVDSULL]RORYDQRPIDO]ete nachádza vo vyššej
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SRORKH Tým dosiahneme fyziologicky správne tvorený tón, ktorý minimálne namáha hlasový
aparát. „ýím lepšie je hlas vyškolený, tým menšie sú pohyby hrtana a pri spievaní vysokých tónov sa
hrtan len málo odchyĐuje od pokojnej polohy.“
Plný hlas po prechode z falzetu musí znieĢ kovovo a svetlo, bez umelého tmavenia a þo
najprirodzenejšie. Dych musí byĢ stále v súlade s vibráciou hlasiviek, ani na chvíĐu sa z hlasu
QHVPLHY\WratiĢ prirodzený kovový záber. Prúd vzduchu, ktorý rozráža hlasivky nesmie byĢ väþší,
ako ich fyziologická možnosĢ ho spracovaĢ. V opaþnom prípade dochádza k tzv. forsírovaniu. 



Prechody z otvoreného falzetu do plného hlasu.
Hranica prechodu medzi falzetom a plným hlasom je oznaþená vsuvkou.



Polohu hlasu volíme podĐa subjektívneho pocitu. Ak cítime, že sme cvik zvládli s ĐahkosĢou,

môžeme ísĢ do vyššej polohy a naopak. Pri postupe do vyšších polôh treba vedieĢ správne RGKDG
núĢ vlastné schopnosti a možnosti, nepresilovaĢ hlas. Samohláska E DOHER A sa obyþajne otvára


/$&,1$OldĚich: Problémy zpČvního hlasu3DQWRQ3UDKDV
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najlepšie, postupne z nich prechádzame na ostatné samohlásky. 
Ćalšiu fázu prechodov z falzetu do plného hlasu robíme v stupnicovom postupe – 4 tóny
Yizolovanom falzete a 4 tóny v plnom hlase.




PodlĐa potreby môžeme samohlásky na jednotlivých tónoch aj kombinovaĢ Má é ó á / á é ó á, Mó í
é ó / ó í é ó....  ýím vyššie polohy spievame, tým viac uplatĖujeme pohyb mäkkého podnebia
smerom nadol. Otvárame tým možnosĢ rezonancie v hlavových dutinách. Tieto cviþenia pomáhajú
budovaĢ výšku, znásobujú ohybnosĢ, vytrvalosĢ a zvuk hlasu.

=DSRMHQLHDUtikulácie v obidvoch funkciách





Vyberáme slová, ktoré najmenej ovplyvĖujú otvorenie hrdla a nenarúšajú správne vzájomné napätie
napínaþov nominovalo, namaĐovala, nemaĐujeme, vyvolávala..., namaĐovala é -á, nominovalo é ó, nemaĐujeme 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 späĢ
Doteraz sme sa uþili otváraĢ izolovaný falzet a plný KODVY]RVWXSQRPVPHUHVPHURPGROH7HUD]
zaþleníme do cviþeniaopaþný postup smerom hore3RVWXSVPHURPKRUH–rozložený akord3 tóny
v plnom hlase, 1 tón v otvorenom falzete, späĢ 3 tóny v plnom hlase
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Zaþiatok tónu treba nasadiĢ vždy mäkko–piano, ktoré v zlomku sekundy zosilníme do potrebnej
intenzity! Tvrdé nasadzovanie pôsobí na hlasivky negatívne. FixovaĢ hrtan vo východiskovej –
pokojnej polohe aj pri postupe hlasu smerom hore. NezabúdaĢ na otvorené hrdlo, pohyb mäkkéKR
SRGQHELDGRVWXSný hlasový rozsah a striedanie samohlások. 


Môžeme voliĢ aj stupnicový postup 3 +SRVWXSQHNRPELQXMHPHVcvikom v oktávovom

LQWHUYDOH


Pre budovanie výšok je špecifický cvik na jednom tóne: 1IDO]HWplný hlas mé - é, má - á, mí - í,
mó – ó 


Rozvíjanie plného hlasu z pianissima do fortissima a späĢ (0HVVDGLYRFH 
MHzaložené na dokonalej koordinácii funkcie napínaþov. ,GHRpostupné zosilĖovanie plného hlasu
z najslabšieho tónu pp do najsilnejšieho tónu ff a späĢ do východiskového SLDQLVVLPD Najskôr
skúšame celý postup v izolovanom falzete na rozliþné samohlásky, ktoré v momente najväþšLHKR
otvorenia môžeme striedaĢ á - é - ó, ó - ú - é, á - í - é, ó - é - ó... 


3UL plnom hlase už v prvej fáze nasadenia tónu použijeme pp funkcie plného hlasu (nie

izolovaný falzet). Samohlásky kombinujeme rovnako ako pri falzetovom cviku 0HVVDGLYRFH3R
zvládnutí Messa di voce vo falzete aj v plnom hlase, možno tieto funkcie kombinovaĢ. Nasadíme
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pp v izolovanom falzete a pri zvyšovaní intenzity prejdeme do plného hlasu tak, aby sa rozdiHO
nedal akusticky postrehnúĢ. Rovnakú zásadu uplatĖujeme pri spätnom postupe.


Oktávovanie
Súþasne necháme znieĢ jemný falzet s pridruženou spodnou oktávou prsného záberu. 7HQWRFYLN
je mimoriadne nároþný, ale jeho zvládnutie má regeneraþný úþinok a pôsobí ako masáž hlasového
aparátu. Volíme tóninu, v ktorej sa oktávovanie darí. Oktávovanie môžeme kombinovaĢ aj sSUH
chodmi do plného hlasu.


Koloratúra


Cviþenie ćalej vyústi do koloratúrneho pohybu hlasu – voĐný beh hlasu. Jednotlivé tóny
nevyrážame, necháme hlas voĐne bežaĢ, priþom jeden tón musí byĢ intonaþne oddelený od druhého
bez narušenia následnosti a bez glissand. (Napr. slovo láska VD QHVSLHYD láhahahahahahaháska 
Odporúþa sa cviky spievaĢ 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 KRUH D GROX
DSHrujúci pohyb bránice. S nácvikom vibráta je najlepšiezaþaĢ vo falzete. Nasadíme tón naQLHNWR
rú zo samohlások a pohybom bránice a hrtanovej maskulatúry ho akcentujeme v pravidelných
þasových intervaloch. Frekvenciu postupne zrýchĐujeme. Keć prídeme na princíp vytvárania
vibráta, zaþneme ten istý cvik robiĢ v plnom hlase. U väþšiny spevákov sa vibráto prejavuje aj
samoþinne, automaticky. Aj v takom prípade sa jeho nácvik odporúþa. Obohatí spevákom škálu ich
štýlovovýrazových prostriedkova nauþia sa ovládaĢ viac druhov poklesových frekvencií.


Aplikácia cvikov na piesne
Používame úryvky textov piesní a postupne rozvíjame aj melódie, ktoré sa vzĢahujú na text D WR
Yhlasovom rozsahu, ktorý nás nenamáha. Postupne zvyšujeme nároky.Spôsob nacviþovania SLHVQH–
ak zaþíname nacviþovaĢ pieseĖ margírujeme MX izolovaným falzetom. +ODV VD QHXQDYXMH QDRSDN
precviþuje. Potom zaþnePH V WHFKQLFNým nácvikom. PieseĖ spievame celú otvoreným plným
hlasom tak, akoby sme robili technické cviþenie. 3RWRP QDVOHGXMH G\QDPLFNRmodulaþný princíp
Dvýrazovoštýlová stránka prednesu. Dodržujeme správne frázovanie, výslovnosĢ, dôležité je uve
domovaĢ si obsahovú stránku textov, vedieĢ o þom spievam, þo je nevyhnutné pre dokonalé výrazové
zvládnutie piesne. ýím je školenie hlasu dokonalejšie, tým sa spevácky prejav stáva SULURG]HQHM
ším. Poslucháþ by mal vnímaĢ spevákov prejav v celej jeho dynamickej, farebnej a štýlovej škále.
Na záver možno konštatovaĢ, že každému svalovému výkonu musí predchádzaĢ systematický
tréning. Podmienkou vrcholného výkonu je správny systematický výcvik. To platí aj pre spev, jeWR
svalová práca. ZároveĖ však môže pôsobiĢ aj lieþivo a uzdravujúco. Tugendliebova metodika
uþenia spevu a práce s hlasom je výsledkom jeho poctivej dlhoroþnej pedagogickej þinnosti. 



%,%/,2*5$),$$='52-(
-(+1(/HRChcete zpívat pop? Rady zpČvákĤm u mikrofonu(GLWLR6XSUDSKRQ3UDKD%UDWLVODYD
KAJANOVÁ, Yveta: Khistórii slovenského jazzu.
Dostupné online: KWWSZZZMD]]VNDUWLFOHVNKLVWRULLVORYHQVNHKRMD]]XYLFDVW!
LACINA, OldĜich: Problémy zpČvního hlasu.3DQWRQ3UDKDV
78*(1'/,(% František: Hlasová výchova spevákov populárnej hudby. Osvetový ústav :
%UDWLVODYD
TUGENDLIEB, František: Hlasová výchova popového zpČvu, Hudební agentura Pepa  3UDKD
V,6%1
68'25.DUROHlásam teóriu radostnej pokory, rozhovor V)7XJHQGOLHERP,QSME - Magazín
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LÝRA NAŠA BRATISLAVSKÁ, ýOŽE JE TO PÄġDESIATKA? 
SVETLÁ ATIENE BRATISLAVSKEJ LÝRY...

/XFLD)RMWíNRYá
Slovenské národné múzeumHudobné múzeum, Bratislava

Medzinárodný festival Bratislavská lýra vroku 2016 oslávil 50 rokov od svojho založenia.
Najznámejší festival taneþnej piesne vbývalom ýeskoslovensku, ktorý výrazne formoval vývoj
þeskoslovenskej populárnej hudby, sa zrodil vURNXDpretrval 32 rokov. Posledný 33. roþník sa
NRQDOYURNXDtýmto rokom festival skonþil. Budeazda užitoþné venovaĢ mu zopár riadkov. 

=URGIHVWLYDOXDMHKR]DNODGDWHOLD
Festival Bratislavská lýra založili Pavol Zelenay aJán Siváþek. Pavol Zelenay, stavebný inžinier,
hudobný skladateĐaranžér a organizátor hudobného života, vsúþasnosti 88roþný astále vitálny
Lpracujúci muž, autor populárnej, scénickej þi filmovej hudby získal vURNRFK  D DNR
skladateĐ zlatú Bratislavskú lýru za piesne Zem pamätáDPár nôt. Už poþas gymnaziálnych rokov
pôsobil v piešĢanskej formácii Tiger Jazz Band. V Bratislave hral v zoskupeniach ako LuĖáci þi
Night Club a stal sa spoluzakladateĐom big bandu Vysokoškolský taneþný orchester, v ktorom
prvýkrát na Slovensku došlo k uplatneniu vplyvov moderného jazzu. Neskôr Zelenay hral na
tenorsaxofón a aranžovalskladby populárnej hudby napr. v swingovom telese Kolektív, Orchester
Jána Siváþka þi Dixieland Siloša Pohanku. Skúsenosti s aranžovaním skladieb podnietili záujem
Rkomponovanie a od 50. rokov nahrával jeho skladby ýeskoslovenský rozhlas v Bratislave.
9období rokov 1958 – 1967 hral na klarinet a tenorsaxofón v orchestri Tatra revue a neskôr
Y2UFKHVWUL-XUDMD%HUF]HOOHUD9URNRFK–1984 bol šéfredaktorom Redakcie zábavnej hudby
(neskôr Redakcia populárnej hudby) ýeskoslovenského rozhlasu v %UDWLVODYH 9 URNRFK  –
VDVWDODXWRURPDdramaturgom projektu Antológia slovenskej populárnej hudby tvorby 30. –
 URNRY D odbornej publikácie o slovenskej populárnej hudbe od jej poþiatkov až po 70 URN\
Vtoroþia. 9 URNRFK  –  VD DXWRUVN\ spolupodieĐDO na cykle relácií Pesniþky
]pamätníka pre Slovenský rozhlas,zameraný na históriu slovenskej populárnej hudby, iVGRER
vými nahrávkami. 9spolupráci sHudobným fondom vydal roku 2016 publikáciu 100 slovenských




 V hudbe spoþiatku samouk, neskôr poþas vysokoškolských. štúdií absolvoval hru na klarinet na Hudobnom ústave
1952 u M. Pongráca). In: MATZNER, Antonín, POLEDĕÁK, Ivan, WASSERBERGER, Igor a kolektív:
Encyklopédia jazzu amodernej populárnej hudby: þasĢ menná –ýeskoslovenská scéna. Editio Supraphon, Praha 1990,
V


Tamže, s. 632.



ZELENAY, Pavol, ŠOLTÝS, Ladislav: Hudba –WDQHF–pieseĖ. Zrod a prvé kroky slovenskej modernej populárnej
hudby. Hudobné centrum, Bratislava 2008, 371 s. 

,QKWWSKFVNKXGEDRVREQRVWGHWDLOSDYRO]HOHQD\
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evergreenov Bol tiež þlenom viacerých redakþných rád a komisií. Bol predsedom a þlenom
Pracovnej skupiny autorov populárnej hudby na Zväze slovenských skladateĐov. 
Ján Siváþek 0\MDYD–†1987, Trnava),jazzový hudobník, skladateĐ, dirigent, peda
góg, publicista, právnik aRUJDQL]átor hudobného života študoval externe kompozíciu na Vysokej
škole múzických umení v Bratislave u AOH[DQGUD0R\]HVD950. rokoch bol lídrom Orchestra Jána
Siváþka atiež vedúcim oddelenia zábavnej hudby v Hudobnej aartistickej ústredni Y%UDWLVODYH
960. rokoch pôsobil Siváþek ako tajomník Komisie pre malé hudobné formy Zväzu slovenských
skladateĐov, stal sa spoluzakladateĐom ariaditeĐom (1966 – 1970) festivalu Bratislavská lýra
DYURNRFK–ERODMYLFHSUH]LGHQWRP),'2)(Fédération InterQDWLRQDOHGHV2UJDQLVDWLRQV
GH)HVWLYDOV Y–70. rokoch získal viaceré ocenenia za hudbu akrátko pôsobil aj ako zástupca
riaditeĐa spoloþnosti Opus. V roku 1971 získal ako skladateĐ striebornú Bratislavskú lýru za pieseĖ
Orfeus a Eurydika9URkoch vyuþoval na viacerých katedrách Vysokej školy múzických umení
DQD .DWHGUH KXGREQHM YHG\ )LOR]RILFNHM IDNXOW\ 8. YBratislave. Tiež bol þlenom viacerých
odborných porôt a komisií, organizoval školenia. 
.RUHQH]URGXIHVWLYDOXsiahajú až GRSRORYLFH0. storoþiaNHG\YEurópe vznikali festivaly
taneþných þi populárnych piesní (napr. vroku 1949 Festival populárnej piesne vWDOLDQVNRP 6DQ
5HPHYroku 1956 VeĐká cena Eurovízie þi Medzinárodný festival populárnych piesní vpoĐskom
PHVWH 6RSRW YURNX 1, festival populárnej hudby v Splite, atć). Festivaly boli príležitosĢou
nielen pre nádejných interpretov populárnej hudby, pre kultúrne vyžitie verejnosti þi pre médiá
Dšoubiznis, pomáhali kultivovaĢ aj estetické cítenie Đudí. 
9URNX  VD =HOHQD\ DSiváþek vybrali na festival do poĐského mesta Sopot aplní
dojmov skoncipovali po návrate „Ideový návrh na usporiadanie pravidelných výroþných festivalov
taneþnej hudby“. Zelenay vtej dobe o návrhu na vznik nového festivalu píše: „... podujatie tohto
druhu je vítanou príležitosĢou na porovnávanie domácej tvorby so svetovou a poskytuje i možnosĢ
nadviazania potrebných osobných kontaktov v záujme presadenia sa domácej tvorby v cudzine.“
Navrhovatelia nového festivalu si vytýþili niekoĐko základných cieĐov 1. Úþinne podnietiĢ
þeských aslovenských skladateĐov atextárov taneþných piesní vVQDKHRtvorbu umelecky nároþnú,
pritom však neopúšĢajúcu zreteĐ možností þo najširšieho spoloþenského prijatia. 2. KonfrontovaĢ
našu tvorbu ainterpretov so zahraniþnou tvorbou tohto žánru aso zahraniþnými interpretmi
špiþkovej medzinárodnej úrovne. 3. VyužiĢ internacionálnosĢ tohto fóra na popularizovanie našej




 Inštitúcia do roku 1958 organizovala koncertný život na Slovensku, neskôr sa preorganizovala na Koncertnú
Ddivadelnú kanceláriu, v roku 1969 vznikol Slovkoncert. 

 MATZNER, Antonín, POLEDĕÁK, Ivan, WASSERBERGER, Igor a kolektív: Encyklopédia jazzu a modernej
populárnej hudby: þasĢ menná –ýeskoslovenská scéna. Editio Supraphon, Praha 1990, s. 479. 

SZABÓ, Ivan: Bratislavská lýra. Marenþin PT, Bratislava 2010, s. 6. 

SIVÁýEK, Ján: Pred štartom nového festivalu. In: Slovenská hudba (1966), þ. 5, s. 194
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WYRUE\Dnašich interpretov do zahraniþia. Ako vþlánku uvádza Ján Siváþek SR]Q YRIHVWLYDOH
YLGLDRUJDQizátori nástroj, ktorý môže, vo všetkých troch bodoch, radikálne ovplyvniĢ vývojVORYHQ
skej taneþnej piesne (ale aj slovenských tvorcov aLQWHUSUHWRY SULURG]HQHQDFHVWH]DNYDOLWRX
Návrh sa vo Zväze slovenských skladateĐov dostal do rúk hudobnému skladateĐovi
Zdenkovi Mikulovi, ktorý vtom þase pôsobil ako tajomník skladateĐskej sekcie. Ten ho odporuþil
na vtedajšie Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru a v hudobnom oddelení
sa ho so záujmom ujala Elena Janáková. Neskôr medzi ćalších podporovateĐov projektu patrili aj
Ladislav Šoltýs þi ďudovít Ćuriš. Ako jeden z dôvodov pre súhlas vtedajších vyšších štátnych
orgánov s usporiadaním takéhoto festivalu na Slovensku možno považovaĢ aj domnienku
hudobného kritika JiĜího ýerného, ktorý v dokumente Zlatá lýra spomína znechutenie Slovenska
]vtedajšieho prezidenta Antonína Novotného (a jeho nešĢastných vyjadrení o východnej þasti
republiky) a následnú ochotu straníckych kruhov vyjsĢ slovenskej strane v ústrety aj schválením
WRKWRSRGXMDWLD$WDNVDVWDOR


Festival Bratislavská lýra sa konal v priestoroch PKO





 Dokument Zlatá lýra, námet a scenár Róbert Valoviþ, SpoloþnosĢ Trigon ProdXFWLRQ   GLHO  KRG
KWWSVZZZ\RXWXEHFRPZDWFK"Y TLP:59MP((
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2. Pilotný prvý roþník festivalu v roku 1966
Prvý roþník sa konal 23.–26. júna 1966 vbratislavskom Parku kultúry aRGG\FKX0HG]LXVSRULD
dateĐov patrili inštitúcie Zväz þeskoslovenských skladateĐov, Pragokoncert, ýeskoslovenský rozhlas
Dýeskoslovenská televízia pod záštitou Povereníctva SNR pre školstvo a kultúru.SúĢaž mala dve
þasti: domácu Bratislavskú lýru azahraniþnú þasĢ snázvom Zlatý kĐúþ Intervízie (umelci zoVRFLD
listických krajín, združení Intervíziou). Vyhlásenie autorskej súĢaže inšpirovalo mnohých sklD
dateĐov atextárov a porota súĢaže dostala na posúdenie takmer 800 piesní (z nich približne 600
skladieb od þeských autorov), zktorých vybrala celkom 24 súĢažných skladieb (12 þeských aVOR
venských piesní). Odborné zloženie poroty na výber piesní do súĢaže predstavovali: predseda
poroty ZdenČk Petr (þeský hudobný skladateĐ, aranžér, hudobný režisér aUHGDNWRU  ,YR )LVFKHU
(þeský redaktor, divadelný dramaturg, textár, scenárista), Vlastimil Hála (þeský hudobník,
skladateĐ, aranžér arežisér), JiĜí Malásek (þeský hudobník, skladateĐ, aranžér a rozhlasový
Ltelevízny hudobný dramaturg), Ladislav Šoltýs (slovenský organizátor hudobného života, referent
RGGHOenia kultúry aumenia ÚV KSS), Bohumil Trneþka (þeský hudobník skladateĐ, dirigent, textár
i pedagóg, pôsobiaci na Slovensku) aZdenko Mikula (slovenský hudobný skladateĐ, dirLJHQW
organizátor apedagóg). 
3oþas prvých GYRFK GQí SUHELHKDOD domáca súĢaž Bratislavskej lýry, tretí veþer sa niesol
Yznamení zahraniþnej súĢaže, ktorej sa zúþastnilo 15 interpretov z8 krajín socialistického bloku.
Podujatie konferovali Jarmila KošĢová aVladimír DvoĜák. Medzi interpretmi vystúpili vtedy
najpopulárnejší speváci: Karel Gott, Waldemar Matuška, Václav NeckáĜ, Jozef Zíma, Dušan GrúĖ,
zo speváþok Eva Pilarová, Helena Vondráþková, Marta Kubišová amnohí ćalší. Interpretov
sprevádzali dva orchestre: Taneþný orchester ýeskoslovenského UR]KODVX Y Prahe sprevádzal
LQWHUSUHWRY Ydomácej súĢaži (dirigenti Karel Krautgartner a-RVHI 9REUXED  DTaneþný orchester
Karla Vlacha sprevádzal medzinárodnú súĢaž Intervízie – súĢaž oZlatý kĐúþ 3DYRO =HOHQD\
YGRNXPHQWHZlatá lýraupresĖuje, že kspomenutým orchestrom bola pripojená aj sláþiková sekcia,
ktorú tvorili hráþi Slovenskej filharmónie, majúci prax v interpretácii populárnej hudby a „tieto
sláþiky si chválili všetci dirigenti, domáci aj zahraniþní.“Za zmienku opäĢ stojí porota: predseda
Karel Vlach (þeský dirigent akapelník) a þlenovia: Vlastimil Hála (þeský hudobný skladateĐ),
Dalibor Basler (þeský hudobný skladateĐ, vedúci redaktor hudobného vysielania ýVO UR]KODVX 
-RVef Kotek (þeský muzikológ apublicista), Milan Novák (slovenský hudobný skladateĐ), Milan
/DVLFD VORYHQský textár, prozaik, dramatik, humorista, herec, režisér) aRudolf Skukálek (sloven



SIVÁýEK, Ján: Medzinárodný festival taneþnej piesne vBratislave. In: Slovenská hudba (1966), þ. 8, s. 369.
 Intervízia vznikla ako združenie televíznych staníc socialistických krajín, vrámci politicky rozdeleného sveta sa aj
YWRPWRVPHUe musel socialistický tábor odlíšiĢ anepripojiĢ sa kzdruženiu európskych televízií Euovízia založenému už
roku 1950 v Ženeve. Do tejto asociácie sa Intervízia vþlenila roku 1993.

 Dokument Zlatá lýra, námet a scenár Róbert Valoviþ, SpoloþnosĢ Trigon ProGXFWLRQ   GLHO  KRG
KWWSVZZZ\RXWXEHFRPZDWFK"Y TLP:59MP((
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ský textár, básnik, prekladateĐ adramatik). Prvú Zlatú lýru získala pieseĖ Mám rozprávkový dom
(autori: Vieroslav Matušík –Eliška Jelínková) vinterpretácii Karla Gotta. &HQXRGRY]GDOXPHOFRP
skladateĐ Eugen SuchoĖ a prvé ocenenie malo podobu plakety ktorej autormi boli akademická
sochárka Klára Pataky aakademický maliar Anton Galko.

Notový zápis víĢaznej skladby Mám rozprávkový dom


=GURMKWWSZZZKHOHQDF]BVXEKHOHQDPHGLDSQJ


VíĢazná pieseĖ Bratislavskej lýry si odniesla aj strieborné ocenenie vZlatom kĐúþi
Intervízie. Treba sa pristaviĢ aj pri marketingovej a na vtedajšiu dobu prekvapivo dobre zvládnutej
stránke podujatia: vydavateĐstvo Mladé letá Y\GDOR SUHG IHVWLYDORP NQLKX Hviezdy spievajú
obsahujúcu aj portréty mnohých interpretov festivalu. Hneć v prvý deĖ koncertu boli k dispozíícii
gramofónovéSODWQH(zásielka ]3UDK\ Vnahrávkami piesní, ktoré zazneli veþer vsúĢaži3ODWQHVD




  In: Album piesní z Medzinárodného festivalu taneþnej piesne v Bratislave, Melódie 1/1966, Panton, Bratislava,
Je možné si všimnúĢ, že záver textu „noc zázrakov má chrám, snáć kĐúþ nám dá“, ktorý je známy zinterpetácie
K. Gotta, je pozmenený na text „kĐúþ k tomu domu máš ty jediná“.
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poþas festivalu aj predávali. 0ožno konštatovaĢ, že prvý roþník festivalu sa vydaril. Z podujatia
EROR cítiĢ entuziasmus aVQDKX Rkvalitu, rok 1966 sa ešte stále niesol vznamení politického
uvoĐĖovaQLD nádeje aakéhosi celospoloþenského nadšenia. Ocenenie získali kantilénové piesne
Vkrásne klenutou melódiou, lahodne harmonicky vystavané a precízne interpretované budúcou
„špiþkou“ þeskoslovenskej speváckej scény. Prirodzene, vyskytli sa aj viaceré výhrady, niektoré
opodstatnené (napr. nedostatoþná þasová príprava skladiebþi nedostatok slovenských textárov 
Ba zaznela aj výhradaspojená sprílišným „exponovaním“ þeského prostredia pri organizácii festivD
OX,VWHje to vec názoru, avšak tu azda zavážia slová Igora Wasserbergera: „My sme v 60. rokoch
nemali Karla Vlacha, Gotta, Vondráþkovú, Kubišovú... Pri všetkej úcte k mojim drahým priateĐom,
ktorí vtedy spievali, skvelí Đudia, dobrí speváci, ale nie epochálni. A šanca spolupracovaĢ s Vlachom,
s Krautgartnerom, Vobrubom, dostaĢ celý ten servis, þo robil þeskú populárnu hudbu, bola pre
Slovensko veĐmi silným impulzom.“
Na margo festivalu poznamenáva þeský hudobník JiĜí Vondráþek: „Bol to odrazový mostík
a úžasný fenomén, pomáhal piesni, ktorá sa automaticky dostala do rádií a tým aj na koncertné
pódiá.“ Keć si uvedomíme nemalé problémy, spojené so vznikom gramofónových nahrávok
Ysocialistickom ýeskoslovensku (niektoré hudobné skupiny þakali na vznik svojho albumu celé
roky), úþasĢ na takomto festiYDOHbola jedineþná.8možnila aj zaþínajúcim umelcom zviditeĐniĢ sa
DWRQLHOHQYrámci ýeskoslovenska akrajín IntervízieDOHGRNRQFDDMYkrajinách ZápaduVeĐkou
výzvou bola ešte kWRPX DMpríležitosĢ rýchle abez problémov nahraĢ vlastný singel. )HVWLYDO
Bratislavská lýra (hoci netreba zabúdaĢ na fakt, že nemálo þeskoslovenských umelcov už vWRP
þase chodilo na umelecké zájazdy do západných krajín amožno aj ztohto dôvodu sa niektorí na
prvom roþníku festivalu neobjavili) sa stal odrazovým mostíkom nielen pre vznik mnohých
autorských piesní, možno povedaĢ, že sa stal odrazovým mostíkom pre umeleckú kariéru YWHG\ešte
mladého Karla Gotta DMza hranicami železnej opony. Na lýre spieval aj pieseĖRGautorov Jaromír
KlempíĜ (hudba) –JiĜí Štaidl (text) Pošli to dál,ktorá získala cenu kritiky: „Pre moju kariéru bol
rok 1966 na Lýre zlomový a veĐmi dôležitý. Práve táto pieseĖ zaujala obchodného riaditeĐa slávnej
hamburskej firmy Polydor a ten povedal: ´Tohto speváka chcem, aj s touto piesĖou.´ Urobil so
Supraphonom zmluvu na jeden jediný singel ´Pošli to dál´.“




SZABÓ, Ivan: Bratislavská lýra. Marenþin PT, Bratislava 2010, s. 14. 
Tamže,V

 Dokument Zlatá lýra, námet a scenár Róbert Valoviþ, SpoloþnosĢ Trigon Production 2016, 1. diel, 0:35 hod.
KWWSVZZZ\RXWXEHFRPZDWFK"Y TLP:59MP((

 Dokument Zlatá lýra, námet a scenár Róbert Valoviþ, SpoloþnosĢ Trigon Production 2016, 1. diel  KRG
KWWSVZZZ\RXWXEHFRPZDWFK"Y TLP:59MP((

 3RO\GRU 5HFRUGV Y]QLNOD YURNX  YNemecku ako nezávislá gramofónová nahrávacia spoloþnosĢ. ýasom zQHM
vznikli ešte britská aamerická divízia. 

 Dokument Zlatá lýra, námet a scenár Róbert Valoviþ, SpoloþnosĢ Trigon Production 2016, 1. diel, 0:16 hod.
KWWSVZZZ\RXWXEHFRPZDWFK"Y TLP:59MP((
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ýeský spevák Karel Gott aslovenskí autori, hudobný skladateĐ Vieroslav Matušík atextárka

Eliška Jelínková, si odniesli zlatú lýru. Striebornou lýrou bola ocenená pieseĖ %RKXVODYDOndráþkD
D-DQD6FKQHLGHUDOh, baby, baby, ktorú interpretovalo duo Marta Kubišová aHelena Vondráþková.
Waldemar Matuška s piesĖou $OIRQVD -LQGUX D VáclavD )LVFKHUD Už modrej þinžák zhas získal
EURQ]V medzinárodnej súĢažiIntervízie oZlatý kĐúþsa na þele umiestnilabulharská speváþka Lili
Ivanova, ktorá interpretovala Adagio DXWRURY $QJHO =DEHUVNL – Jordan Milev. Druhé miesto si
Y\VSLHYDO VvíĢazným „lýrovým Rozprávkovým domom“ Karel Gott aporadie domácej suĢaže sa
zachovalo: duo Kubišová –Vondráþková sa umiestniOLQDtretej prieþke.PrehĐad víĢazných piesní
]jednotlivých roþníkov uvádzame vprílohe. Obmedzili sme sa na domácu súĢaž s výnimkRX
SRVOHGQýchroþníkRY]URNRYNHG\došlo kuzmenám hodnotiacich kritérií.

3ULHEHKIHVWLYDOX  DMHKRYýznamné míĐniky
9priebehu rokov prešiel festival mnohými zmenami. Predovšetkým, menil sa názov festivalu. Prvé
dva roky mal festival názov Medzinárodný festival taneþnej piesne. Od roku 1968 však došlo
Nzmene 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.9URNXVDSRWRPIHVWLYDOSUHPHQRYDOQDRock Pop %UDWLVODYDDSRVOHG
né tri roþníky (1996 –   VD IHVWLYDO vrátil k názvX Bratislavská lýra $NR QD Sroblematickú
možno nazeraĢ QD kategóriu – medzinárodný festival. Kećže zaznievalo veĐa kritických hlasov
ohĐadom kvality interpretov zo zahraniþiasúĢaž o Zlatý kĐúþ Intervízie bolDvyĖatá]%UDWLVODYVNHM
lýry aSUHsunutádo Karlových Varov, kde sa jej pravidláXSUDYLOLVoþakávanýmnárastRPNYDOLW\
9URNRFK–1972 sa teda medzinárodná súĢaž Y%UDWLVODYHQHNRQDODSULEXGODpotom až v roku
8rþité zmeny nastali opäĢ Yobdobí URNRYa posledné tri roþníky súĢaž SUHELHKDODuž len
Yrámci medzinárodnej kategórie. 7ermín konania festivalu na prelome májaDjúna saneskôr poþas
URNRY VDSUHVXQXOQDVHSWHPEHUFestivalové koncerty sa spoþiatku konali v3.2SRWRPvšak
aj výber priestorov podliehal zmenám(Reduta, Športová hala Pasienky, zimný štadión vRužinove,
Štúdio S, atć.). Menil sa aj spôsob práce SRURW\ UD] WR EROD SRURWD VHGLDFD SULDPR Y sále na
festivale, inokedy bola rozptýlená v krajských mestách po celej republike.0HQLORVDtiež zloženie
SRURW\UD]WYRULOLSRURWXUHGDNWRUL]novín aþasopisov, venujúcich sa hudobnému životu, inokedy




Pavol Zelenay sa vyjadril, že jedným z dôvodov boli aj názory, že by sa festival mal každý rok sĢahovaĢ do iného
mesta.
Zacielením
názvu
spojeného
s
Bratislavou
chceli
organizátori
tento
návrh
zrušiĢ.
,QKWWSUHJLQD]DSDGUWYVVNFODQN\KXGEDVWDURPRGQHVSRPLHQN\]DFLDWN\EUDWLVODYVNHMO\U\

MATZNER, Antonín: Medzinárodný festival taneþnej piesne vBratislave. In: Slovenská hudba (1966), þ. 8, s. 373 376.

 Tento systém hodnotenia sa v roku 1978 ukázal ako nešĢastný. Ján Hudák ho v Hudobnom živote oznaþil za
„chorobný“, kde sa „celkom zabudlo na existenciu serióznych hodnotiacich kritérií a tie boli nahradené bezhlavým
bojom o prvenstvo krajov þi miest malomeštiacky rodoĐubným patriotizmom a taktizovaním.“ In: Hudobný život
(1978), þ. 13, s. 1.
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to boli hudobní skladatelia, textári, básnici, následne kombinácia divákov a poroty. Pri pohĐade na
prehĐad ocenených interpretov (a vSRGVWDWHWRmožno povedaĢDMSULDXWRURFKocenených skladieb)
sa ponúka þlenenie SR MHGQRWOLYých dekádDFK minulého storoþia. 9 URNRFK keć uvažujeme
Rdobe prvýchroþníkRY  – 1969) sa medzi ocenenými umiestĖovali len interpreti þeského
pôvodu, dominujú mená špiþkových interpretov zREODVWLVZLQJXMD]]XURFN UROOXFRXQWU\þi pop
PXVLFako: Karel Gott, Waldemar Matuška, Helena VoQdráþková, Marta KubišováEva Pilarová.
970. rokoch sa situácia už zaþala meniĢ, objavili sa slovenskí interpretiEDKXGobní nováþikovia
Jedným ]dôvodoY bola aj skutoþnosĢ, že po búrlivých roþníkoFK  D poznamenaných
vzniknutou politickou situáciou, viaceré umelecké špiþky odmietli svoju ćalšiu úþasĢ na IHVWLYDOH
ŠDQFX GRVWDOL LQWHUSUHWL ćalší, z þeských: 0DUWKD D Tena Elefteriadu, Jitka Zelenková, Naća
Urbánková, Marie Rottrová, Viktor Sodoma, Hana Ulrychová, VČra Špinarová a VDPR]UHMPH tiež
slovenskí:Eva Máziková, Eva Kostolányiová, Jana Kocianováþi Karol DuchoĖ. V polovici 70. UR
kov nastúpili slovenskí interpreti ako Pavol Hammel, Marika Gombitová þi kapela Modus. VUR
koch už prevládajú slovenskí interpreti, objavuje sa skupina Elán, Miroslav Žbirka, Vašo Patejdl,
súrodenci Heþkovci, Peter Nagy, Mirka Brezovská, Robo Grigorov, skupiny Banket, Limit, TYS´80
þi Midi, atć. S nástupom 90. rokov prišlo nové spoloþenské zriadenie a od roku 1993 aj samostatný
štátSlovenská republika, þo prirodzene kompletne zmenilo organizáciu festivalu. 
VráĢme sa však k prvým festivalovým roþníkom. Rok 1969 preniesol napätie a búrlivé
emócie aj na festival. Napríklad tragický príbeh oproteste študenta Jana Palacha SULSRPHQXO
YSLHVQL Y ktorej sa ozývala guĐometná paĐba, spevák Petr Novák. 3URWHVWQé SLHVQH VD VWDOL QH
dovolenými,SROLWLFNí predstaviteliaQDVWROLOLtvrdú cenzúru.XVNODGEHPíseĖ o mé zemi (v podaní
Karla ýernocha) pripravovanHMQDIHVWLYDOEROLvznesené výhrady. Strhla sa tvrdá diskusia aKUR]LOR
že pieseĖ sa na festivale neobjaví. Konflikt pobúril novinárov, autorov aj interpretov amnohí sa
vyhrážali svojou neúþasĢou na festivale, pokiaĐ pieseĖ na súĢaži neodznie. 1DSRNRQ RG]QHOD
DsúĢaž aj vyhrala, avšak spomenutý konflikt mal viaceré dôsledky, ktoré sa dotkli aj priamo
LQWHUSUHWD. Možno tiež konštatovaĢ, že v tomto období sa prejavuje aj isté znechutenie najmä
mladšej þasti publika nad príliš „bigbandovým ošatením“ piesĖových aranžmánov, povzdychol si
však nad ním aj samotný Karel Vlach. 3UHWR VD SRVWXSQH IRUPXje aj tzv. „neoficiálna“ þasĢ
festivalu: þeskoslovenskíale i zahraniþní interpreti sa schádzajúnajmä v známom VNOXEHYNWRURP
sa konajú „jam sessions“.A objavujú sa aj pozitívne správy: rakúsky mesaþník Das Internazionale
Podium napísal: „Bratislava sa vyvinula medzi mnohými festivalmi taneþnej hudby na nepochybne



V „normalizaþnom“ období boli umelci podveĐkým tlakom režimu shrozbou sankþných postihov, tlaku nepodĐahla
napr. Marta Kubišová, na koncertné pódium sa VPHla vrátiĢ až vURNRFK

Jan Palach bol mladý študent, ktorý sa v januári 1969 na protest proti okupácii ýeskoslovenska v Prahe upálil.

SZABÓ, Ivan: Bratislavská lýra. Marenþin PT, Bratislava 2010, s. 74.

SkúsenosĢ s Ėou spomína aj spevák Peter Lipa so skupinou The Beach Boys. Tamže, s. 75. 
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najlepšie organizovaný a pre celú túto oblasĢ stále dôležitý festival.“ 9 URNX  VD už spR
menutá neúþasĢ þeských interpretaþných hviezdSUHMDYLODDWDNGRVWDOLšancu mladší a tiež slovenskí
LQWHUSUHWL. Možno povedaĢ, že v tomto roþníku SRprvý krát zvíĢazila pieseĖ od oboch slovenských
autorov a v podaní slovenskej LQWHUSUHWN\ Slová, Horváth –Úradníþek, LaLferová)9URNXVD
„lýrové piesne“ zaþali nahrávaĢ v Bratislave (dovtedy boli nahrávané v Prahe). ýoraz viac sa
SUHMDYXMHSRVXQYpreferenciách avkuse divákov, odklRQštýlXELJbandových aranžmánov Dnástup
štýlu, v obsadeníkomornejšíchbigbítových 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 vURNRFK–
0RGXV–úvodná štúdia.Postupová práca II, KHV FFUK, 2007/08, s. 54


V roku 1976 sa riaditeĐom festivalu stal BedĜich Kramosil (umelecký šéf spevohry 1RYHM
scény) a spolu s Kamilom Peterajom, Pavlom Hammelom a Alešom Sigmundom zmenili drama
turgiu festivalu výrazným spôsobom, v duchu hesla „VráĢme Lýru mládeži“. Nová filozofia sa
prejavila nielen presunom festivalu do Športovej haly na Pasienkoch s väþšRX NDSDFLWRX DOH
zmenila sa významne aj dramaturgia samotných koncertov. V rámci zmeny bolo zaujímavosĢou
najmä to, že poþas súĢažného veþera boli skladby sprevádzané nielen festivalovým orchestrom, ale
pribudli aj sprievodné skupiny ako PlameĖáci, FermátD D 2O\PSLF $dôležité je poznamenaĢ že




SIVÁýEK, Ján: Medzi dvoma festivalmi. In: Hudobný život (1969), þ. 2, s. 6. 
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Uéžiu lýrových veþHURY zverili legendárnemu režisérRYL Janko RoháþRYL. V roku 1977 dochádza
Nvýznamnému míĐniku v slovenskej populárnej hudbe: skupina Modus získala zlatú lýru za
pieseĖ Úsmev 3R Srvý UD] v histórii festivalu získala víĢazstvo hudobná skupina a prvýkrát
Yhistórii festivalu získala prvenstvo skladba, ktorej autor je zároveĖ aj interpret. V roku 1979 sa na
festivale objavuje ćalšia novinka, Malá poetická lýra, ktorej cieĐom bolo popri hlavnom progrDPH
predstaviĢ menšinové žánre (šansóny, jazzrockové projekty, atć.) aMHM SURJUDP\ sa stali znaþne
obĐúbené. Možno povedaĢ, že práve touto scénousi festival „vykompenzoval“ svoje zameranie na
tzv. stredný prúd populárnej hudby. 9WRP URNX získala QD IHVWLYDOH striebornú trofej speváþka
Marika Gombitová za pieseĖ Vyznanie – ktorá patrí k najvýznamnejším hitom slovenskej
populárnej hudby aSRWHPHUGYDGVLDWLFKURNRFK  získala pieseĖv diváckej ankete pre svoju
obĐúbenosĢ ocenenie „hit storoþia“. 


Marika Gombitová získala striebornú trofej v roku 1979 za pieseĖ Vyznanie


9 URNX  VD medzinárodnej súĢažH SR prvý krát ]úþastnili aj interpreti z krajín mimo
socialistického bloku. 2EMDYLOD VD DM ćalšia novinka, koncert mladosti, þi Lýra mladých QD
ružinovskom zimnom štadióne, na ktorom vystúpili Dežo Ursiny so skupinou Burþiak, Marián
Varga s ďubošom Andrštom, skupina YPS, formácia Andršt/LSD %OXHV %DQG D ćalší. 9 URNX
1982 skonštatoval hlavný dramaturg aktuálneho roþníka festivalu Igor Wasserberger nasledujúce:
„Prvé roþníky Bratislavskej lýry sa zamerali predovšetkým na piesne hlavného prúdu populárnej


 KAJANOVÁ, <YHWWD K periodizácii slovenskej populárnej hudby a jazzu ,Q 6lovenská hudobná kultúra –
kontinuita, þi diskontinuita? Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity, Katedra hudby, Bratislava 2007, s. 101 –
%(1 0–KH FPVŽU, Žilina 2007, (Ed. RenátaBeliþová);LEHOTSKÝ, Oskar: Bratislavská lýra (1966 – ,Q
Hudobný život (2016), þ. 10, s. 27.

MĥLLER, Richard: Bratislavská lýra 1981. In: Hudobný život (1981), þ. 12, s. 1, 3. 
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piesne, ćalšiu etapu Lýry charakterizovala snaha dostaĢ ju do sfér ,vyššieho umenia´. Neúspešne.
Nastal zvrat a Lýra sa ,obliekla do texasiek´. Tri posledné roþníky sa snažia populárnu hudbu
predstaviĢ vo všetkých jej súþasných štýloch. PokiaĐ je to možné.“ V tomto roku zároveĖ získal
striebornú lýru Miroslav Žbirka za pieseĖ Atlantída, ktorá sa stala jednou z najpopulárnejších v jeho
WYRUEH9XYHGHQom roku Žbirka tiež získal Zlatého slávika a ako prvý slovenský umelec Y\PHQLO
Ytejto pozíciidlhoroþného držiteĐa „slávika“.DUOD*RWWD–þRVDYSRGVWDWHVWDORsenzáciRX9UR
NX  SUHELHKDO jubilejný, dvadsiaty roþník, avšak na jeho realizácii sa tR QHRGUD]LOR 1DYLDF
]D]QDPHQDO VD SRkles záujmu divákov o domácu súĢaž – þo prinieslo otázku týkajúcu sa NYDOLW\
domácej produkcie. 3odobne tomu bolo aj v nasledujúcich rokoch, ba vznikal dojem, že þeská
strana prestala maĢ o festival záujem. Na margo roþníka 1988 konštatuje publicista Stanislav
Bachleda: „Tohtoroþná súĢaž spôsobila hlavybolenie. Mnoho hlasov sa vyjadrovalo o priemernosti,
umeleckej nedokonalosti, slabých interpretaþných výkonoch a rade ćalších 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 maĢ z Lýry festival odrážajúci súþasný stav
v našej populárnej hudbe.“ Posledný „socialistický“ rok 1989 priniesol opätovnú snahu
RUganizátorov festival pozviechaĢ. Lýru „opäĢ bolo treba vrátiĢ mladým“. Tento roþník sa však
nepochybne najviac preslávil pamätným vystúpením americkej speváþky a aktivistky Joan Baez,
ktorá prišla do Športovej haly na Pasienkoch v VSULHvode VáclaYD+DYODSUHGVWDYLODKRDNRVYRMKR
technika, þím disidenta bez problémov dostala do priestorov haly. Poþas svojho vystúpenia Baez
pozdravila Havla, vzdala poctu poĐskému politikovi Lechovi Walensovi a Alexandrovi Dubþekovi
a následne pozvala na pódium spievaĢ þeského pesniþkára z undergroundu, ,YD+RIIPDQD2]YDOVD
síce piskot (na podujatiach tohto typu bola vždy predpokladaná prítomnosĢ agentov štátnej bezpeþ
QRVWL , no piskot prehlušil potlesk prítomných divákov. Následne zvukári dostali príkaz vypnúĢ
]vuk v sále, ale Ivo Hoffmann pokraþoval vspeve a všetciĐudia s ním. Zvuk snímal aj prenosový voz
ýeskoslovenskej televízie a technikom sa WRSRGDULORnielen zaznamenaĢ, aleDMuchovaĢ. Vedenie
umeleckej agentúry Slovkoncert údajne vyþítalo speváþke hrubé porušenie zmluvy a novinári
dostali príkaz nepublikovaĢ informácie o priebehu jej vystúpenia. Nasledujúce štyri roþníky sa
niesli síce v období obrovskej eufórie spoloþnosti z pádu socialistického režimX, no zároveĖ na
festival plnou váhou doĐahli všetky Ģažkosti novodobého a pomerne drsného kapitalizmu. Národná
interpretaþná súĢaž sa uskutoþnila už len v roku 1990, následne „lýra“ dostala skôr podobu
IHVWLYDORYHM prehliadky interpretov þi súĢaže videoklipov; medzinárodná interpretaþná súĢaž VD
uskutoþnila Y URNX 1992. V roku 1996 sa Vlado Valoviþ, kapelník orchestra VV systém SRkúsil
R]QRYX]URGHQLHIHVWLYDOXs pôvodným názvom, s Big Bandom Gustava Broma, s úþasĢou „starých




SZABÓ, Ivan: Bratislavská lýra. Marenþin PT, Bratislava 2010, s. 2
SZABÓ, Ivan: Bratislavská lýra. Marenþin PT%UDWLVODYDV
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þeskoslovenských hviezd“ aj s medzinárodnou súĢažou. Poslednou ocenenou slovenskou interpreW
kou bola v roku 1997 Katarína Hasprová s piesĖou Jedno zbohom, za ktorú získala zlatú lýru.
Vskutku symbolický názov piesne – R Uok neskôr sa konal posledný roþník a ním festival
Bratislavská lýra definitívne skonþil. 

4. Bratislavská lýra v roku 2016
V roku 2016 si þeská i slovenská verejnosĢ pripomenula 50. výroþie vzniku festivalu hneć
niekoĐkými projektami. 12. septembra mal premiéru 10dielny televízny dokument Zlatá lýra
Rhistórii festivalu i jeho dobovom a spoloþenskom pozadí, v ktorom vystúpilo približne okolo 140
známych osobností z hudobného sveta (napr. Pavol Zelenay, Igor Wasserberger, Stanislav
Bachleda, ďuboš Zeman, .DPLO 3HWHUDM -DQ 6chneider, JiĜí ýerný, Marta Kubišová, Karel Gott
Dmnohí ćalší). Námet a scenár v podobe rozhovorov i archívnych záberov priniesol dramaturg
Dscenárista Róbert Valoviþ, ktorý o vzniku dokumentu údajne premýšĐal viac ako 10 rokov.
'RNXment vysielala RTVS následne každý utorok po ôsmej hodine veþHU QD GUXKRP Y\VLHODFRP
RNUXKX V Prahe pripravilo PopMuseum o Bratislavskej lýre výstavu pod názvom „Bratislavská
Lyra. Vzestupy a pády prvního festivalu populární písnČ v ýeskoslovensku“. VýstaYD Y SRGREH
bohatej obrazovej dokumentácie, SP platní þi prehliadky lýrových trofejí trvala v Prahe od 3RNWó
EUDGRGHFHPEUD


Výstava v pražskom PopMuseu

V Bratislave 18. októbra v priestoroch petržalského výstaviska Incheba pripravili orga
nizátori ďubomír Belák a Jozef Šuhajda veĐkolepý spomienkový koncert, na ktorom vystúpilo vyše
70 úþinkujúcich a zazneli tri desiatky piesní. Prirodzene, najsilnejším a symbolickým momentom


KWWSVZZZFVIGF]ILOP]ODWDO\UD]DMLPDYRVWL"W\SH ILOP
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bolo vystúpenie prvého víĢaza festivalu, speváka Karla Gotta. A hoci na jeho interpretácii už cítiĢ
„zub þasu“, hlboký rešpekt voþi tomuto obdivuhodnému spevákovi i osobnosti primäl divákov vsá
le k spontánnemu standing ovation už pri jeho príchode na pódium –a veru, zaslúžene. Celkovo bol
koncert veĐmi príjemnou udalosĢou: videoprojekcia archívnych záberov striedala príhovory
známych hudobných osobností a vystúpenia na pódiu, starší speváci a pamätníci Lýry sa striedali
Vmladšími interpretmi, priþom ich výber bol urobený vkusne a spôsobom, aby farba hlasu speváka
W\SRvo 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 þi Peter Biþ Project a ćalší. Výborná
sprievodná skupina, prítomnosĢ legendárnych bardov, dobré výkony mnohých spevákov a staré
šlágre urobili z hudobného veþera, ktorý vysielala i Slovenská televízia, nezabudnuteĐnú pripo
mienku nezabudnuteĐného festivalu.

%UDWLVODYská lýra Y610Hudobnom múzeu
Prirodzene, vzhĐadom na príspevok prednesený na pôde 610Hudobného múzea, naskytá sa
otázka, þo zozachovaného materiálu RIHVWLYDOHsa nachádza v zbierkach múzea. ([LVWXMHWX]ELHUND
VR signatúrRX MUS LXXXVIII pod názvom Bratislavská lýra. Vsúþasnej dobe obsahuje 53 evL
denþných þísiel a pod nimi nachádzame plagáty, bulletiny, letáky þi dokumentáciu. Predmety boli
nadobudnuté do múzea pod viacerými prírastkovými þíslami vSULHEHKXDURNRY20. storoþia
MHGHn prírastRN SULEXGRO Y URNX  2NUHP WHMWR ]ELHUN\ VD Ymúzeu nachádzajú aj dve lýrové
WURIHMHzlatá a strieborná trofej z roku 1974 s evidenþnými þíslami 189 a 190 a patria pod signatúru
0869A pod názvom Zbierkové predmety výtvarného aúžitkového charakteru. 9RIRQRJUDILFNHM
zbierke sa nachádza viacero SP platní (MUS CII) vydaných práve kjednotlivým roþníkom festivalu.

Trofej zlatej Bratislavskej lýry za rok 1974, uložená v SNM-Hudobnom múzeu
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PokiaĐ by teda aj slovenské múzeum plánovalo výstavu o Bratislavskej lýre, je zrejmé, že
bude potrebné doplniĢ, resp. aktualizovaĢ zbierku. Bolo by iste zaujímavé získaĢ napríkladDXWRJUD
fy víĢazných skladieb, dokumentáciu jednotlivých roþníkov festivalu þi viaceré trojrozmerné
predmety, ktoré pútavým vzhĐadom Pôžu tvoriĢ vhodný doplnok výstav\. VzhĐadom na to, že
múzeum má od septembra 2016 kurátora pre oblasĢ nonartificiálnej hudby, je možnosĢ získania
Ddobudovania tejto zbierky uskutoþniteĐná.

6. Svetlá aWLHQHIHVWLYDOX
Napokon ostáva zhrnutie: ak dovolíte, budHPWURFKXRsobná. Vždy pociĢujem rozporuplné pocityDN
poþujem na tento festival reakcie typu: „Bratislavská lýra? To je ten ideologický festival?“ BratL
slavská lýra ako medzinárodný festival taneþnej/populárnej piesne bol v mnohých ohĐadoch
pozoruhodným poþinom. Iste, mal svoje tiene, ktoré naĖ dopadali a pôsobili aj nedobré veci.
Vládnuci establišment cez cenzúru a ideológiu zasahoval DMWX. Viaceríinterpreti þi tvorcovia postuS
ne stratili na dlhé roky možnosĢ sa v oblasti umenia profesionálne realizovaĢ (speváþka Marta Kubišo
vá, spevák Karel ýernoch, redaktor JindĜich Brabec, spevák Petr Novák, problémy malL neskôr aj
þlenovia skupiny ModusQHKRYRULDFRlegendárnHMGYRMLFL/DVLFDSatinský Je faktom, že organi
zátori festivalu v priebehu roþníkov nie raz šliDSOLYHGĐa, ako už bolo vyššie zmienené. Ak sa však
vrátime na zaþiatok kpôvodnému ideového zámeru festivalu a k jeho trom bodom, možno konšta
tovaĢ, že každý z bodov sa v nejakej miere podarilo vćaka festivalu realizovaĢ. V porovnaní sþeV
kým hudobným prostredím bola slovenská populárna hudba dlho v závoze. Dlhodobá spolupráca
Vþeskými partnermi v každej oblasti Slovensku urþite prospela a výsledok sa prejavil v nástupe
mladej generácie v polovici 70. a následne YURNRFK, ktorá bola autorsky veĐmi schopná adoká
zala reflektovaĢ aj impulzy zo západného sveta. Možno tiež súhlasiĢ aj s urþitou mierou konfrontácie
s interpretmi zo zahraniþia –i keć o špiþkovej úrovni obþas treba polemizovaĢ. A naplnenie posled
ného bodu (popularizácia þeskoslovenskej hXGE\Yzahraniþí) sa prejavilo už pri prvom roþníku, keć
si Karla Gotta všimla prestížna nahrávacia spoloþnosĢ Polydor Records a so Supraphonom uzaWYR
ULOD]POXYXQDVLQJHOPošli to dál. V roku 1968 odišlo 10 þeskoslovenských interpretov na festival
0LGHPdo francúzskeho Cannes, kde mali vystúpenia a nadviazali kontakty. A dalo by sa pokra
þovaĢ. Znaþný význam mala úþasĢ známych interpretov zo západného prostredia: poþas každého
roþníka mala Bratislava možnosĢ stretnúĢ vo svRMLFKXOLFLDFKniektorého z XPHOFRYþi zoskupeníDNR
skladateĐ a dirigent Nino Rota, speváFL &OLII Richard, Udo JĦrgens, Drupi, þi Gilbert Bécaude,
skupiny The Shadows, The Beach Boys, Boney M, speváþky Sandie Shaw, Julie Driscoll, Josephine
%aker, Brenda Arnau þi Joan Baez. Títo umelci jednak vniesli do Bratislavy závan trochu iného




VEDRAL, Honza: Miro Žbirka: Zblízka. SORYDUW%UDWLVODYDV



Medzinárodný veĐtrh hudobných vydavateĐstiev a gramofónových spoloþností, e[LVWRYDOY&DQQHVRGURNX
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sveta, jednak boli sami zvestovateĐmi správ o tom, aké je ýeskoslovensko, aká je Bratislava. 
Rozvoj populárnej hudby, stretnutia a komparácie, inšpirácie. 2VWDWQH „úlohu“ populárnej hudby
Yjej „protisocialistickom odboji“ výstižne zhrnul textár Kamil Peteraj: „Keć už ste poþúvali tie
anglické a americké beatové kapely, tak Ģažko sa poþúvalo o Leninovi...“
Ak hodnotíme tento festival, v neposlednom rade treba vyzdvihnúĢ otázku financovania
takého nákladného SRGXMDWLD – a položiĢ si ćalšiu otázku, ako by jeho realizácia prebiehala u nás
Ysúþasnej dobe? Iste, vieme, že DMGQHVexistujú festivaly populárnej hudby, aj autorské súĢaže. Ale
NWR E\ GQHV ]DSODWLO celoštátny festival – autorskú súĢaž so špiþkovou odERUQRX SRURWRX YWDNRP
UR]VDKXDVúþasĢou najvýznamnejších umelcov v republike"Zaplatil by dnes niekto „druhú Lýru“?
Ak existuje urþitá odborná reflexia dorastu, je to dobre. Ale existuje dostatoþná odborná reflexia
(mimo recenzií albumov DNRQFHUWRY SUi ktorých MH LQDN Ydnešnej dobe otázna DM odbornosĢ
každého recenzentaYmediálnom prostredíSR]QDXW) súþasnej umeleckej špiþky? Nedá sa nepo
myslieĢ na nostalgické spomienky niektorých starších kolegov na podstatne aktívnejší prístup štátu
N ILQDQFRYaniu kultúry v minulosti... A þloveku prebleskne hlavou myšlienka, že niektoré dobré
veci si naša spoloþnosĢ predsa lenmohla ponechaĢ... Mimochodom, ona otázka odbornosti poroty.
Nejeden roþník IHVWLYDOX tvorili porotu hudobní skladatelia, profesionálni interpreti, textári, teda
Đudia s istou erudíciou, praxou i mierou talentu. PokiaĐ sú títo schopní zároveĖ reflektovaĢ a DE
sorbovaĢ hudobný vývoj a vkusové vnímanie mladej generácie, môžu byĢ azda tými najvhodnejšími
pre posúdenie kvality populárnej hudby a jej ocenenia. Je absurdné, ak sme dnes svedkami toho, že
v niektorých umeleckých súĢažiach o kvalite rozhoduje len kritérium popularity þi sympatie. Práve
RGEorne zdatní a zároveĖ vnímaví Đudia môžuEa majú kultivovaĢ vkus spoloþnosti. Som presved
þená,že festival Bratislavská lýra sasnažil naplniĢ aj túto ambíciu aYnie jednom roþníku sa mu to
SRGDULOR

PRÍLOHA–SrehĐad ocenených na prvých troch miestach na domácej súĢaži festivalu:


1. Vieroslav Matušík –Eliška Jelínková: Mám rozprávkový doP .DUHO*RWW 
2. Bohuslav Ondráþek –Jan Schneider: Oh, baby, baby (Marta Kubišová, Helena Vondráþková)
$OIRQV-LQGUD–Václav Fischer: Už modrej þinžák zhas (Waldemar Matuška)





 6YHWR]námy fotograf slovenského pôvodu Dežo Hoffman, žijúci vo VeĐkej Británii, pomáhal organizátorom
Bratislavskej lýry vytipovaĢ a kontaktovaĢ významnejších hudobných interpretov a pozvaĢ ich ako hostí na festival.
'RKRGROGRNRQFDúþasĢ viacerých favoritov festivalu VeĐká cena Eurovízie ešte pred ich víĢazstvom na festivale, takže
organizátori
Bratislavskej
lýry
výrazne
ušetrili
na
honorároch
pre
umelcov.
,QDokument Zlatá lýra, námet a scenár Róbert Valoviþ, SpoloþnosĢ Trigon Production 2016, 2. diel, 0:48 hod.
KWWSVZZZ\RXWXEHFRPZDWFK"Y ZVIIW<=N0

 Dokument Zlatá lýra, námet a scenár Róbert Valoviþ, SpoloþnosĢ Trigon Production 2016, 2. diel, 0:01 hod.
KWWSVZZZ\RXWXEHFRPZDWFK"Y ZVIIW<=N0
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1. Bohuslav Ondráþek –Jan Schneider: Rekviem (Eva Pilarová)
%RKXVlav Ondráþek –Jan Schneider: Don diri don (Waldemar Matuška)
3. JindĜich Brabec –JiĜí Aplt: Nech tú lásku spát (Marta Kubišová, Waldemar Matuška)


1. JindĜich Brabec –Petr Rada: Cesta (Marta Kubišová)
2. ZdenČk Marat –ZdenČk Borovec: To se nikdo nedoví (Helena Vondráþková, Waldemar Matuška)
2. Pavel Žák –Karel ýernoch, text: Pavel Žák : Docela obyþejná píseĖ (Karel ýernoch)
3. Bohuslav Ondráþek –ZdenČk RytíĜ: Hou, hou (Waldemar Matuška)


1. Karel ýernoch –Pavel Žák: PíseĖ omé zemi (Karel ýHUQRFK 
2. JindĜich Brabec –JiĜí Aplt: Mosaznej džbán (Naća Urbánková)
3. JiĜí Štaidl –Jaromír KlempíĜ: Hej, páni konšelé (Karel Gott)


1. Ivan Horváth –Ivan Úradníþek: Slová (Marcela Laiferová)
2. Bohumil Trneþka –Ján Štrasser: To všetko bolo vþeUD 0DUWKDD7HQD(OHIWHULDGX 
+DUU\0DFRXUHN–Milan DvoĜák –Jaroslav RĤžiþka: Slétem létám (Jitka Zelenková)


1. Bohuslav Ondráþek –ZdenČk Borovec: Spoutej mČ (Hana Ulrychová)
2. Ján Siváþek –Tomáš Janovic: Orfeus a Euridika (Eva Máziková)
Václav Zahradník –Eduard Kreþmar: Vánek (Viktor Sodoma)


Zlato BL: Miroslav Brož –Tibor GrĦnner: Krédo (Eva Máziková)
Striebro BL: Zdenka Lorencová: Koukol (Zdenka Lorencová)
Bronz BL: Bohumil Trneþka –Ján Turan: Vmene þloveka autorovi (Ivo HelleU 



1. ZdenČk Marat –Vladimír Poštulka: Tou dálkou (Pavel BartoĖ)
2. Igor Bázlik –Tomáš Janovic: Chvála humoru (Eva Kostolányiová, Karol DuchoĖ)
3. Milan Drobný –Vladimír Poštulka: Šálek šípkového þaje (Aleš Ulm)



3DYRO=HOHQD\–Tibor GrĦnner: Zem pamätá (Karol DuchoĖ)
1. JindĜich Brabec –JiĜí Aplt: Malovaný džbánku (Helena Vondráþková)
2. Aleš Sikmund: NámČstí (Martha a7HQD(OHIWHULDGX 
3. Ali Brezovský –Alexander Karšay: Dobré ráno želám (Eva Kostolányiová)



1. Bohuslav Ondráþek –ZdenČk Borovec: PláĖka (Waldemar Matuška)
2. Ivan Horváth –Boris Droppa: Májový vánok (Jana Kocianová)
2. JiĜí Vondráþek: Láska zĤstává dál (Helena Vondráþková)
3. ZdenČk Marat –ZdenČk Borovec: NestĤj, bČž dál (Hana Ulrychová)
3. Aleš Sigmund –Pavel Žák: Táto, pojć si hrát (Martha a7HQD(OHIWHULDGX 



3DYRO=HOHQD\–ďuboš Zeman: Pár nôt (Jana Kocianová)
3HWU8OU\FK–Ladislav Kopecký: Javory (Hana a3HWU8OU\FKRYFL 
3. Ján Lehotský –ďuboš Zeman: Lúþenie (VČra Špinarová)
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1. Ján Lehotský–Kamil Peteraj: Úsmev (Ján Lehotský, skupina Modus)
2. JiĜí Vondráþek –ZdenČk Borovec: Máš chuĢ majoránky (Karel Zich)
3. Igor Bázlik –Kamil Peteraj: PieseĖ z obloka (Marika Klesniaková)


3DYRO+DPPHO–Kamil Peteraj: Študentská láska (Marika Gombitová)
2. JindĜich Brabec –JiĜí Aplt: Jdou panenky trávou (Pavel Novák)
3. Boris Sedláþek –Eva Pospíšilová: Jsou lásky, co léty nepominou (Dana MatČjková)


1. Lešek Semelka –Pavel Vrba: Šaty z šátkĤ (Lešek Semelka)
2. Ján Lehotský –.DPLO3HWHUDj: Vyznanie (Marika Gombitová)
3. Jaromír KlempíĜ –Jaroslav Machek: Žádný ptáþník nemá kĜídla (Valerie ýižmárová)


1. Ján Hála –Lucie Borovcová: Monogram D + M (Marcela Králová)
2. Václav Patejdl –ďuboš Zeman: Kaskadér (skupina Elán)
3. Ján Lehotský –Kamil Peteraj: Tajomstvo hier (Marika Gombitová, Ján Lehotský)


1. Jan NeckáĜ –ZdenČk RytíĜ: Tvým dlouhým vlasĤm (Václav NeckáĜ)
2. JiĜí Zmožek –Vladimír ýort: Meteor lásky (VČra Špinarová)
3DYRO+DPPHO–%RULV)LODQ&LUNXVOHWR 3DYRO+DPPHO 


3HWU8OU\FK–Ladislav Kopecký: Kámen (Hana a Petr Ulrychovci, skupina Javory)
2. Miroslav Žbirka –Kamil Peteraj: Atlantída (Miroslav Žbirka)
3DYRO+DPPHO–Boris Filan: Dnes už viem (Pavol Hammel)
3. Ján Lehotský –.DPLO3HWHUDM=UNDGORURNRY VNXSLQD0RGXV 


1. Miroslav Žbirka –Kamil Peteraj: Nechodí (Miroslav Žbirka)
3DYRO+DPPHO–Boris Filan: Najlepší zo všetkých svetov (skupina TYS´ 80)
3. Lešek Semelka –Pavel Vrba: Jména (Lešek Semelka)


1. Peter Heþko –ďuboš Zeman: Spútaná láskou (Júlia Heþková)
2. Lenka Filipová –ZdenČk RytíĜ: VČnování (Lenka Filipová)
3. Jan NeckáĜ –Eduard Kreþmar: To chce mít svĤj systém (Eva Hurychová, Jan NeckáĜ, skupina Bacily)


3HWU-DQGD–Pavel Vrba: Co je vĤbec v nás (Petr Janda, sNXSLQD2O\PSLF 
2. Vašo Patejdl –ďuboš Zeman: Chlapþenský úsmev (Vašo Patejdl)
3. Ali Brezovský –Daniel Mikletiþ: Od piesne k piesni (Mirka Brezovská, skupina Mona Lisa)


.DUHO6YRERGD–Eduard Kreþmar: Sláskou má svČt nadČji (Petra JanĤ)
2. Jožo Ráž –Boris Filan: Detektívka (skupina Elán)
5RER*ULJRURY–Kamil Peteraj: Valþík pre Európu (Robo Grigorov, skupina Midi)
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1. Vašo Patejdl –ďuboš Zeman: Umenie žiĢ (Vašo Patejdl)
5RER*ULJRURY–.DPLO3HWHUDM(VSUHVVR2ULHQW 5RER*ULJRURYVNXSLQD0LGL 
%HUFR%DORJK–Dano Mikletiþ: Milionár (Berco Balogh)


3DYRO.YDVVD\–Monika Kozelová: Farbami dýcha noc (Berco Balogh)
2. OndĜej Soukup –Pavel Vrba: Jablko lásky (Hana KĜížková)
3DYRO+DPPHO–Jozef Augustín Štefánik: Dnesje láska príĢaž (SoĖa HorĖáková, skupina Nike)


1. Richard MĦller –Kamil Peteraj: Aj ty! (Richard MĦller, skupina Banket)
2. Ján Baláž –Boris Filan: Van Goghovo ucho (skupina Elán)
3. Janek Ledecký: Promilujem celou noc (Janek Ledecký, skupina ŽentRXU 


1. Martin NČmec: Tajemství (Bára Basiková, skupina Precedens)
2. David Koller: Mít tČ sám (David Koller, skupina Lucie)
0RQH\)DFWRU–ďuboš Zeman: Proti prúdu (skupina Money Factor)


festival nemal podobu súĢažeDOHSUHKOLDGN\

–súĢaž videoklipov
1. miesto: Dano Junas (Blúznenie), režisér J. Tkáþ
2. miesto: Richard MĦller (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 Renþ

–hudobný festival Rock Pop Bratislava 1993, už bez prívlastku Bratislavská lýra
GHVLDWND3RS0XVLF7RS6ORYDNLD

VNXSLQD7HDP


3HWHU1DJ\
2. skupina Elán


5RER*ULJRURY
VNXSLQD7XEODWDQND

VNXSLQD0RQH\)DFWRU
VNXSLQD0HWDOLQGD 

0LURVODYŽbirka
5. Marika Gombitová

VNXSLQD+H[

roþníky 1994 a 1995 sa nekonali

–prehliadka þeských a slovenských interpretov, ocenených lýrou 
v uplynulých rokoch a medzinárodná interpretaþná súĢaž

1. Alen (Chorvátsko)
$QGUHD6]XODNová (Maćarsko)
3. Claudette Paceová (Malta)

–koncerty skupín a medzinárodná interpretaþná súĢaž
1. Katarína Hasprová –Jedno zbohom (SR), Ján Lehotský –.DPLO3HWHUDM
2. Catherine Vigarová –9RODQLH 0DOWD 
0DUOHHQ–6PH +RODQGVNR 
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)DEUL]]LR)DQLHOOR 0RUHWKDQMXVWD*DPH 0DOWD
2. Semino Rossi (Solo por tir), Argentína
3. Helga Kovalovská (Bezcenný þas), SR: Vašo Patejdl –-XUDM6RYLDU
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0iULD.UDMþLRYi
6ORYHQVNpQiURGQpP~]HXP+XGREQpP~]HXP%UDWLVODYD

610+XGREQp P~]HXP VL Y MXELOHMQRP URNX  SULSRPHQXOR  YêURþLH Y]QLNX +XGREQpKR
RGGHOHQLD  +LVWRULFNpKR P~]HD 610 D SUL WHMWR SUtOHåLWRVWL EROD Y\GDQi SUtUXþND Sprievodca po
zbierkovom fonde Hudobného múzea SNM, hudobné zbierky archívnej povahy 1965 – 2000 I. diel.
9REGREtQDVOHGXM~FLFKURNRYDNYL]LþQHMþLQQRVWL+XGREQpKRP~]HDVDGRGQHãQêFKGQt UR]ãtULO
]ELHUNRYêIRQGRćDOãLHQRYpKXGREQp]ELHUN\NWRUpQLHV~]DFK\WHQpYWHMWRSUtUXþNHýDVĢ]QLFKE\
VRP YiP FKFHOD SUHGVWDYLĢ NRQNUpWQH RVREQp IRQG\ D KXGREQp ]ELHUN\ VORYHQVNêFK LQWHUSUHWRY
]tVNDQpSRURNX1LHV~PHG]LQLPL]DKUQXWp]ELHUN\NWRUpVDY\WYiUDOLSRVWXSQHYLDFHUêPL
DNYL]tFLDPL SUHG DM SR URNX  DNWRUp V~ ]WRKWR G{YRGX þLDVWRþQH ]GRNXPHQWRYDQp
YKRUHXYHGHQHMSUtUXþNH.QLPSDWULD


 9DODFK -iQ 086 &;;;,  VLJQDW~U  SDWUt PHG]L QDMYlþãLH RVREQp IRQG\ LQWHUSUHWRY
Y]ELHUNRYRP IRQGH 610+X0 3UYi þDVĢ IRQGX GLULJHQWD RUJDQRYpKR YLUWXy]D D VNODGDWHĐD
EROD ]tVNDQi Y SULHEHKX URNRY  ±  NHć SR HPLJUiFLL XPHOFD ERO MHKR PDMHWRN
VNRQILãNRYDQê 'UXK~ YHĐPL REVLDKOX þDVĢ VSRþWRP  MHGQRWLHN REVDKXM~FD GRNXPHQW\
]REGRELDS{VREHQLD-iQD9DODFKDY]DKUDQLþtP~]HXP]tVNDORYURNX 
 +RORXEHN /DGLVODY 086 &;&,,  VLJQDW~U  RVREQê IRQG GLULJHQWD D KXGREQpKR
VNODGDWHĐDERO]tVNDQêYURNRFK±
 6FKOHLFKHU /DGLVODY 086 &;&,,,  VLJQDW~U  RVREQê IRQG KXGREQpKR VNODGDWHĐD
GLULJHQWDSHGDJyJDDRUJDQL]iWRUDKXGREQpKRåLYRWDERO]tVNDQêYURNRFK± 
 *DEþRYi.DPDVRYi-DQND086&/;;;9,, VLJQDW~U RVREQêIRQGRSHUQHMVSHYiþN\
DKXGREQHMSHGDJRJLþN\ERO]tVNDQêYURNRFK±
 *DãSDUHN 7LERU 086 &/;;;,,  VLJQDW~U  RVREQê IRQG NRQFHUWQpKR XPHOFD VyOLVWX
6ORYHQVNHMILOKDUPyQLHKXVOLVWXD]DNODGDWHĐDPRGHUQHMVORYHQVNHMKXVĐRYHMãNRO\LRUJDQL]iWRUD
KXGREQpKRåLYRWDERO]tVNDQêYURNRFK±
 )XUFK)UDQWLãHN086&/;;;,,, VLJQDW~U RVREQêIRQGVSHYiNDDKXGREQpKRNULWLND
ERO]tVNDQêYURNRFK± 



 9\GDOR 6ORYHQVNp QiURGQp P~]HXP+XGREQp P~]HXP YURNX  YUiPFL HGtFLH 0XVDFHXP 0XVLFXP 'UXKê
]Yl]RN Sprievodca po zbierkovom fonde Hudobného múzea Slovenského národného múzea zbierky hudobných
nástrojov 1965 – 2002II.,Y\GDOR6ORYHQVNpQiURGQpP~]HXP+XGREQpP~]HXPYURNX

6WDYNREGRELXNRQDQLDNRQIHUHQFLH QRYHPEHU 

 9QRYHPEUL  SUHGVWDYLOD QD PX]LNRORJLFNHM NRQIHUHQFLL 610+XGREQpKR P~]HD VYRM SUtVSHYRN ý(59(1È
ďXGPLODObrodenie osobnosti Jána Valacha na Slovensku,Q0DOpRVREQRVWLYHĐNêFKGHMtQ– YHĐNpRVREQRVWLPDOêFK
dejín. Príspevky k hudobnej regionalistike =ERUQtN SUtVSHYNRY ]PX]LNRORJLFNHM NRQIHUHQFLH %UDWLVODYD  ± 
QRYHPEUD  9\GDOD 6ORYHQVNi PX]LNRORJLFNi DVRFLiFLD  610+XGREQp P~]HXP %UDWLVODYD  ýDVĢ ]ELHUN\
]tVNDQHMURNXVSUDFRYDODDLQYHQWiUQ\V~SLVY\KRWRYLOD3K'U'DQLFDâWLOLFKRYi

3UHNODGPDćDUVNêFKWH[WRY]ELHUNRYêFKSUHGPHWRYGRVORYHQþLQ\YRVREQRPIRQGH/DGLVODYD6FKOHLFKHUDSUH610
+X0Y\KRWRYLOD3K'U(PHVH'XND=yO\RPLDLQYHQWiUQ\]R]QDPVFLWiFLDPLPDćDUVNpKRSUHNODGXWH[WRYR]ELHUNR
YêFKSUHGPHWRFKY\KRWRYLOD0JUDUW0iULD.UDMþLRYi

380

2VREQpIRQG\ D]ELHUN\ LQWHUSUHWRY]tVNDQpYFHORPUR]VDKXGR]ELHUNRYpKR IRQGX 610
+XGREQpKRP~]HDSRURNX SRY\GDQtSprievodcu 
- 5yEHUW6WDQNRYVNê

086&;&,9

VLJQDW~U]tVNDQêURNX 

 %RKGDQ:DUFKDO

086&;&9 

VLJQDW~U]tVNDQêURNX 

 âWHIDQ+R]D

086&;&,

VLJQDW~U]tVNDQêURNX 

 'XãDQ3DQGXOD 

086&&,, 

VLJQDW~U]tVNDQêURNX 

 0LNXOiã-HOtQHN 

086&&,9 

VLJQDW~U]tVNDQêURNX 

 ,UPD6NXKURYi 

086&&,,, 

VLJQDW~U]tVNDQêURNX 

 +HOHQD*iIIRURYi

086/;9,,, 

VLJQDW~U]tVNDQêURNX 




5yEHUW6WDQNRYVNê ± 086&;&,9 
5yEHUW 6WDQNRYVNê ERO SRYDåRYDQê Xå SRþDV ãW~GLD ]D PLPRULDGQH WDOHQWRYDQpKR D QiGHMQpKR
GLULJHQWD QDMOHSãtDEVROYHQWNRQ]HUYDWyULD&HQDUHNWRUDQD9â08YtĢD]FHORãWiWQHMGLULJHQWVNHM
V~ĢDåHv Hradci Králové).=RPUHOYRYHNXURNRYYWRPþDVHKRGQRWHQêYRGERUQêFKNUXKRFKDM
KXGREQêPSXEOLNRPDNRYêQLPRþQiGLULJHQWVNiRVREQRVĢ-HKRNDULpUDERODQiKOHXNRQþHQiYRE
GREt NHG\ ]DVWiYDO SRVW ãpIGLULJHQWD 6\PIRQLFNpKR RUFKHVWUD 6ORYHQVNpKR UR]KODVX Y %UDWLVODYH
DS{VRELOYSR]tFLLGRFHQWDQD9â08
3URIHVLRQiOQXNDULpUX]DþtQDO5yEHUW6WDQNRYVNêY.RPRUQHMRSHUHY%UDWLVODYHDâWiWQHMILO
KDUPyQLL .RãLFH %RO GLULJHQWRP 6\PIRQLFNpKR RUFKHVWUD KO P 3UDK\ )2. ãpIGLULJHQWRP
.RPRUQHM ILOKDUPyQLH Y3DUGXELFLDFK ãpIGLULJHQWRP 6\PIRQLFNpKR RUFKHVWUD 6ORYHQVNpKR UR]KODVX
VWiO\PKRVĢRP RUFKHVWUD5DGLR 3KLOKDUPRQLH/HLS]LJ6SROXSUDFRYDOVýHVNRXILOKDUPyQLRXVUR]
KODVRYêP RUFKHVWURP Y .ROtQH QDG 5êQRP VR ]DKUDQLþQêPL RUFKHVWUDPL Y 1HZ <RUNX %RO]DQH
1RYRVLELUVNX GLULJRYDO YPQRKêFK HXUySVN\FK ãWiWRFK Y86$ .DQDGH -DSRQVNX -XåQHM .yUHL
DYLQêFKNUDMLQiFK 
3RþDV FHOHM GLULJHQWVNHM NDULpU\ VSROXSUDFRYDO VR 6\PIRQLFNêP RUFKHVWURP 6ORYHQVNpKR
UR]KODVX=DMHKRGLULJHQWVNêSXOWVDSRVWDYLOHãWHDNRãWXGHQW9â08DYRYHNXURNRYVDVWDOMHKR
ãpIGLULJHQWRP  ±   9 UR]SlWt  URNRY S{VREHQLD Y WHMWR IXQNFLL Y]QLNOR PQRåVWYR
Y\QLNDM~FLFKQDKUiYRNSRWYUG]XM~FLFKMHKRPLPRULDGQHGLULJHQWVNpNYDOLW\



 2VREQê IRQG )UDQWLãND )XUFKD 086 &/;;;,,, ERO YþDVH Y\GDQLD SUtUXþN\ Sprievodca po zbierkovom fonde
Hudobného múzea SNM, hudobné zbierky archívnej povahy 1965 – 2000 YãWiGLX VSUDFRYDQLD D SUHWR VD YQHM
QHQDFKiG]D=ELHUNXVSUDFRYDODDLQYHQWiUQ\V~SLVY\KRWRYLOD0JUDUW0iULD.UDMþLRYi

 3RG VLJQDW~URX 086 /;9,,, V~ HYLGRYDQp PHQãLH ]ELHUN\ GRNXPHQWRY WêNDM~FH VD RVREQRVWL þL LQãWLW~FLL .HćåH
RVREQêIRQG+*iIIRURYHMMHSRþWRPPHQãtQHPiRWYRUHQ~VDPRVWDWQ~VLJQDW~UX

=ELHUNXVSUDFRYDODDLQYHQWiUQ\V~SLVY\KRWRYLOD0JUDUW0iULD.UDMþLRYi

5yEHUW6WDQNRYVNê 'RVWXSQp]KWWSZZZSLDQLVWVNPHQXKWPO
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2VREQê IRQG GLULJHQWD 5yEHUWD 6WDQNRYVNpKR ERO ]tVNDQê GDURP Y URNX  D SR]RVWiYD
] VLJQDW~U ġDåLVNR IRQGX WYRULD FKURQRORJLFN\ XVSRULDGDQp NRQFHUWQp SURJUDP\ EXOOHWLQ\
SODJiW\DQRYLQRYpYêVWULåN\GRNXPHQWXM~FHSUXGNêY]RVWXSQDGDQpKRDGHSWDGLULJRYDQLDRGþLDV
ãW~GLD QD NRQ]HUYDWyULX Då SR YUFKRO NDULpU\ XNRQþHQHM SUHGþDVQêP ~PUWtP 3RVN\WXM~ SUHKĐDG
S{VREHQLD XPHOFD YR YLDFHUêFK KXGREQêFK WHOHViFK DV QtP VSRMHQp ~VSHFK\ 6~ERU IRWRJUDILt
]DFK\WiYD DWPRVIpUX GLULJHQWVNpKR XPHQLD 6WDQNRYVNpKR MHKR SRGPDQLY~ PDQXiOQX WHFKQLNX
UXNDPL ULDGLĢ RUFKHVWHU 1DFKiG]DM~ VD WX IRWRJUDILH ] ~WOHKR GHWVWYD ] REGRELD ãW~GLD QD
NRQ]HUYDWyULXY%UDWLVODYHIRWRJUDILHXPHOFDSRþDVGLULJRYDQLDDSRUWUpWRYpDWHOLpURYpIRWRJUDILH
8PHOHFNê SURILO XPHOFD GRSĎĖD GLVNRJUDILD GUDPDWXUJLFNp SOiQ\ 6265 YLGHRND]HWD
NRPSDNWQê GLVNKDELOLWDþQiSUHQiãNDPráca dirigenta pri nahrávaní s orchestromStVRPQiSUiFD
Materiál k habilitácii na docenta.7LWXOGRFHQWDREKiMLOURþQê6WDQNRYVNêQDNDWHGUHGLULJRYDQLD
9â08DPHG]LMHKRåLDNRYSDWULOL0DULR.RãLN%UDQLVODY.RVWND0DULiQ/HMDYD)RQGGRSĎĖDM~
RVREQpGRNXPHQW\DãWXGLMQpPDWHULiO\6WDQNRYVNpKRDXWRJUDI\]þLDVãW~GLDDNURQLNDREVDKXM~FD
IRWRJUDILHSURJUDP\YêVWULåN\þOiQN\]QRYtQDþDVRSLVRY]REGRELD±

6ORYHQVNêNRPRUQêRUFKHVWHU±%RKGDQ:DUFKDO ± 086&;&9 
9êQLPRþQi RVREQRVĢ SRSUHGQpKR KXVOLVWX D GLULJHQWD %RKGDQD :DUFKDOD GDOD SHþDĢ GQHV Xå
OHJHQGiUQHPX NRPRUQpPX WHOHVX V Qi]YRP 6ORYHQVNê NRPRUQê RUFKHVWHU ± 6.2 QD]êYDQpPX
DãLURNHMYHUHMQRVWL]QiPHPXSRGSRMPRPÄ:DUFKDORYFL³
9URNX%RKGDQ:DUFKDOVyOLVWDRUFKHVWUD6ORYHQVNHMILOKDUPyQLH]DORåLO]MHMþOHQRY
NRPRUQê V~ERU SRG Qi]YRP Združenie slovenských filharmonikov 2  URN\ QHVN{U ERO SUHPH
QRYDQêQDSlovenský komorný orchesterDSRURNRFKVDVWDOVDPRVWDWQêPSURIHVLRQiOQ\PWHOHVRP
6ORYHQVNHM ILOKDUPyQLH +QHć RG ]DORåHQLD V~ERUX SUXGNR Y]UDVWDOD MHKR SRSXODULWD QLHOHQ GRPD
DOHDMY]DKUDQLþtVWDOVDREĐ~EHQêPDX]QiYDQêPWHOHVRPYNUDMLQiFKQDYãHWNêFKNRQWLQHQWRFK±
Y.DQDGH 86$ 0H[LNX %UD]tOLL 9HQH]XHOH -DSRQVNX $XVWUiOLL ýtQH 7XQLVNX $OåtUVNX D QD
HXUySVN\FK NRQFHUWQêFK SyGLiFK =iNODGRPUHSHUWRiUXV~ERUXERODY]DþLDWNRFK EDURNRYiKXGED
QHVN{UVDSRSULKXGEHYãHWNêFKVORKRYêFKREGREtGUDPDWXUJLDWHOHVDUR]ãLURYDODRGLHODV~þDVQêFK
VORYHQVNêFKDXWRURY
5R]VLDKOD KXGREQi ]ELHUND GRNXPHQWRY N þLQQRVWL 6.2 EROD ]tVNDQi N~SRX Y URNX 
DSUHGVWDYXMH  ]ELHUNRYêFK SUHGPHWRY 3RQ~ND NRPSOHWQê DUFKtYQ\ PDWHULiO NRQFHUWQêFK
Y\VW~SHQt 6.2 RG MHKR Y]QLNX Då SR VPUĢ %RKGDQD :DUFKDOD Y URNX  =DFK\WiYD ~VSHFK\
WHOHVDSRþDVMHKRURþQpKRS{VREHQLDQDSRVWHXPHOHFNpKRYHG~FHKR DGLULJHQWD DOHDM DNRVy
OLVWXKXVĐRYêFKNRQFHUWRY -6%DFKD$9LYDOGLKR*)+lQGOD$&RUHOOLKR13DJDQLQLKRDL 



=ELHUNXVSUDFRYDODDLQYHQWiUQ\V~SLVY\KRWRYLOD3K'U'DQLFDâWLOLFKRYi
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3RGVWDWQ~ þDVĢ ]ELHUN\ WYRULD FKURQRORJLFN\ ]RUDGHQp NRQFHUWQp SURJUDP\ EXOOHWLQ\
DYêVWULåN\ G{VOHGQH ]DFK\WiYDM~FH URN SR URNX YãHWN\ NRQFHUWQp SRGXMDWLD 0HQãt V~ERU ]ELHU
NRYêFK SUHGPHWRY SURSDJDþQpKR FKDUDNWHUX SUHGVWDYXM~ SODJiW\ SXEOLNiFLH NYêURþLDP 6.2
NDWDOyJQDKUiYRN2SXVX9RIRQGHVDQDFKiG]DM~FHQQp]YXNRYp]i]QDP\]RVN~ãRN6.2PDJQH
WRIyQRYp ND]HW\ GLSORP\ SODNHW\ .RUHãSRQGHQFLD MH ]DVW~SHQi  OLVWDPL =ELHUND QHREVDKXMH
GRNXPHQW\ ] RVREQpKR åLYRWD :DUFKDOD DQL ]ELHUNRYp SUHGPHW\ WêNDM~FH VD MHKR SHGDJRJLFNHM
þLQQRVWLQDEUDWLVODYVNRPNRQ]HUYDWyULX-DQiþNRYHMDNDGpPLLP~]LFNêFKXPHQtY%UQHD9\VRNHM
ãNROHP~]LFNêFKXPHQtY%UDWLVODYH

âWHIDQ+R]D ± 086&;&, 
âWHIDQ +R]D YãHVWUDQQi D NUHDWtYQD RVREQRVĢ KXGREQpKR D NXOW~UQHKR åLYRWD VyOLVWD RSHU\
GUDPDWXUJDUHåLVpU]tVNDOSRSUHGQpPLHVWRPHG]LRVREQRVĢDPLKXGREQpKRGLYDGODQD6ORYHQVNX
9\QLNROQLHOHQDNRRSHUQêRSHUHWQêDNRQFHUWQêVSHYiNNWRUêVWYiUQLOYHĐNpPQRåVWYRSRVWiYDOH
DM DNR VSHYiN YR ILOPH Y ĐXGRYHM D SRSXOiUQHM KXGEH %RO þLQQê DNR SUR]DLN KXGREQê KLVWRULN
SXEOLFLVWDGUDPDWXUJDXWRUDVSROXDXWRUOLEULHWVORYHQVNêFKRSLHU Y6XFKRĖRYHM.U~WĖDYHD&LNNH
URYRP -XURYL -iQRãtNRYL DM LQWHUSUHW KODYQêFK SRVWiY  SUHNODGDWHĐ ]DKUDQLþQêFK RSHUQêFK OLEULHW
DWH[WiUWDQHþQêFKSLHVQt
9HĐPL UR]VLDKO\ RVREQê IRQG âWHIDQD +R]X ERO ]tVNDQê N~SRX YURNX  D SR]RVWiYD
]VLJQDW~U=DFK\WiYDQHYãHGQHãLURNê]iEHU]iXMPRYDþLQQRVWtâWHIDQD+R]XREVDKXMHYHĐPL
ERKDWê DU{]QRURGê GRNXPHQWDþQê PDWHULiO =G{YRGX ]DFKRYDQLD V~YLVX PHG]L ]ELHUNRYêPL SUHG
PHWPL U{]QHKR FKDUDNWHUX VR VSRORþQRX WHPDWLNRX MH IRQG UR]GHOHQê GR YLDFHUêFK WHPDWLFNêFK
FHONRY 
(XJHQ 6XFKRĖ – SR]RVWiYD ] NRUHãSRQGHQFLH (XJHQD 6XFKRĖD YêVWULåNRY NRPHQWXM~FLFK Y]QLN
DXYHGHQLH RSHU\ .U~WĖDYD GRPD L Y]DKUDQLþt VFHQiURY NWHOHYt]QHPX VSUDFRYDQLX RSHU\
SUHNODGRYOLEUHWDPamätnica Národného divadla ±REVDKXMHYêVWULåN\NRUHãSRQGHQFLXD+R]RYH
SUiFH SRMHGQiYDM~FH R GUDPDWXUJLFNêFK SOiQRFK D SUREOpPRFK RSHU\ QD 6ORYHQVNX Prechádzky
operou ± ]DKUĖXM~ SUHYDåQH +R]RYH VFHQiUH NWHOHYt]QHM UHOiFLL 3UHFKiG]N\ RSHURX D N UR]KODVR
YêP UHOiFLiP SUH POiGHå Viliam Figuš-Bystrý ± REVDKXMH YHĐPL Y]iFQX NRUHãSRQGHQFLX (PLOD
%ROHVODYD /XNiþD V 9LOLDPRP )LJXãRP%\VWUêP NWRUi Y]QLNDOD SRþDV SUiFH QDG OLEUHWRP RSHU\
'HWYDQYURNRFK± Juro Jánošík ±SUHGVWDYXMH+R]RYHOLEUHWRNRSHUH-iQD&LNNHUD
-XUR -iQRãtN  YêVWULåN\ D NRUHãSRQGHQFLX WêNDM~FX VD Y]QLNX OLEUHWD RSHU\ Karel Plicka ±
]ELHUNRYp SUHGPHW\ GRNXPHQWXM~FH Y]QLN SUYpKR VORYHQVNpKR ILOPX .DUROD 3OLFNX Ä=HP VSLHYD³



=ELHUNXVSUDFRYDOLDLQYHQWiUQ\V~SLVY\KRWRYLOL3K'U'DQLFDâWLOLFKRYiD0JUDUW0iULD.UDMþLRYi
086&;&,±

+2=$âWHIDQ Juro Jánošík, “Libreto na operu v 6 obrazoch³086&;&,6WURMRSLVDUXNRSLV
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]SRKĐDGX ~þLQNRYDQLD +R]X YR ILOPH Spolupráca s filmom ]DKĚĖD YêVWULåN\ NRUHãSRGHQFLX
EXOOHWLQ\ ]R VSROXSUiFH V ILOPRYêPL VSRORþQRVĢDPL D GRNXPHQW\ NX Y]QLNX ILOPX Ä+XGED VĚGF³
S nimi som sa stretol ± WHPDWLFN\ REVLDKO\ V~ERU SR]RVWiYD ]R ]DXMtPDYêFK D LQIRUPDþQH
REVLDKO\FK þOiQNRY UR]KRYRURY SUHGQiãRN R RVREQRVWLDFK RSHUQpKR XPHQLD L R NROHJRFK âWHIDQD
+R]X 1i]Y\ ćDOãtFK WHPDWLFNêFK FHONRY V Qi]YDPL )UDĖR 'RVWDOtN 0 6FKQHLGHU-Trnavský,
$UQROG )O|JO 0LODQ /LFKDUG -D]HI 9LQFRXUHN :HUQHU (JN -R]HI 3LĢR SUHGNODGDM~ REVDKRYR
ERKDWê GRNXPHQWDþQê PDWHULiO SULEOLåXM~FL åLYRW D GLHOR PHQRYDQêFK XPHOFRY 7UHED XSR]RUQLĢ QD
Y]iFQX NRUHãSRQGHQFLX ± OLVW\ 0LODQD /LFKDUGD 0LORãRYL 5XSSHOGWRYL ± NWRUi RGNUêYD åLYRWQp
RVXG\DWYRUEX0LODQD/LFKDUGDYSRVOHGQHMHWDSHåLYRWDVWUiYHQHMY8åKRURGHNGHMHDMSRFKRYDQê
±  
&HOêP IRQGRP âWHIDQD +R]X VD SUHSOLHWD Y]iFQD SRþHWQi NRUHãSRQGHQFLD VRVREQRVĢDPL
NXOW~UQHKR DVSRORþHQVNpKR åLYRWD ± 0DUWLQ %HQND -DQNR $OH[\ -iQ 6PUHN (XJHQ 6XFKRĖ -iQ
&LNNHU *HM]D 'XVtN 5XGROI 'LORQJ -DQNR %RURGiþ (PLO %ROHVODY /XNiþ 9iFODY 7DOLFK
%DUWRORPHM 8UEDQHF 7KHR + )ORULQ =GHQČN &KDODEDOD =GHQČN 1HMHGOê ,YDQ %DOOR 0LORã
5XSSHOGW 9LOLDP )LJXã%\VWUê 0iULD .LãRQRYi+XERYi âWHIDQ .UþPpU\ )UDĖR .UiĐ (UQHVW
.ULåDQ 0iULD 5i]XVRYi0DUWiNRYi ďXGPLOD 5L]QHURYi3RGMDYRULQVNi 0DUWLQ 5i]XV 0LNXOiã
6FKQHLGHU7UQDYVNê+DQD*UHJRURYi0LODQ=XQDRSLV\OLVWRY)UDĖD'RVWDOtND RULJLQiO\XORåHQp
Y2GGHOHQtGHMtQKXGE\0RUDYVNpKR]HPVNpKRP~]HDY%UQH DL
)RQG âWHIDQD +R]X REVDKXMH Y]iFQH IRWRJUDILH QDMPl ]SUYHM SRORYLFH  VWRURþLD ± .DUHO
1HGEDO$UQROG)O|JO)UDQWLþHN.ULãWRI9HVHOê-R]HI9LQFRXUHN0LODQ=XQD-DQNR%ODKR.DURO
5XSSHOGW 0iULD .LãRQRYi+XERYi (PLO %ROHVODY /XNiþ -DQNR $OH[\ DLQt DNR DM YHĐNê SRþHW
SRUWUpWRYD+R]RYêFKIRWRJUDILt]MDYLVNRYpKRDFLYLOQpKRåLYRWD
2EVLDKOX þDVĢ IRQGX SUHGVWDYXM~ SURJUDP\ EXOOHWLQ\ SODJiW\ D YêVWULåN\ ] Y\VW~SHQt
âWHIDQD+R]X±VSHYiND3RþDVVYRMHMXPHOHFNHMNDULpU\VWYiUQLONODVLFNêFKRSHUHWQêFKDY\ãH
RSHUQêFKSRVWiY 3ORGQiOLWHUiUQDþLQQRVĢâWHIDQD +R]XMH]DVW~SHQi QLHOHQYlþãtPLSUiFDPL
Tvorcovia hudby na Slovensku, Dejiny opery, 9HþHUY opere, Ja svoje srdce dám 1. a 2. diel, Krásne
svietili hviezdy ]NWRUêFK QLHNWRUp EROL Y\GDQp WODþRX QLHNWRUp VXSUDYHQêP Qi]YRP  DOH DM
YHĐNêPSRþWRPOLWHUiUQ\FKSUtVSHYNRYUR]KRYRURYDþOiQNRYSUHU{]QHSHULRGLNiYNWRUêFKVD+R]D
Y\MDGURYDO N KXGREQpPX D GLYDGHOQpPX GLDQLX QD 6ORYHQVNX D NWRUp SRVN\WXM~ FHQQp GRERYp
LQIRUPiFLH SRVWUHK\ D ]DXMtPDYp NRPHQWiUH DXWRUD 3RSUL YHĐNRP SRþWH þOiQNRY R VNODGDWHĐRFK
NWRUp WYRULD SRPRFQê PDWHULiO NX NQLKH Tvorcovia hudby REVDKXMH IRQG DM YLDFHUp DXWRJUDI\
VNODGDWHĐRY 9LOLDPD )LJXãD%\VWUpKR -DQND 0DWXãNX /DGLVODYD 6WDQþHND -iQD )LVFKHUD.YHWRĖD



086&;&,±
6PLåDQ\RILFLiOQHVWUiQN\REFHŠtefan Hoza (20.10.1906 Smižany – 6.4.1982 Bratislava) zaslúžilý umelec 'RVWXSQp
]KWWSZZZVPL]DQ\VNRVREQRVWLREFHLWNKWPO
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-R]HID .UHViQND 0LORVODYD .RĜtQND 7LERUD )UHãX %DUWRORPHMD 8UEDQFD )UDĖD 'RVWDOtND (PLOD
0DUãtND9ODGLPtUD0HOLþNX
+R]D S{VRELO DNR SHGDJyJ QD NRQ]HUYDWyULX D 9â08 YR IRQGH QiMGHPH MHKR WH[W\
NXþHEQêP RVQRYiP KHUHFNHM YêFKRY\ QD NRQ]HUYDWyULX Herecká výchova VNULSWi SUH
NR]HUYDWyULXP Základy javiskovej a opernej réžie, Teória výchovy hereckého umenia operného
speváka D SUHGQiãN\ SUH âWiWQH NRQ]HUYDWyULXP Náuka o kostýmoch.  1HYãHGQH ERKDWê IRQG
GRSĎĖDM~Y\]QDPHQDQLDGLSORP\DGLSORPRYpSUiFHRâWHIDQRYL+R]RYL


'XãDQ3DQGXOD ± 086&&,, 
0DOi]ELHUNDGRNXPHQWRYKXVOLVWXGLULJHQWDSHGDJyJDDVNODGDWHĐD'XãDQD3DQGXOXEROD]tVNDQi
GR +XGREQpKR P~]HD YURNX  DNR ]R]ELHUDQê PDWHULiO =ELHUND WRKWR NRãLFNpKR URGiND QD
6ORYHQVNX SRPHUQHQH]QiPHKRXPHOFDNWRUêVDVURGLþPLYRYHNX URNRYSUHVĢDKRYDOGR %UQD
DYURNX  HPLJURYDO GR 1HPHFND REVDKXMH  ]ELHUNRYêFK SUHGPHWRY 3R]RVWiYD KODYQH
]NRUHãSRQGHQFLH DYêVWULåNRY ] REGRELD SUHG HPLJUiFLRX 9lþãLD þDVĢ OLVWRY SRFKiG]D RG
VNODGDWHĐD (XJHQD 6XFKRĖD NWRUê YQLFK NRPHQWXMH LQWHUSUHWiFLX VYRMLFK VNODGLHE D ~VSHFK\
NYDUWHWD NWRUp 'XãDQ 3DQGXOD ]DORåLO âW\UL OLVW\ SRFKiG]DM~ RG 5DIDHOD .XEHOtND $QWRQLD
3HGURWWLKR=E\ĖND9RVWĜiNDD $ORLVD+iEXKXGEX NWRUpKR3DQGXODXYiG]DOYHĐPL þDVWRDSURSD
JRYDO DMYRVYRMRPQRYRPS{VRELVNXY6WXWWJDUWHQH~QDYQHDåGRVYRMHMVPUWL =ELHUNXGRSĎĖD
NQLKD VQi]YRP 9HĐNi NQLKD R NYDUWHWiFK DOHER +iERYR NYDUWHWR 1RYiNRYR kvarteto, Pandulovo
kvarteto, Hábovo kvarteto II., NWRUp3DQGXOD]DORåLODYNWRUêFKDM~þLQNRYDO .QLKDREVDKXMHVWUXþQê
åLYRWRSLVIRWRJUDILHURGLQQpDM]XPHOHFNêFKSRGXMDWtUHSHUWRiUNYDUWHWDD]R]QDP~þLQNXM~FLFK

0LNXOiã-HOtQHN  086&&,9 
0HG]L SRSUHGQp RVREQRVWL VORYHQVNpKR LQWHUSUHWDþQpKR XPHQLD VD UDGt KXVOLVWD 0LNXOiã -HOtQHN
YêQLPRþQêNRPRUQêKUiþRUFKHVWUiOQ\KUiþLVyOLVWD3RHPLJUiFLL]ýHVNRVORYHQVNDYURNX



086±5XNRSLVQpSUHGQiãN\RNRVWêPRFKV~GRSOQHQp]DXMtPDYêPLIDUHEQêPLNUHVEDPLâ+R]X±V~WR
NRVWêP\(J\SĢDQRY5LPDQRY)UDQNRYE\]DQWVNêFKRE\YDWHĐRY]EURMQRãRYU\WLHURYNUHVE\JRWLFNêFKEUQHQtDRGHYRY
]REGRELDUHQHVDQFLH DWUDPHQWIDUHEQpFHUX]N\DYRGRYpIDUE\ 

=ELHUNXVSUDFRYDODDLQYHQWiUQ\V~SLVY\KRWRYLOD3K'U'DQLFDâWLOLFKRYi

 3DQGXOD ERO ]DQLHWHQêP LQWHUSUHWRP +iERYHM KXGE\ $ORLV +iED VD PX VQDåLO GR SRVOHGQHM FKYtOH Y\KRYRULĢ
HPLJUiFLX9OLVWH]RGĖDRNWyEUDStãH$ORLV+iED3DQGXORYL„...Dúfam, že to máte poriadne premyslené, že
KRGOiWH SR]DMWUD HPLJURYDĢ 9iP YćDþtP ]D QHRKUR]HQp VWDWRþQp D G{UD]Qp ãtUHQLH PRMHM WYRUE\ ]D VĢDåHQêFK
podmienok) hlavne doma, ale aj v ]DKUDQLþt 8VWDQRYXMHP YiV ]D VSUiYFX P{MKR GXFKRYQpKR RGND]X Y cudzine.
Dúfam, že tam tak obávaná moc s. JHQHUiOQHKR WDMRPQtND 7LFKRQD &KUHQLNRYD HãWH QHVLDKD 3UDMHP YiP YHĐD
úspechov! Váš Alois Hába“.3R]UL,QYHQWiUQ\]R]QDP610+X0086&&,, 3R]QDXWRUN\7LFKRQ1LNRODMHYLþ
&KUHQQLNRY  ±  UXVNê KXGREQê VNODGDWHĐ DSHGDJyJ SROLWLFNê þLQQê ± SRVODQHF 1DMY\ããLHKR VRYLHWX =665
DJHQHUiOQ\WDMRPQtN=Yl]XVNODGDWHĐRY=665 

  9U  ]DORåLO 'XãDQ 3DQGXOD QD SRGQHW $ORLVD +iEX NYDUWHWR NWRUp R URN QHVN{U VR V~KODVRP VNODGDWHĐD
SRPHQRYDO+iERYRNYDUWHWR 3RGWODNRPNXOWXRVREQRVWL YURNXERORSUHPHQRYDQpQD1RYiNRYRNYDUWHWRDSR
HPLJUiFLLY6WXWWJDUWHRSlĢDNWLYRYDOþLQQRVĢ3DQGXORYRNYDUWHWDYURNXERORREQRYHQpQD+iERYRNYDUWHWR,,

=ELHUNXVSUDFRYDODDLQYHQWiUQ\V~SLVY\KRWRYLOD3K'U'DQLFDâWLOLFKRYi
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]~URþLO GOKRURþQ~ SHGDJRJLFN~ SUD[ DERKDWp VN~VHQRVWL LQWHUSUHWD NRPRUQHM KXGE\ ~VSHFK\ ]R
VDPRVWDWQêFK UHFLWiORY D VyORYêFK ]DKUDQLþQêFK Y\VW~SHQt D SUHVDGLO VD Y FXG]LQH 6WDO VD
NRQFHUWQêP PDMVWURP Y6YHULJHV 5DGLR 6WRFNKROP *U]HQLFK2UFKHVWHU GHU 6WDGW .|OQ S{VRELO
YQHPHFNêFK RUFKHVWURFK DNR SHGDJRJLFNê D XPHOHFNê SRUDGFD ERO SHGDJyJRP .ROtQVNHKR
NRQ]HUYDWyULDDþOHQ(XUySVNHKR]GUXåHQLDXþLWHĐRYVOiþLNRYêFKQiVWURMRY (67$ 3RQiYUDWHGR
YODVWL SR URNX  VD SRSUL GUiKH VyOLVWX D NRQFHUWQpKR PDMVWUD YHQRYDO QDćDOHM SHGDJRJLFNHM
þLQQRVWLLQLFLRYDO]DORåHQLHVORYHQVNHMVHNFLH(67$YLHGROPDMVWURYVNpNXU]\GRPDLY]DKUDQLþt
ERO þOHQRP PHG]LQiURGQêFK SRU{W KXVĐRYêFK V~ĢDåt Y\XþRYDO QD 8QLYHU]LWH Y äLOLQH D ERO
PHQRYDQêSURIHVRURP9â08


2VREQê IRQG 0LNXOiãD -HOtQND ERO ]tVNDQê GDURP Y URNX  D SR]RVWiYD ] 

]ELHUNRYêFK SUHGPHWRY )RQG MH UR]GHOHQê GR WURFK FHONRY  GRNXPHQWDþQê PDWHULiO ] REGRELD
S{VREHQLDYýHVNRVORYHQVNX±SURJUDP\EXOOHWLQ\DYêVWULåN\]UHFLWiORYDNRPRUQêFKY\VW~SHQt
0 -HOtQND GRPD LY ]DKUDQLþt  GRNXPHQWDþQê PDWHULiO SRFKiG]DM~FL ]REGRELD HPLJUiFLH NWRUê
REVDKXMHSURJUDP\]NRPRUQêFKDMVyORYêFKNRQFHUWRYDMYêVWULåN\ĆDOHMGRNXPHQWDþQêPDWHULiO
]REGRELD SR QiYUDWH QD 6ORYHQVNR NWRUê WLHå ]DKĚĖD SUHYDåQH SURJUDP\ YêVWULåN\ D þOiQN\
RþLQQRVWLYRUJDQL]iFLL(XUySVNHKR]GUXåHQLDXþLWHĐRYVOiþLNRYêFKQiVWURMRY (67$ DIRWRJUDILH
XPHOFD

,UPD6NXKURYi ± 086&&,,, 
1HRGP\VOLWHĐQRX SRVWDYRX Y GHMLQiFK VORYHQVNHM RUJDQRYHM SHGDJRJLN\ MH ,UPD 6NXKURYi NWRUi
VWLKOD SR VHEH ]DQHFKDĢ MDVQê RGND] YJHQHUiFLL  RUJDQLVWRY VYRMLFK DEVROYHQWRY NGH þtWDPH
PHQi DNR -iQ 9ODGLPtU 0LFKDONR ,YDQ 6RNRO 5yEHUW *UiF ,PULFK 6]DEy (YD .DPUORYi (ULND
+DKQRYi%RULV7XU]D,YDQ.R]HO.DWDUtQD/HORYLþRYi=X]DQD-DQiþNRYiDWć
3HGDJRJLFNiþLQQRVĢYRGERUHKU\QDRUJDQERODYREGREtWRWDOLWQpKRUHåLPXQDRNUDML]iXMPX
MHM]ULDćRYDWHĐRYQRQDSULHNWRPXVD,UPH6NXKURYHMSRþDVURNRYS{VREHQLDQD.RQ]HUYDWyULX
SRGDULOR Y\WYRULĢ SHYQp ]i]HPLH Y WHMWR REODVWL YêXþE\ 9LHGOD D SRGSRURYDOD PODGêFK XPHOFRY
EROD ]DNODGDWHĐNRX D GOKp URN\ S{VRELOD DNR GUDPDWXUJLþND 3UHKOLDGRN PODGêFK VORYHQVNêFK
RUJDQLVWRYRUJDQL]RYDODV~ĢDåHDNRQFHUW\PHG]LNRQ]HUYDWyULDPL9\SUDFRYDODRVQRY\SUHRGERU
KU\ QD RUJDQH 3RSUL SHGDJRJLFNHM þLQQRVWL V~VWDYQH NRQFHUWRYDOD DNR NRQFHUWQi XPHON\ĖD VD
SUH]HQWRYDODQDGRPiFHMDM]DKUDQLþQHMS{GHRVRELWQpPLHVWRYMHMUHSHUWRiUL]DXMtPDODVORYHQVNi
RUJDQRYiWYRUED
2VREQêIRQG,UP\6NXKURYHMERO]tVNDQêGR+XGREQpKRP~]HDURNXDREVDKXMH
VLJQDW~U 1DMSRþHWQHMãLH V~ ]DVW~SHQp GRNXPHQW\ NX NRQFHUWQHM þLQQRVWL XPHON\QH NGH SUHYDåXMH
V~ERUNRQFHUWQêFKSURJUDPRYEXOOHWLQRYSODJiWRYYêVWULåNRYSULORåHQpV~DMNULWLN\NRQFHUWRYMHM



=ELHUNXVSUDFRYDODDLQYHQWiUQ\V~SLVY\KRWRYLOD0JUDUW0iULD.UDMþLRYi
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åLDNRY DLQêFK PODGêFK RUJDQLVWRY 9R IRQGH VD QDFKiG]D V~ERU ]DXMtPDYêFK IRWRJUDILt RUJDQRY
]NRVWRORY YEêYDORP ýHVNRVORYHQVNX D Y FXG]LQH IRWRJUDILH ] RVREQpKR åLYRWD XPHON\QH 1DM
Y]iFQHMãLXþDVĢIRQGXWYRULDãW~GLHDSR]QiPN\U{]Q\FKDXWRURYSUtUXþN\SXEOLNiFLHDLQIRUPDþQp
SURVSHNW\ SRMHGQiYDM~FH R KLVWyULL RUJDQRY VLFK WHFKQLFNêPL SRSLVPL D GLVSR]tFLDPL QiVWURMRY
6~þDVĢRX IRQGX V~ SURJUDP\ VWUHWQXWt RUJDQRORJLFNHM VHNFLH 0~]HMQHM DYODVWLYHGQHM VSRORþQRVWL
Y%UQHD]ELHUNXGRSĎĖDNRUHãSRQGHQFLDRFHQHQLD,UP\6NXKURYHM GLSORP\DY\]QDPHQDQLD ãWX
GLMQpSR]QiPN\KXGREQLQ\

+HOHQD*iIIRURYi ± 086/;9,,,± 
1HXYHULWHĐQHGOKRNRQFHUWXM~FDXPHON\ĖDDSHGDJRJLþNDNODYLULVWND+HOHQD*iIIRURYiY\XþRYDOD
QD 9â08 Då GR YHNX  URNRY D URYQDNR GOKR ~þLQNRYDOD QD NRQFHUWRFK 8PHON\ĖD QDURGHQi
DS{VRELDFDY%UDWLVODYHSRãW~GLiFKQD9\VRNHMãNROH)UDQ]D/LV]WDY%XGDSHãWLãWXGRYDODURN\
V~NURPQH X%pOX %DUWyND D EROD MHKR SRVOHGQRX åLDþNRX SUHG VNODGDWHĐRYêP RGFKRGRP GR
$PHULN\ 
9]DþLDWNRFK NDULpU\ Y  URNRFK PLQXOpKR VWRURþLD Y\VWXSRYDOD GOKp URN\ VR VYRMtP
SHGDJyJRP âWHIDQRP 1pPHWKRPâDPRUtQVN\P Y ]RVWDYH NODYtUQHKR GXD 3RVWXSRP þDVX VD
]DPHULDYDOD QD NRPRUQ~ KUX V IODXWLVWRP 0LORãRP -XUNRYLþRP DOHER Y NYDUWHWH V 9LNWRURP
âLPþLVNRP YLROLVWRP 0LODQRP 7HOHFNêP D YLRORQþHOLVWRP -XUDMRP $OH[DQGURP  EROD NODYtUQRX
SDUWQHUNRX YLDFHUêP SRSUHGQêP PODGêP XPHOFRP 3{VRELOD DNR GRFHQWND QD 9\VRNHM ãNROH
P~]LFNêFKXPHQtY%UDWLVODYH
6NURPQê V~ERU StVRPQêFK GRNXPHQWRY ] SR]RVWDORVWL NODYLULVWN\ D SHGDJRJLþN\ +HOHQ\
*iIIRURYHMURG,ORQN\0DJ\DUERO]tVNDQêN~SRXURNX 0DO~]ELHUNXNXVRY]ELHUNRYêFK
SUHGPHWRYWYRULDLEDRVREQpGRNXPHQW\NODYLULVWN\±URGQêDVREiãQ\OLVWY\VYHGþHQLDFHUWLILNiW\
DEVROYRYDQLDWURFKURþQtNRY+XGREQHMDNDGpPLH)UDQ]D/LV]WDY%XGDSHãWLRSRQHQWVNpSRVXGN\
KDELOLWDþQHM SUiFH QD ]tVNDQLH GRFHQW~U\ QD +) 9â08 Y %UDWLVODYH GHNUpW PHQRYDQLD ]D
GRFHQWNX GLSORP\ D JUDWXODþQp OLVW\ NåLYRWQêP MXELOHiP &KêEDM~ Y QHM GRNXPHQW\ NX NRQ
FHUWQHM þLQQRVWL +HOHQ\ *iIIRURYHM 7LH P{åHPH þLDVWRþQH QiMVĢ Y ]ELHUNH GRNXPHQWRY =ROWiQD
+UDEXVVD\D 086 &;  DY RVREQRP IRQGH âWHIDQD 1pPHWKDâDPRUtQVNHKR 086 ;&9,, 
Y610+XGREQRP P~]HX NGH VD Y SURJUDPRFK YêVWULåNRFK DNULWLNiFK QDFKiG]DM~ ]PLHQN\
RXPHOHFNêFK Y\VW~SHQLDFK +HOHQ\ *iIIRURYHMDâWHIDQD1pPHWKDâDPRUtQVNHKR-HGLQêSUHGPHW
]SR]RVWDORVWL NWRUê SULEOLåXMH SURIHVLRQiOQ\ åLYRW XPHON\QH MH DOEXP Ä+RPPDJH D +HOHQD
*iIIRURYi³ Y\WYRUHQê N  YêURþLX MHM QDURGHQLD D WYRUt KR ]ELHUND SR]GUDYRY SRćDNRYDQt



=ELHUNXVSUDFRYDODDLQYHQWiUQ\V~SLVY\KRWRYLOD0JUDUW0iULD.UDMþLRYi
5(+È.2OLYHUHelena Gáfforová, SlovenNDERODSRVOHGQRXåLDþNRX%pOX%DUWyND'RVWXSQp]
KWWSVNXOWXUDVPHVNFKHOHQDJDIIRURYDVORYHQNDERODSRVOHGQRX]LDFNRXEHOXEDUWRNDKWPO
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DVSRPLHQRN DNR YêUD] ~FW\ SULDWHĐVWYD D YćDN\ NROHJRY ± XPHOFRY NWRUt V ĖRX VSROXSUDFRYDOL
%ROLWRSUDNWLFN\VNRURYãHWFLVORYHQVNtLQãWUXPHQWDOLVWL

. YlþãtP DNYL]tFLiP ] SUHGPHWQpKR REGRELD SDWUt SR]RVWDORVĢ GåH]PHQD -R]HID 'RGD
âRãRNX  ±   ]DN~SHQi URNX  NWRUi RNUHP KXGREQêFK QiVWURMRY  HYLGHþQêFK
þtVHO Y ]ELHUNH KXGREQêFK QiVWURMRY VLJQDW~UD 086  REVDKXMH QLHNRĐNR RVREQêFK SUHGPHWRY
GRNXPHQWiFLX]NRQFHUWQHMþLQQRVWLDIRWRJUDILH 086&&9, 
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VÝSKUM HUDOBNEJ KULTÚRY ZPOHďADU SÚýASNÝCH METÓD
HUDOBNOHISTORICKEJ DOKUMENTÁCIE

0LULDP'DV/HKRWVNá
Slovenské národné múzeumHudobné múzeum, Bratislava

'YDGVLDWHSLDWHvýroþie vzniku samostatného Hudobného múzea SNM je príležitosĢou pripomenúĢ
aj ćalšie výroþie spojené s jeho špecifickým pôsobením v FHORVORYHQVNRP L medzinárodnom
NRQWH[WH RGURNX 1966, teda už 50 rokov, spoþiatku ako hudobné oddelenie Historického ústaYX
610buduje centrálnu evidenciu hudobnohistorických prameĖov zachovaných na území Slovenska
vo forme Slovenského katalógu hudobnohistorických prameĖov (SKHP) aod zaþiatku prepája túto
HYLGHQFLX Vanalogickým celosvetovým projektom Répertoire InternatioQDO GHV 6RXUFHV 0XVLFDOHV
5,60 Medzinárodný katalóg hudobných prameĖov  ako jeho slovenská centrála. Vkooperácii
odborných pracovníkov z 36 krajín Európy, Ameriky a Ázie sa tak podieĐa na vytváraní celosvH
tovej databázy, integrujúcej výsledky heuristického výskumu, vedeckej katalogizácie, analýzy
Dinterpretácie hudobných prameĖov arôznych foriem ich dokumentácie (literatúra, tematické katD
Oógy, prípadne obrazová azvuková dokumentácia). VeĐkoryso budovaná medzinárodná databáza
prinášaprehĐad opramennom potenciáli hudobných dejín ajeho uložení, rozsiahlu bázu verifikovD
ných dát pre porovnávací výskum, hudobnointerpretaþnú prax, pedagogické þi prezentaþné ciele,
napomáha iochrane kultúrneho dediþstva. SúþinnosĢ vtejto oblasti preto znamená nesporný prínos
pre hudobnú historiografiu iSUHzmienenésfér\hudobnej kultúry
Histórii SKHP a RISM, resp. bilancovaniu doterajších výsledkov práce boli venované už
viaceré príspevky QD WRPWR PLHVWH FKFHPH XSUiamiĢ pozornosĢ na aktuálne metódy VSUDFRYDQLD
hudobných prameĖov asúvisiacich dátYintenciách ich využitia vo výskume hudobnej kultúry.
SKHP ako materiálová báza RISM zahĚĖa 37 zbierok hudobnín zrôznych regiónov SloveQ
ska, prevažne z SURVWUHGLD IDUVNých akláštorných kostolov, v menšom poþte z bývalých šĐachtiF
kých rezidencií, hudobných spolkov ahistorických knižníc, sprameĖmi zo 17. –20. storoþia, ktoré
boli spracované vsystéme prepojených lístkových katalógov. Zo základného lokalitného katalógu
6.+3 boli vybranéúdaje vyexcerpované do pomocných subkatalógov (autorský, katalóg druhov
DIRULHPREVDGHQLDGLHO Dregistrov (autorský, register druhov aforiem, textových incipitov, vydD



 3URMHNW Y]QLNRO URNX  DYsúþasnosti má sídlo na Univerzite Johanna Wolfganga Goetheho vo Frankfurte nad
0RKDQRPkde pracuje jeho centrálna redakcia.

 MÚDRA, Darina: Slovenský katalóg hudobnohistorických prameĖov. In: Zborník Slovenského národného múzea.
História 14. %UDWLVODYD2VYHWDV318; MÚDRA, Darina –LEHOTSKÁ, Miriam: Die Beziehung zwischen
5,60XQGGHP6ORZDNLVFKHQ.DWDORJPXVLNKLVWRULVFKHU4XHOOHQ –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. (GV0DUWLQD
Falletta, Renate Hüsken und Klaus.HLO+LOGHVKHLP2OPV 6WXGLHQXQG0DWHULDOLHQ]XU0XVLNZLVVHQVFKDIW
  V 207; LEHOTSKÁ, Miriam: Slovenský katalóg hudobnohitorických prameĖov (SKHP) aRépertoire InteU
national des Sources Musicales (RISM) ako podnecujúci fenomén hudobnohistorického výskumu. In: Hudobnohistorický výskum na Slovensku zaþiatkom 21. storoþia I. Ed. Marta Hulková. Bratislava : Stimul, 2007, s. 437
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vateĐov, miest arokov vydania tlaþí, register výkonných hudobníkov, odpisovaþov, majiteĐov aSRG 
ýasĢ 6.+3 WYRULD ]ELHUN\ 610Hudobného múzea, ostatné zbierky sú uložené v iných zbierkR
vých inštitúciách a cirkevných úradoch na Slovensku. Pre RISM boli spoþiatku spracované hudobné
tlaþe vrámci série A/I: Einzeldrucke vor 1800 a sériu B: Systematische Reihe, neskôr sa Ģažisko
presunulo na spracovávanie hudobných rukopisov pre sériu A/II: Musikhandschriften nach 1600
Dto na základe výberu prameĖov so vznikom do r. 1850 – GRWHUD] FHONRYR DVL MHGQD WUHWLQD
]evidovaného poþtu prameĖov v SKHP. Katalogizaþná karta SKHP s presne stanovenou štruktúrou
popisu prameĖov zabezpeþila v priebehu rokov kontinuitu hudobnohistorickej dokumentácie na
6ORYHQVNX Dobsahuje aj zápis kĐúþového kritéria na popis hudobných prameĖov – hudobného
incipitu, ktorý je nezameniteĐným, najzjavnejším identifikaþným znakom pri porovnávaní skladieb,
urþovaní autorstva anonymne zapísaných skladieb, vyhĐadávaní konkordancií. Metodická objaY
nosĢ karty SKHP, ktorej autorom je muzikológ Pavol Polák, spolu s odbornou diskusiou pracoY
níkov múzea, spoþiatku hlavne Dr. Dariny Múdrej scentrálnou redakciou RISM i NROHJDPL
]hudobného oddelenia Národnej knižnice v Prahe o metodike spracovania prameĖov vytvorili
priaznivé predpoklady pre vzájomnú zrozumiteĐnosĢ aprepojiteĐnosĢ údajov.
VeĐký objem prameĖov i muzikologicky relevantných dát pri ich zázname, ale i SRWUHED
orientácie vrozsiahlej hudobnohistorickej dokumentácii si ćalej vyžiadali prechod na poþítaþové
spracovanie. Na Slovensku sa uskutoþnLOL(v poslednej tretine 20. storoþia vrámci výskumných úloh
Yrezorte kultúry) SRNXV\Rvývoj vlastného poþítaþového programuYzávere 70. rokov YArchíve
hudobných rukopisov Matice Slovenskej, Y  D  URNRFK QD KXGREQRmúzejnom pracovisku
610projekty sa však neujali vpraxi. Východisko poskytoOSURMHNW5,60-eho softvérovériešenLH
dobre korešponduje so spomínanými kritériami na spracovanie hudobných prameĖov u nás, aj
Yotázke hudobného incipitu. Pre vytvorenie záznamu notového incipitu]DYLedla centrálna redakcia
RISM do svojho softvéru kódovací systém %URRN*RXOGRY 3ODLQH DQG (DVLH &RGH , ktorý za
pomoci alfanumerického zápisu nôt zobrazuje hudobný incipit. Zaznamenáva sa vo vyhĐadávacom
PRGXOHDna základezadania výšky tónov umožĖujeY\KĐadaĢ patriþnú skladbu vdatabáze.




 9rámci RISM bol prijatý spôsob þlenenia prameĖov vsériách A KXGREQLQ\  MHGQRWOLYLQ\  % (hudobné pamiDWN\
súvisiace surþitou pramennou bázou ]hĐadiska hudobnohistorickej systematiky  & (hudobné knižnice, hudobné
zbierky). Základné série sa ćalej þlenia na podskupiny (pridaním rímskej þíslice). Pod sériou A/I sa vytvára databáza
individuálnych autorizovaných hudobných tlaþí vydaných pred rokom 1800séria A/II NDWDORJL]XMHhudobné rukopisy
Ģažiskovo Yrozmedzí rokov  – 1850 (v ostatnom období sa stanovenie hornej þasovej hranice posunulo až do
súþasnosti).

 MUNTÁG (PDQXHO Projekt strojového spracovania hudobných pamiatok. (Ústavná výskumná úloha realizovaná
Y0DWLFLVORYHQVNHMYURNRFK ,QHudobný archív. Ed. Emanuel Muntág. Martin : Matica slovenská, 1982,
þ. 6, s. 9

BÁRDIOVÁ, Marianna –BUGALOVÁ, Edita (eds.): Hudbaa poþítaþ (Zborník zo seminára krezortnej výskumnej
úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy vmúzeách SSR; Dolná Krupá, Dom slovenských
skladateĐov, 18.19. jún 1988). Banská Bystrica : Dom techniky ýSVTS, 1988,  V KALINAYOVÁ -DQD
.RQcepcia poþítaþového spracovania zbierkových predmetov vHudobnom múzeu SNM. In: Múzeum, 1991, þ. 4, s. 10
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Po databázovom programe PIKaDo sa vroku 2012 zaþal používaĢ program Kallisto aYQR
YHPEULspustila centrálna redakcia5,60GRSUD[Hnajnovšídatabázový program 086&$7
9\YLQXOD KR Y spolupráci so švajþiarskRX VNXSLQRX 5,60 ako program nezávislý na platforme
dostupný online všetkým záujemcom o spoluprácu na projekte.Muscat umožĖuje operatívnejšie
sprístupnenie programu širokej verejnosti vprostredí internetu na základe prístupových práv (meno,
KHVOR 9SUípade staršíchsoftvérových produktovsa pre urþený okruh spolupracovníkov vnárod
ných skupinách RISM musel program do poþítaþov najskôr nainštalovaĢ UHVS VtiahnuĢ. Vývoj
Dsúþasná podoba softvéru korešpondujeVILOR]RILRXYHGHQLD5,60ešte viac otvoriĢ problematiku
evidencie rozsiahlej bázy hudobných prameĖov zachovaných vo sveteD]DSRMiĢGRVSUDFRYDQLDþo
najväþší poþHW odborníkov. Centrálna redakcia RISM pritom naćalej zostáva JDUDQWRP RGERUQHM
stránky záznamov, teda bude posudzovaĢ ich kvalitu, resp. redigovaĢ záznamy pred ich zverejnením
Ydatabáze RISM na internete. 'ôležitým kroNRP Ndynamickejšiemu napĎĖaniu FHORVYHWRYHM
evidencie prameĖovMHLYyužívaQLHmedzinárodnéhovýmennéhoformátX0$5&Yštruktúrovaní
dát v záujme výmeny informácií oprameĖoch medzi databázou RISM a databázami veĐkých
svetových knižníc bez nutnosti konverzie aintegrácia doteraz separátne budovaných súpisov
prameĖov v rámci sérií RISM do jednej databázy. 0XVFDW WHGD REVDKXMH záznamy hudobných
UXNRSLVRYVRY]QLNRPSRURNXDNRĢažiskovú RblasĢ katalogizácie vsériL$,,Dpo prvýkrátDM
záznamy individuálnych autorizovaných hudobných tlaþí vydaných pred rokom 1800 série A/I
Dsúborných hudobných tlaþí 16. – 17. stor. série B/I VSUDFRYDných v minulosti formou knižných
WLWXORY Otvorenie programu pre evidenciu hudobných rukopisov i tlaþí v rámci jednej databázy
rozširuje možnosti skúmania vzĢahov medzi autografmi hudobných diel a ich ćalšími záznamami
šírenými formou tlaþe a odpisov a umožĖuje aj zbierky hudobnín, ktoré spravidla obsahujú tento
zmiešaný materiál, spracovávaĢ vcelku. =doterajšejNRQverzie tlaþí do databázy RISM však vyvstáva
i potreba poþetných korektúr adopĎĖania starých bibliografických záznamov, najmä o hudobné
incipity, ktoré sa v pôvodných knižných vydaniach neuvádzali.
3URJUDP0XVFDWje urþenýSUHmedzinárodné užívateĐskéSURVWUHGLH, þomu napomáha ajMD]\
ková podpora v angliþtinH, nemþinH, francúzštinH, talianþinH Dpripravovaná mutácia do španielþiny
DSRUWXgalþiny7o sa vzĢahuje aj na smernice k spracovaniu hudobnín, ktorésú voliteĐné zhlavného
PHQXL]MHdnotlivých polí popisu prameĖov ako operatívna pomôcka ku katalogizácii.1Dsamotnú
katalogizáciu slúži súbor PHG]Lnárodne diskutovaných kategórií muzikologického SRSLVX
LQdividuálnych hudobných diel, súborov skladieb &ROOHFWLRQ  OLEULHW D VSLVRY R KXGEH Y rámci
VLHGPLFKEORNRY





MUS=muzikálie, CAT NDWDlóg.
Program sa spúšĢa vprehliadaþi ChromHD)LUHIR[

Zoznam vydaných publikácií vrámci jednotlivých sérií RISM pR]ULQDKWWSZZZULVPLQIRGHSXEOLNDWLRQHQKWPO
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 vlastnícke údaje (knižnice a inštitúcie, vktorých sú pramene uložené, staré anové signatúry, 
príslušnosĢ ksúborXVNODGLHE 
RVRE\Dinštitúcie, ktoré sa podieĐali na vzniku prameĖa (autor hudby, autor textu, autor hudobnej
úpravy, odpisovaþ, vydavateĐ, interpret, dedikant, majiteĐ; farský kostol, kláštor, šĐachtický rod
DSRG 
 WLWXO DREVDK GLHOD (diplomatický SUHSLV WLWXOného listu, alternatívny titul, hudobný druh alebo
forma, tónina, opus, obsadenie, jazyk textu), 
4. materiálový popis prameĖa (autograf, odpis, tlaþ, libreto, traktát aSRGYprípade tlaþe vydava
teĐské údaje; datovanie, typ zá]QDPX–partitúra, party;formát, vodoznakDL 
5. hudobný incipit Ynašich záznamoch zapisovaný ]každej þasti skladby]vedúceho vokálneho
Dinštrumentálneho hlasu)
6. literatúra apoznámky(odborná literatúra, tematické zoznamy skladieb,poznámk\FLWRYDQé]SUD
meĖa, resp. Y\WYRUHQé katalogizátorom RGND]\ QD liturgické využitie diela – Oiturgické sviatky
premiéry aćalšie uvedenia diela, odkazy na digitálne kópie prameĖa, resp. na externé
elektronické archívy)
7. administratívne údaje (þíslo záznamu RISM, interné záznamy medzi katalogizátorom acentrál
QRXUHGDNFiou RISM, meno katalogizátora).

VypĎĖanie jednotlivých kategórií sa uskutoþĖuje na základe smerníc s SRN\QPLY\VYHWOLY
NDPLDpríkladPLNjednotnému popisu prameĖov, umožĖujúcemuPHG]Lnárodnú zrozumiteĐnosĢúdD
MRYDNRDMLFKUHOHYDQWQýRGUD]YLQGH[RFKDautoritných dátach.8ž pred niekoĐkými desaĢroþiami
VDYprostredí RISM etablovaOLQDSUVNUDWN\vokálnoinštrumentálnehoREVDGHQLDGLHO ktoré VD DM
na pôde národných súpisových projHNWRY D RGbornýFK SXElikácií (tematických katalógov) stávajú
záväznou QRUPRXSRGREQHDNRVNUDWN\–W]YVLJOD–knižníc, archívov ahudobnodokumentaþných
centier, publikované aj vsamostatnom zväzku RISMAutoritné záznamy, vytvárané pracovníkmi
UHGDNFLH uĐahþujú štandardizáciu dát a sprístupĖujú spolupracovníkom RISM bohatú bázu LQIRU
máciíþasto ešte inde nepublikovaných. Najmä autoritnézáznamy osôb ainštitúcií (sigiel) poskytujú
oporu pri urþovaní autorstva prameĖov Y najširšom zmysle UHVS prehĐad oLFK uložení D QHUD]
dopĎĖajúsvetové hudobné encyklopédie (LWQHU5LHPDQQ0***URYH RnovéIDNW\]SUDPHQ
ného výskumu adokumentácie.Samozrejme, na tvorbe autoritných záznamov majú svoj podiel aj
národné pracovné skupiny zadávaním korektných údajov odomácom personálnom ainštitucionál
nom zázemíYpriebehu katalogizácie prameĖov aposkytovaníPúdajov do centrálnej redakcie.9ý
raznou pomocou sú i autoritné záznamy sekundárnej literatúry, miest vyskytujúcich sa v SUDPH
Ėoch, liturgických sviatkov, hudobných druhov a IRULHP WLWXORY D textových incipitov skladieb,
obrázkov prameĖov, rovnako vytvárané vcentrálnej redakcii RISM za kooperácie národných




Systém sigiel (lokaþných znaþiek, kódov, šifier) umožĖuje jednoznaþné urþenie inštitúcií aj keć poþas rokov zmenili
názvy aDGUHV\9systéme urþenia sigieOYrámci RISM prvý je kód krajiny, za pomlþkou verzálkami znaþka pre mesto
Dza Ėou nasleduje oznaþenie inštitúcie malými písmenami. Pre 610Hudobné múzeum bola zvolená sigla6.%5QP

RISM-Bibliothekssigel. Gesamtverzeichnis. München : G. Henle Verlag & Kassel : Bärenreiter9HUODJ
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skupín. 1D WRPWR PLHVWH VSRPHQLHPH DM úspešne sa rozvíjajúci projekt budovania databázy
YRGR]QDNRY YHudobnom oddelení Národnej knižnice v3UDKH – sídle þeskej národnej skupiny
5,60 Poskytuje štandardizovaný popis vodoznakov s informaþnýmaparátom o príslušných
papierĖach a papiernických majstroch, výskyte vodoznakov vprameĖoch, datovaní a SRG
Porovnávací výskum vodoznakov na základeexistujúcich databáz napomáha nielen datovaniu
prameĖov, ale môže viesĢ až kurþeniu autorstvaVNODGLHE
Medzinárodné prepojenie a komunikáciu vREODVWLKXGRbnohistorickej dokumentácie avýskX
mu podporuje program Muscat integrovaním kategórie komentárov k jednotlivým záznamom,
slúžiacejNdopĎĖaniu nových poznatkov a výsledkov pramenného výskumu, resp. informácií kSR
pisu prameĖov online. Výsledný efekt zadávania údajov do databázy prameĖov a sprievodných
databáz tvorí vyhĐadávanie informácií podĐa rôznych kritérií prostredníctvom príslušných vyhĐadá
vacích filtrov. 
Výstupom spracovávania prameĖov vprograme RISM je celosvetová databáza, ktorú zvHUHM



Ėujecentrálna redakcia RISM online ako voĐne dostupnú pre užívateĐov na KWWSVRSDFULVPLQIR
Dpravidelne ju dopĎĖa onové údaje znárodných pracovných skupín –roþne occa 30.000 nových
katalogizaþných záznamov. Hoci preferovanou skupinou prameĖov spracovávaných pre RISM sú
SUDPHQH ] REGRELD URNRY  –  Y súþasnosti je možné a vítané spracovávaĢ pramene
všetkých období až po súþasnosĢ. Celkovo dnes databáza zahĚĖa pramene z þasového úseku od
URNX FFD   až po URN 2017. Ćalším zdôležitých výstupov je však aj možnosĢ získania dát
]centrálnej redakcie RISM naformátovaných do knižnej podoby vrátane hudobných incipitov
indexov. Takto spracované dáta slúžia ako podklad na tlaþené vydanie záznamov zo zbierokKXGRE
nín, napr. pre potreby vydávania tematických katalógov.
Spracovávanie prameĖov SUH 5,60 SDUDOHOQH V 6.+3 MH SUH 610Hudobné múzeum
nároþnou úlohou, kećže tvorí len þasĢ jeho odbornej þinnosti, na druhej strane zbierkový fond
múzea i komplexný charakter oboch projektov priĢahuje na pracovisko domácich i zahraniþných
bádateĐov, interpretov, študentov, ktorí sa svojím výskumom tiež podieĐajú na korigovaní aGRSĎ
Ėaní starších údajov, resp. prinášajú nové poznatky. Vostatných rokoch sa prioritne zameriavame
QD postupnú konverziu záznamov zbierok ako kompletných provenienþných celkov z lístkovej
formy do softvéru RISM s cieĐom získaĢ databázu s prehĐadnými údajmi o prameĖoch NRQNRU
danciách asúvislostiach vrámci lokalít Slovenska zastúpených vo fondoch múzea Drýchly prístup
ku katalogizaþným záznamomLQGH[RPDćalšej dokumentáciiNespracované pramene sa katalogL
zujú priamo do poþítaþového programu. 3ermanentne sa usilujeme získavaĢ pre túto prácu aj
externých spolupracovníkov afinanþné zabezpeþenie aj forPRXSRGSRU\]iných inštitúcií, grantov,




Názorné videá, predvádzajúce prácu sSURJUDPRP0XVFDWSR]ULQDKWWSZZZULVPLQIRGHFRPPXQLW\PXVFDWKWPO!
3R]ULKWWSDOHSKQNSF]ZHEZDWHUPDUNVKWP!
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resp. koordináciou spracovania prameĖov sprojektmi partnerských hudobných pracovísk. VRVWDWQRP
þase sa rozvíja spolupráca s Katedrou muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
YBratislave, ktorá participovala na spracovaní prameĖov 16. –VWRU]Levoþe aKežmarku (pod
JHVFLRXSURI0DUW\+XONRYHM DYsúþasnosti finanþne podporuje spracovávanie Zbierky hudobnín
uršulínskeho kláštora v Bratislave (18. – 20. stor.)DZborníka polyfónnych skladieb zo 17. storoþia
bratislavskej proveniencie Yrámci vedeckého JUDQWX $399 GRF -DQ\ %DUWRYHM N výskumu dejín
hudobnej kultúry %UDWLVODY\ 9súþinnosti so Slovenskou národnou skupinou IAML sa nám tento
rok podarilo získaĢ jednoroþný grant z)RQGXQDSRGSRUXXPHQLDQDVSUDFRYDQLHZbierky hudobnín
z Adamoviec DZbierky hudobnín rímskokatolíckeho farského kostola v Dubnici nad Váhom –
zaþiatok 20. stor.). SúþasĢou grantu je aj prípravavydania tematického katalógu Zbierky hudobnín
rímskokatolíckeho farského kostola v Liptovskom Hrádku, prvýkrát ako adjustovaného výstupu
]Rsoftvéru RISM vspolupráci scentrálnou redakciou RISM vo Frankfurte nad MohanomDYSX
blikovaní ucelených provenienþných celkov by sme chceli pokraþovaĢ aj vćalšom období. Vćaka
spomínanej podpore môžeme s našimi súþasnými externýPL spolupracovníkmi – GRNWRUDQGNRX
.atedry muzikológie Adrianou Grešovou, Mgr. Katarínou Peþenkárovou, Dr. Andrejom Šubom,
Dr. Petrom MartinþekomL s externou spolupracovníþkou z východného Slovenska, Dr. KatarínRX
Burgrovou, ktorá spracováva Zbierku hudobnín rímskokatolíckeho kostola v Smolníckej Hute
dopĎĖaĢ databázu SKHP i RISM onové údaje. Strategickou otázkou je však ispracovanie ćalších
zbierok hudobnín v hudobnodokumentaþných, resp. cirkevných inštitúciácK QD 6ORYHQVNX VDPEí
FLRXnapĎĖania centrálnej evidencie hudobných prameĖov. 3UH]ELHUN\]územia SloYHQVNDMHFKD
rakteristická vysoká anonymita autorstva skladieb, provenienþná premiešanosĢ vdôsledku presunov
zbierok zo zvozových akcií vURNRFKPLQulého storoþiaUHVSYdôsledku prirodzenej migrácie –
výskum adohĐadávanie prameĖov kpôvodným celkom si preto vyžaduje kontinuitu aj vkoncepþnej
Dmetodickej oblasti hudobnohistorickej dokumentácie.Kumulované informácie umožĖujú skúmaĢ
jednotlivé problémy vsúvislostiach, ale i naopak prispievajú kREMDVQHQLXDOHERXSUHVQHQLXUHJLR
nálnych, resp. lokálnych špecifík. Preto kooperácia s RISM predstavuje základné východisko pri
skúmaní hudobného života minulosti skonkrétnymi väzbami na osobnosti, inštitúcie a kultúrne
vplyvy, ktoré ho formovali aposkytuje tak nevyhnutný materiál pre ćalší monografický výskum.
ZároveĖ táto symbióza dokumentaþných systémov umožĖuje predstaviĢ hudobnohistorické fakty
Ycelej šírke súvislostí akauzalít ako dejiny hudobnej kultúry, þo sa odrazilo vsyntetických histR
riografických dielach bývalej dlhoroþnej vedúcej národnej centrály RISM na SlovenskX 'DULQ\
Múdrej, venovaných hudobnej kultúre klasicizmu.




 MÚDRA, Darina: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku II. Klasicizmus. Bratislava : VydavateĐstvo Slovenského
hudobného fondu, 1993, 316 s.; MÚDRA, Darina: Hudobný klasicizmus na Slovensku v dobových dokumentoch.
%UDWLVODYD,VWHU6FLHQFHVSROVURV
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6800$5<

6\OYLD8UGRYá
AGENDA OLOMUCENSIS38%/,6+(',1%<*(25*678&+6 )/– 
,17+(&2//(&7,212)7+(6/29$.1$7,21$/086(80086,&086(80
7KHVWXG\SUHVHQWVDERRNHQWLWOHGAgenda OlomucensisIURPWKHYLHZSRLQWRIWKHQRWDWHGUHSHUWRU\
ZKLFKLVUHFRUGHGLQLW,WZDVSXEOLVKHGLQ1XUHPEHUJLQIRUWKH'LRFHVHRI2ORPRXFE\DQ
LPSRUWDQW SULQWHU *HRUJ 6WXFKV ZKR VSHFLDOLVHG LQ WKH SURGXFWLRQ RI OLWXUJLFDO OLWHUDWXUH DQG KDG
EHHQ SXEOLVKLQJ QRWDWHG ERRNV IURP  7KLV LV WKH VHFRQG HGLWLRQ RI WKH ERRN ZKRVH %UQR
LQFXQDEXOXP IURP  ZDV WKH ILUVW ERRN HYHU WR EH SXEOLVKHG LQ WKH WHUULWRU\ RI 0RUDYLD
3URYLGLQJLQIRUPDWLRQRQWKHFRQWHQWDQGIRUPRIYDULRXVULWXDOVRIWKHFKXUFKRIWKH5RPDQULWH
WKHAgendaZDVSULQWHGRQWKHLPSXOVHRIWKHELVKRS6WDQLVODY7KXU]RZKRKHDGHGWKH'LRFHVHRI
2ORPRXF LQ WKH \HDUV – 7KH QRWDWHG FKDQWV LQ WKH ERRN EHORQJ WR WKH DUHD RI WKH
*UHJRULDQFKDQW7KHAgendaZDVSDUWRIWKHFranciscan Library LQ%UDWLVODYD ,WKDVEHHQLQWKH
FROOHFWLRQRIWKH610Music Museum since 1950’s, when it belonged among the objects of the first
FDWHJRU\

3HWHU0DUWLQþHN
,17$%8/$7,21,17+(7$%/$785(%22.62)7+(LEVOýA MUSIC COLLECTION
5('8&7,2125$&2035(+(16,9(5(&25'2)7+(&20326,7,21"
7KHXVHRIWKHQHZ*HUPDQRUJDQWDEODWXUHQRWDWLRQIRUUHFRUGLQJYRFDOFRPSRVLWLRQVLQWKHLevoþa
Music Collection LZH SURGXFHVVHYHUDOXQFHUWDLQWLHVUHJDUGLQJWKHUHFRQVWUXFWLRQRIFRPSRVLWLRQV
IURP WKLV FROOHFWLRQ 2QH RI WKHP LV WKH LVVXH RI DFFXUDF\ DQG DXWKHQWLFLW\ RI WKH PXVLF UHFRUG
)URP RWKHU SULPDU\ VRXUFHV ZH NQRZ WKDW WKLV QRWDWLRQ ZDV RIWHQ XVHG WR UHFRUG D UHGXFWLRQ LQ
VNHOHWRQ WRQHV ZKLFK VHUYHG WKH RUJDQLVW LQ KLV DFFRPSDQLPHQW RI WKH HQVHPEOH +RZHYHU WKH
LQWDEXODWHGWDEODWXUHERRNVLQWKHLZHRIIHUZKDWLVDWILUVWVLJKWDFRPSOHWHUHFRUGRIWKHPDMRULW\
RI WKH UHFRUGHG FRPSRVLWLRQV 2XU FRQWULEXWLRQ GHDOV ZLWK WKH FRPSDULVRQ RI WKH WDEODWXUH UHFRUG
XVHGLQWKHLZHERRNVZLWKSDUWERRNVIURPYDULRXVSULPDU\VRXUFHV)RURXUFRPSDULVRQZHKDYH
XVHGVHOHFWHGworks of Matthäus Apelles von Löwenstern–SUHVHUYHGH[FOXVLYHO\LQPDQXVFULSW–
as well as other authors’ compositions IRXQGLQWKHIRUPRISULQWHGPXVLFPDWHULDOVRIWKHSHULRG

Vladimír .UáO
7+(25*$1,67%(+,1'7+($%%5(9,$7,21$62&
7KHDEEUHYLDWLRQ$62&FDQEHIRXQGQH[WWRWZRSRO\FKRUDOFRPSRVLWLRQVLQWKHTablature Book
of Samuel Marckfelner II 7=60 ,,6LJQ ZKLFKLVSDUWRIWKHLevoþa Music Collection
$OWKRXJKWKHUHH[LVWFHUWDLQK\SRWKHVHVZKLFKVXJJHVWZKRFRXOGEHKLGLQJEHKLQGWKHDEEUHYLDWLRQ
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$62&WRWKLVGD\WKHUHKDVQRWDSSHDUHGDFRPSUHKHQVLYHVFLHQWLILFVWXG\WKDWZRXOGGHDOZLWK
WKLVWRSLFLQGHSWKDQGSURYLGHWKHVFLHQWLILFHYLGHQFHQHHGHG7KLVFRQWULEXWLRQLVWKXVDQHIIRUWWR
ILOOLQWKLVVPDOOJDSLQWKH6ORYDNPXVLFKLVWRULFDOUHVHDUFKDWWHPSWLQJWRVKHGOLJKWRQWKHSHUVRQ
ZKRKLGHVEHKLQGWKHDEEUHYLDWLRQ$62&

=ODWLFD.HQGURYá
7+($87+25,17+(+<012/2*,&$/6285&(62)7+(%$5248(6/29$.,$
:LWKLQ WKH ILHOG RI WKH PRGHUQ K\PQRORJLFDO ZRUN DQG ZLWKLQ WKH V\VWHPDWLVDWLRQ RI K\PQRORJ\
HJ .RQUDG $PHOQ $QGUHDV 0DUWL  WKH OLIH DQG ZRUN RI WKH DXWKRUV RI K\PQRJUDSKLF ZULWLQJV
O\ULFV DQG PHORGLHV RI VDFUHG VRQJV LV GHILQHG DV RQH RI LWV UHVHDUFK WDVNV 7KLV FRQWULEXWLRQ LV
DUHVXOW RI WKH ILHOG UHVHDUFK RI WKH %DURTXH (YDQJHOLFDO QRWDWHG K\PQERRNV LQ 6ORYDNLD :H
H[SDQG WKH NQRZOHGJH RI WKH VDFUHG VRQJV E\ DGGLQJ DYLHZ RQWKHLU FUHDWRUV – RULJLQDWRUV –
DXWKRUVZKRVHZRUN WH[WXDOPXVLFDOFRPSLODWRU\ ZHKDYHGHWHFWHGDQGXQFRYHUHGLQWKHVRXUFHV
FRQWDLQLQJFRPSRVLWLRQDOPLQLDWXUHVVXFKDVK\PQERRNVRIVDFUHGVRQJV

$GULDQD*UHšRYá
+<012/2*,&$/:25.2)'$1,(/.50$1-5
'DQLHO .UPDQ -U HQWHUHG KLVWRU\ HVSHFLDOO\ DV DQ (YDQJHOLFDO SULHVW DQG VXSHULQWHQGHQW ,Q KLV
WUDYHO MRXUQDO ZKHUH KH UHFRUGHG KLV MRXUQH\ WR .LQJ &KDUOHV ;,, RI 6ZHGHQ KH SURYLGHG DQ
HWKQRJUDSKLF GHVFULSWLRQ RI WKH FRXQWULHV ZKLFK KH WUDYHOOHG WKURXJK /HVV NQRZQ LV WKH IDFW WKDW
.UPDQZDVDOVRDSLRQHHULQDPXVLFDOILHOGTogether with Václav Kleych KHZDVWKHDXWKRURIWKH
Evangelical Hymnal(1717, 1722, 1728) and Krman’s foreword to this hymnbook can be FODVVLILHG
DVWKHILUVW6ORYDNVFLHQWLILFK\PQRORJLFDOstudy. Kleych’s hymnbook GLVFORVHGKrman’s erudition
DQGKLVH[FHOOHQWJUDVSRIERWKWKHGRPHVWLFVDFUHGVRQJVDQGIRUHLJQVRXUFHV

Mária 3URNLSþáNRYá
THE PERSONALITY OF JÁN JUHASEVIý SKLIARSKIJ (1741– 
Ján Juhaseviþ SkliaUVNLMZDVDVLJQLILFDQWSUHFHQWRUVFULEHFROOHFWRURIVRQJVDQGSURYHUEVGXULQJ
WKHVRFDOOHGJROGHQDJHRIWKHKLVWRULFDO(SDUFK\RI0XNDFKHYRLQWKHSHULRGRIWKHWKDQGWK
FHQWXULHV +LV DFWLYLW\ LV FRQQHFWHG ZLWK WKH UHJLRQ RI HDVWHUQ 6ORYDNLD ZKHUH KH ZDV ERUQ DQG
ZRUNHGIRUDSDUWRIKLV OLIHDQGZLWKWKHUHJLRQRI&DUSDWKLDQ8NUDLQHZKHUHKHZRUNHGIRUKLV
ODVWWZHQW\\HDUV7KURXJKKLVERG\RIZRUNIURPZKLFKDERXWPDQXVFULSWVKDYHEHHQSUHVHUYHG
WR WKLV GD\ ZH FDQ IDPLOLDULVH RXUVHOYHV QRW RQO\ ZLWK WKH SHULRG OLWXUJLFDO SUDFWLFH DQG VFULEH
DFWLYLW\DVVXFKEXWHVSHFLDOO\ZLWKWKHIRUPRIWKHOLWXUJLFDOPXVLFRIWKH%\]DQWLQH6ODYRQLFULWH
LQ WKH WK FHQWXU\ ,W KDV FRPH GRZQ WR XV SUHVHUYHG LQ WKH UHFRUGV RI KLV VHYHQ PDQXVFULSW
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FROOHFWLRQV RI OLWXUJLFDO PXVLF WKH VRFDOOHG LUPRORJLRQV $OWKRXJK FXUUHQWO\ WKHUH H[LVWV QR
FRPSUHKHQVLYH PRQRJUDSK UHIOHFWLQJ WKH OLIH DQG DFWLYLWLHV of Ján Juhaseviþ SkliarskiM KH
XQTXHVWLRQDEO\EHORQJVDPRQJWKHPRVWLPSRUWDQWSHUVRQDOLWLHVRIWKH&DUSDWKLDQUHJLRQLQWKHWK
FHQWXU\

Margaréta -XUNRYLþRYá
7+(%5$7,6/$9$1$7,9(-2+$116,*,6081'.866(5–
&2175,%87,21727+(.12:/('*(2)7+(/,)($1':25.
2)7+(&20326(5%$6('21+,6JOURNAL
$%UDWLVODYDQDWLYHFRPSRVHU-RKDQQ6LJLVPXQG.XVVHUEHORQJHGDPRQJLPSRUWDQWDQGUHVSHFWHG
PXVLF SHUVRQDOLWLHV DW WKH WXUQ RI WKH WK FHQWXU\ +LV FRQWULEXWLRQ WR WKH PXVLF SUDFWLFH KDV
JUDGXDOO\EHHQIRUJRWWHQDQGLWLVRQO\QRZWKDWKLVZRUN–SUHVHUYHGRQO\SDUWLDOO\–LVEHLQJUH
GLVFRYHUHG7KHJournal of Johann Sigismund Kusser UHSUHVHQWVDVRXUFHWKDWLVWRWKLVGD\OLWWOH
NQRZQDQGQRWSURFHVVHGFRPSOHWHO\3UHFHGHGE\DQGEDVHGRQDGHWDLOHGVWXG\RIWKHJournalWKLV
DUWLFOHSUHVHQWVLWVFRQWHQWDQGHYDOXDWHVVHYHUDOSLHFHVRILQIRUPDWLRQFXUUHQWO\NQRZQRQWKHOLIH
DQG ZRUN RI WKH FRPSRVHU ZKLFK LW KDV EHHQ SRVVLEOH WR VXSSOHPHQW UHYLVH RU HYHQ FKDOOHQJH
WKURXJKWKHVWXG\RIWKHVRXUFH

-DQD/HQJRYá
217+(086,&$/32575$,72)7+(%5$7,6/$9$1$7,9(
PIANO PLAYER SERAPHINE TAUSIG, NEÉ VRABÉLŸ
Seraphine Tausing, neé Vrabélÿ –  ZKRVH WK DQQLYHUVDU\ RI GHDWK ZH FRPPHPRUDWH
WKLV\HDUFDPHIURPWKHZHOONQRZQ%UDWLVODYDPXVLFDOIDPLO\RIWKHSRVWPDVWHU.9UDEélÿ6KH
VWXGLHG WKH SLDQR LQ 3UDJXH DQG LQ 9LHQQD ,Q KHU \RXWK VKH JDYH VXFFHVVIXO SHUIRUPDQFHV LQ
%UDWLVODYD9LHQQD3UDJXH%XGDSHVWDQG3DULV,QVKHPDUULHGWKHSLDQRYLUWXRVR&DUO7DXVLJ
–  $IWHU KLV GHDWK VKH EULHIO\ UHWXUQHG WR %UDWLVODYD ODWHU OLYLQJ LQ 9LHQQD DQG %HUOLQ
EHIRUH ILQGLQJDSHUPDQHQW KRPHLQ 'UHVGHQ6KHGHGLFDWHGKHUVHOIWR WHDFKLQJDFWLYLW\LQ ZKLFK
VKHXVHGTausig’s piano method. The aim of the contribution is to suPPDULVHWKHFXUUHQWNQRZOHGJH
RQWKHOLIHDQGZRUNRIWKHDUWLVWDQGVXSSOHPHQWLWZLWKQHZUHVHDUFK

Vladimír *RGáU
ALEXANDER ALBRECHT’S VOCAL6<03+21,&&5($7,21
,QWKHVWXG\WKHDXWKRUDQDO\VHVWKHYRFDOLQVWUXPHQWDOZRUNVRI$OH[DQGHU$OEUHFKW – 
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’
RULJLQDWLRQWKHLUSRVLWLRQLQWKH6ORYDNPXVLFFXOWXUHZKLFKZDVMXVWEHLQJIRUPHGDWWKDWWLPHWKH
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author’s poetics (Albrecht was the first composer in Slovakia to accept the impulses of the New
0XVLF DQGWKHUHODWLRQRIWKHVHZRUNVWRWKHO\ULFVVHWWRPXVLF7KH\DUHWKHMissa in C IRUVROL
FKRLUVWULQJVDQGRUJDQ  IURPWKHWLPHVRIKLVJUDPPDUVFKRROVWXGLHVAve Maria IRUFKRLU
RUFKHVWUD DQG RUJDQ RU IRU FKRLU DQG RUJDQ   ZKLFK LV WKH ILUVW FRQWHPSRUDU\ FRPSRVLWLRQ
Three Poems after R. M. Rilke’s Das Marienleben IRU VROR VRSUDQR PL[HG FKRLU DQG RUFKHVWUD
  ZKLFK LV WKH PRVW LPSRUWDQW GRPHVWLF LQWHUZDU FRPSRVLWLRQ Cantate! IRU FKRLU DQG
RUFKHVWUD  Kyrie IRUPL[HGFKRLUDQGRUJDQ  Dolorosa IRUFKRLURUFKHVWUDDQGRUJDQ
 Alleluia IRUFKRLURUFKHVWUDDQGRUJDQ  DQGWKHFDQWDWDSwain RQWKHPRWLIVRI6ORYDN
IRON VRQJV IRU FKRLU DQG RUFKHVWUD   :KHUHDV DOO WKH SUHFHGLQJ FRPSRVLWLRQV GHPRQVWUDWH
Albrecht’s view RQ WKH VDFUHG FRPSRVLWLRQ LQ WKH WK FHQWXU\ Swain LV URRWHG LQ WKH LPSXOVH RI
Albrecht’s close friend and teacher Béla Bartók, in whose work the Central(XURSHDQ IRONORUH
SOD\HGDNH\UROH

-DQD/DVODYíNRYá
7+(:25.2)(0$18(/5$8/
,135(66%85*’S081,&,3$/7+($75(,17+(<($56–
7KH FRQWULEXWLRQ IRFXVHV RQ WKH ZRUN RI (PDQXHO 5DXO WKH *HUPDQ WKHDWUH GLUHFWRU LQ WKH
3UHVVEXUJ %UDWLVODYD  Municipal Theatre WRGD\ WKH Historical Building of the Slovak National
Theatre LQWKH\HDUV–7KHWKHDWUHZDVEXLOWLQDQGZDVRZQHGE\WKHFLW\ZKLFK
UHQWHG LW RXW WR *HUPDQ DQG +XQJDULDQ WKHDWUH GLUHFWRUV DQG WKHLU FRPSDQLHV 5DXO ZDV DFWLYH LQ
3UHVVEXUJGXULQJWKHWLPHRILQWHQVH0DJ\DULVDWLRQ+LVKLJKTXDOLW\SHUIRUPDQFHV–ERWKGUDPDWLF
DQGPXVLFGUDPDWLF–HQMR\HGWKHIDYRXURIDSHUPDQHQWDXGLHQFHDQGZHUHZHOOYLVLWHG+HDOZD\V
EURXJKWILQHDUWLVWLFHQVHPEOHVWR3UHVVEXUJHQJDJLQJSULPHVRORLVWVDORQJZLWKWKHP$WWKHVDPH
WLPH KH ZDV FDSDEOH RI FUHDWLQJ DQ DWWUDFWLYH PXOWLJHQUH UHSHUWRU\ 7KH SHUVRQDOLW\ RI (PDQXHO
5DXOZDVDSHUIHFWPRGHORIDFRQVFLHQWLRXVWKHDWUHGLUHFWRU

ďubomír &KDOXSND
+21285,1*7+(0(025<2)0,526/$9),/,36/29$.086,&2/2*,67
'RF3K'U0LURVODY)LOLS&6F – KDGDUHPDUNDEOHLQIOXHQFHRQWKHGHYHORSPHQWRIWKH
SRVWZDUPXVLFRORJ\LQ6ORYDNLDWKURXJKWZRUHVHDUFKILHOGVZLWKLQWKHV\VWHPDWLFPXVLFRORJ\–WKH
PXVLF WKHRU\ HVSHFLDOO\ WKH WKHRU\ RI WRQDO KDUPRQ\  DQG PXVLF DFRXVWLFV 7KLV FRQWULEXWLRQ
IRFXVHV RQ WKH SUHVHQWDWLRQ RI WKH IRUPHU RI WKH DUHDV SURYLGLQJ WKH IXQGDPHQWDO QRWLRQV RI WKH
PRGHUQLVDWLRQRIWKH PXVLFWKHRUHWLFDO LQWHUSUHWDWLRQRIWKHKDUPRQLFVWUXFWXUHZKLFK FKDUDFWHULVH
KLV LQGLYLGXDO SXEOLFDWLRQV VSDQQLQJ WKH SHULRG IURP KLV XQLYHUVLW\ JUDGXDWLRQ   WR KLV
UHSUHVHQWDWLYHERRNDevelopmental Principles of Classical Harmony  +HZDVDOVRRQHRIWKH
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ILUVWVFKRODUVLQWKH6ORYDNPXVLFRORJ\WRHQULFKKLVWKHRU\ZLWKWKHDSSOLFDWRQRIH[DFWSURFHGXUHV
IRXQGHGRQWKHFXUUHQWD[LRPVIURPWKHWKHQ(1960’s) unconventional scientific disciplines –WKHRU\
RILQIRUPDWLRQDQGF\EHUQHWLFV

3HWHU-DQWRšþLDN
FUROYA (“FUROLLYA”) –$1$/72)/87()5207+(:25.6+23
OF FRANZ SCHÖLLNAST AND SON FROM BRATISLAVA 
,17+(&217(;72)7+('(9(/230(172)7+(7+&(1785<
('*(%/2:1$(523+21(6,17+(&(175$/'$18%(5(*,21
The Bratislava instrument maker Franz SchöOOQDVW6ULVFUHGLWHGZLWKWKHLQYHQWLRQRIIXUR\D,QWKH
SHULRGZKHQWKLVPXVLFDOLQVWUXPHQWDSSHDUHGWKHUHH[LVWHGVHYHUDOW\SHVRIWKHVRFDOOHG9LHQQHVH
IOXWHV ZKRVH FRQVWUXFWLRQ HOHPHQWV DQG IXQFWLRQDO SURSHUWLHV EURXJKW DERXW WKH RULJLQDWLRQ RI
IXUR\D RU WKH\ ZHUH DW OHDVW VLPLODU WR LW 7KH\ ZHUH FRQFHUW IOXWHV (E IOXWHV ) IOXWHV %E IOXWHV
IOXWHVZLWKDWKLUGPLGGOHMRLQWFRQFHUWIOXWHVXSWRWKH%WRQH ZLWK%IRRW DQGHYHQXSWR* *
DOWRIOXWHV SLFFRORV(ESLFFRORV)SLFFRORVZDONLQJVWLFNIOXWHVDQGF]DNDQ ZDONLQJFDQHIOXWHV 
All these instruments were produced by the Schöllnasts’ workshop, and it is thus very likely WKDW
WKH\GLUHFWO\LQIOXHQFHGWKHGHYHORSPHQWRIIXUR\D7KHWUDQVYHUVHDOWRIOXWH–IXUR\D–IURPWKHLU
ZRUNVKRSKDVQRWEHHQSUHVHUYHGXQGHUWKLVQDPHLQDQ\PXVHXP

(GLWD%XJDORYá
127(6217+((;+,%,7,21Dobroslav Orel – CzechoSlovak Musicologist
2QWKHGD\RIWKHRSHQLQJRIWKHPXVLFRORJLFDOFRQIHUHQFHDQH[KLELWLRQQDPHGDobroslav Orel –
CzechoSlovak MusicologistRSHQHGLQWKH6100XVLF0XVHXP7KHRULJLQDOQDPHRIWKHWUDYHOOLQJ
H[KLELWLRQ SUHSDUHG E\ Jana Vozková (,QVWLWXWH RI (WKQRORJ\ RI WKH $FDGHP\ RI 6FLHQFHV RI WKH
&]HFK5HSXEOLF RUJDQLVHGZLWKLQWKHSURMHFW Honouring the Memory of Dobroslav Orel LQ
RQWKHRFFDVLRQRIWKHWKDQQLYHUVDU\RIKLVELUWKZDVDobroslav Orel – Priest and Musicologist
,QWKH0XVLF0XVHXPWRRNRYHUDQGDGDSWHGWKHSDQHOH[KLELWLRQHQULFKLQJLWZLWKH[KLELWV
IURP LWV RZQ FROOHFWLRQ ZKLFK DUH GLUHFWO\ RU LQGLUHFWO\ UHODWHG WR Dobroslav Orel’s DFWLYLW\ WR
VXSSOHPHQWWKHH[KLELWLRQDQGDWWKHVDPHWLPHFRPPHPRUDWHDQRWKHUDQQLYHUVDU\–\HDUVRIWKH
H[LVWHQFHRIWKH6ORYDNPXVLFRORJ\ZKRVHIRXQGHU3URIHVVRU2UHOZDV7KHZRUNZLWKWKHVRXUFHV
LQWKHSURFHVVRIWKHexhibits’ VHOHFWLRQSRLQWHGWRPDQ\FRQQHFWLRQVZKLFKZLOOKHOSUHYHDOJDSVLQ
WKHKLVWRU\RIRXUPXVLFFXOWXUHLQWKHSHULRGRIWKHILUVWWZHQW\\HDUVRIWKH\RXQJ&]HFKRVORYDN
5HSXEOLF JDSV ZKLFKLWZLOOEHQHFHVVDU\WRV\VWHPDWLFDOO\ ILOOLQLQWKHIXWXUHDQGLQFOXGHLQWKH
UHIOHFWLRQRIRXUKLVWRU\
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3HWU+ODYáþHN
MUSIC IN THE KOLÍSEKS’ FAMILY
The family of the poor weaver František Kolísek RI 3URWLYDQRY LV DUDULW\ WR VD\ WKH OHDVW LI QRW
FRPSOHWHO\ XQLTXH IURP VHYHUDO DVSHFWV RIVRFLDO KLVWRU\ 6L[EURWKHUV GHYRWLQJWKHPVHOYHVWR WKH
VSLULWXDO FDUHHU ZKR LQ DGGLWLRQ KDYH WDOHQW IRU PXVLF – WKDW LV DSKHQRPHQRQ IRU ZKLFK ZH
SUREDEO\FDQQRWILQGDSDUDOOHO2QHRIWKHEURWKHUVGHGLFDWHGDJRRGSDUWRIKLVOLIHWRKLVEHORYHG
6ORYDNLD

3HWU/\NR
)5$1=5,(*(5–$),*85(2)7+((1'2)21((5$,125*$1%8,/',1*
7KH .UQRY RUJDQ EXLOGHU )UDQ] 5LHJHU –  EDVHG KLV ZRUN RQ WKH FRQVWUXFWLRQ DQG
WHFKQRORJLFDO SULQFLSOHV RI WKH %DURTXH SHULRG +H KDG DVPDOO ZRUNVKRS DQG ZDV DFWLYH LQ WKH
UHJLRQRI6LOHVLDDQGQRUWKHUQ0RUDYLD$OWKRXJKKLVRZQOHJDF\LVIDUIURPQHJOLJLEOHKHHQWHUHG
WKH KLVWRU\ RI RUJDQEXLOGLQJ HVSHFLDOO\ DV WKH IDWKHU RI WKH IRXQGHUV RI RQH RI WKH ODUJHVW RUJDQ
EXLOGLQJ HQWHUSULVHV RI LWV WLPH WKH ILUP Gebrüder Rieger 7KH DUWLFOH SD\V DWWHQWLRQ WR ERWK KLV
ELRJUDSK\DQGWKHVSHFLILFVRIWKHRUJDQEXLOGLQJSURGXFWLRQ

.DURO)U\GU\FK
217+(352),/(2)ZDENċK HATINA
&+2,50$67(5$1'25*$1%8,/'(5,1%512ZÁBRDOVICE 
ZdenČk Hatina (*1941) – FKRLUPDVWHU RI WKH Church of the Assumption of Virgin Mary LQ %UQR
Zábrdovice (since 1962), organ SOD\HU RI WKH %UQR &UHPDWRULXP VLQFH   LPSURYLVHU PXVLF
FRPSRVHU WHDFKHU VSHFLDOLVW LQ WKH ILHOG RI FKXUFK PXVLF ,Q WKH SRVLWLRQ RI WKH FRQGXFWRU RI WKH
Zábrdovice choir and orchestra he has SHUIRUPHGDQXPEHURIZRUNVRIWKHFODVVLFDOVDFUHGPXVLF
(A. DvoĜák, J. B. Foerster, W. A. Mozart, F. Picka, V. ěíhovský, )6FKXEHUW(7UHJOHUDQGRWKHUV 
+DWLQDKDVIXOO\VXEMHFWHGKLVFRPSRVLWLRQDODFWLYLW\WRWKHQHHGVRIWKHOLWXUJ\–VRPHRIKLVFRP
SRVLWLRQV Missa dominicalis2SPRWHWV KDYHEHHQSHUIRUPHGVHYHUDOWLPHVLQ3UDJXHLQWKH
6W9LWXV&DWKHGUDODQGWKH&KXUFKRI6W-DPHV+HDOVRZRUNHGDVDWHDFKHUDWWKHDiocese of Brno
Organ SchoolWRGD\(OHPHQWDU\6FKRRORI$UWIRFXVLQJRQFKXUFKPXVLFLQ%UQR – 

$QGUHMŠWDIXUD–Štefan 1DJ\–Bogusáaw 5DED
6/29$.+,6725,&$/25*$16,17+((8523($1&217(;7
(67$%/,6+,1*7+(&5,7(5,$2)&203$5,621
7KH VWXG\ DLPV WR FUHDWH FULWHULD RI FRPSDULVRQ IRU KLVWRULFDO RUJDQV 7KH UHDVRQV IRU WKLV DUH
VHYHUDOWKHLQWHJUDWLRQRIRXURUJDQVLQWRWKH(XURSHDQDPELHQFHEHLQJRQHRIWKHPRVWLPSRUWDQW
RQHV2QFHWKHFULWHULDDUHHVWDEOLVKHGZHFDQWKHQVWDUWWRGHWHUPLQHDQGFRPSDUHWKHYDOXHDQGWKH
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TXDOLW\ RI WKH 6ORYDN KLVWRULFDO RUJDQV WR WKRVH LQ RWKHU RUJDQ FXOWXUHV 7KH IXQGDPHQWDO FULWHULD
PXVW LQFOXGH EHVLGHV WKH instruments’ GLVSRVLWLRQ DV VXFK DOVR WKH PDWHULDO DFRXVWLFDUWLVWLF DQG
VRXQG VSHFLILFV ,Q OLQH ZLWK WKH FXUUHQW VWDWH RI NQRZOHGJH ZH FDQ DVVXPH WKDW WKH DFRXVWLF
SURSHUWLHV RI WKH VLWHV LQ ZKLFK WKH LQVWUXPHQWV DUH ORFDWHG ZLOO DOVR EH RQH RI WKH GHWHUPLQLQJ
HOHPHQWV

Renáta .RþLšRYá
MÁRIA MOYZESOVÁ, PERFORMER OF ROMANTIC SONGS AND ARIAS
,Q 6ORYDNLD ZH KDYH HYLGHQFH RI VHYHUDO PXVLFDO IDPLOLHV ZKLFK LQ WKH FRXUVH RI RQH RU VHYHUDO
JHQHUDWLRQVXVHGWRGLVVHPLQDWHWKHLUDUWLVWLFOHJDF\RQDSURIHVVLRQDOOHYHOLQWKHSDVWDQGFRQWLQXH
GRLQJVRWRGD\$QRWDEOHDQGLQVSLULQJVKDUHRQWKHVXFFHVVIXODUWLVWLFZRUNRIWKH0R\]HVIDPLO\
RIPXVLFLDQVis borne by Mária Moyzesová, néHWitteková, WKHwife of Mikuláš Moyzes DQGPRWKHU
RI$OH[DQGHU0R\]HV–DQGDWWKHVDPHWLPHDVRSUDQRDQGDSHUIRUPHURIVRQJVRSHUDDQGVDFUHG
PXVLF:HNQRZDERXWKHU–LQDFHUWDLQSHULRGRIKHUOLIHQXPHURXV–FRQFHUWSHUIRUPDQFHVDQG
YDULHGUHSHUWRU\WKDQNVWRVHYHUDOSURJUDPPHERRNOHWVfrom Košice, Prešov and WKH%DUGHMRY6SD
5HPDUNDEOH LV 0RM]HVRvá’s concert activity together with her husband in the 1920’s. Moyzes
Miklósné urnö (Mrs. Moyzesová) RU Mária Moyzesová WKLV LV KRZ KHU QDPH ZDV OLVWHG LQ WKH
QXPHURXV SURJUDPPHV RI FXOWXUDO HYHQWV 5HYLHZV RI KHU SHUIRUPDQFHV DUH WR EH IRXQG LQ WKH
SHULRGSUHVVLQ SHULRGLFDOV RIWHQ published in Budapest. Mária Moyzesová was not only Mikuláš
Moyzes’ OLIHORQJSDUWQHUEXWDOVRDFRQVWDQWSHUIRUPHURIKLVVRQJFRPSRVLWLRQV7KHFRQWULEXWLRQ
IRFXVHVRQKHUIURPYDULRXVDVSHFWV

-XUDM5XWWND\
81)ORGETTABLE RUDOLF PETRÁK (1917– $/0267)25*277(1
The lyric tenor Rudolf Petrák lived in Suþany DOOKLVFKLOGKRRGEXWKLVVWXGHQWDQG\RXWK\HDUVZHUH
spent in Vrútky, where he found aVHFRQGKRPHLQWKHIDPLO\RI5XGROI3DSSPorubský. FrRPKLV
Vrútky period comes also his nickname Peterfi. In Vrútky he met František Zvarík, with whom he
VWXGLHGDWWKHGrammar School in MartinDQGODWHUFRRSHUDWHGSURIHVVLRQDOO\RQWKHRSHUDVWDJHLQ
%UDWLVODYD,QWKHFRQWULEXWLRQZHREVHUYHWKHWXUQLQJSRLQWVLQWhe soloist’s SHUVRQDOOLIHDQGDUWLVWLF
FDUHHU LQ WKH RSHUD KRXVHV LQ %UDWLVODYD 3UDJXH DQG 1HZ <RUN Petrák was exceptional DPRQJ
RWKHUWKLQJVKHZDVWKHILUVW6ORYDNWRSHUIRUPDVDVRORLVWRQWKH1HZ<RUNRSHUDVWDJHWKHRQO\
6ORYDNWREHLQYLWHGWRWKH:KLWH+RXVHIRUDVSHFLDOYLVLWE\ 3UHVLGHQW(LVHQKRZHUDQGWKHRQO\
6ORYDN WR EH LQVFULEHG LQ WKH United States Congress ERRN RI UHFRUGV IRU KLV LPPHQVH DUWLVWLF
FRQWULEXWLRQWRWKH$PHULFDQPXVLFOLIH
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,PULFKŠLPLJ
75$&,1*7+(67(362)+2NORÁT COTTELI ...
An “unknown Slovak”, aBanská Bystrica native, composer with an Italian name Honorát Cotteli
has inspired me (Imrich Šimig, curator of the State Scientific Library –/LWHUDU\DQG0XVLF0XVHXP
in Banská Bystrica) to aFRQWHPSODWLRQ RI WKH 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
ZDV DW KRPH LQ 6SUHLWHQEDFK 6ZLW]HUODQG  7KLV LV DOVR ZKHUH RQ 6XQGD\  )HEUXDU\  KH
VXGGHQO\ DQG XQH[SHFWHGO\ SDVVHG DZD\ +H YLVLWHG WKH 6WDWH 6FLHQWLILF /LEUDU\ – /LWHUDU\ DQG
0XVLF0XVHXPZLWKZKLFKKHKDGPDLQWDLQHGDFORVHDQGIULHQGO\UDSSRUWIRUWKHODVWWLPHRQ
$XJXVW–DWWKDWWLPHQRERG\FRXOGKDYHNQRZQWKDWWKLVZRXOGWXUQRXWWREHKLVJRRGE\H
3HUVRQDOO\,VKDOOUHWDLQLQPHPRU\WKHLPDJHRIDKXPEOHDQGNQRZOHGJHDEOHPDQZLWKDVHQVHRI
WDFWEHDXW\DQGSUHFLVLRQZLWKDGHHSUHVSHFWIRUWKHKXPDQEHLQJ'HVSLWHWKHOLIHLQHPLJUDWLRQ
QRWKDYLQJEHHQWKHHDVLHVWRQKLVIDPLO\HYHQFXOPLQDWLQJLQWKHEUHDNGRZQRIKLVPDUULDJHKH
VWURYH ZLWK DOO KLV HIIRUW WR IDFH KLV GHVWLQ\ ZLWK GLJQLW\ DQG QRW RQO\ IURP WKH DUWLVWLF SRLQW RI
YLHZ7KLVFRQWULEXWLRQLVDFRPPHPRUDWLRQRIKLVWKELUWKGD\ZKLFKKHGLGQRWOLYHWRFHOHEUDWH

0LFKDO+RWWPDU



JÁN LABANT, HEIR 72THE ŽILINA GUITAR SCHOOL
0DQ\LPSRUWDQWPXVLFLDQV–JXLWDULVWV–KDYHFRQWULEXWHGWRWKHJUHDWZRUOGZLGHSRSXODULW\RIWKH
JXLWDU PXVLF ,WV SRSXODULW\ DOVR SURPSWHG WKH RULJLQDWLRQ RI VSHFLDOLVHG GHSDUWPHQWV DW VWDWH DQG
SULYDWHFRQVHUYDWRULHV VHFRQGDU\PXVLFVFKRROV LQ6ORYDNLD2QHRIWKHILUVWWHDFKHUVRIWKHJXLWDU
play in Slovakia is Dušan Lehotský. Ján Labant KDVEHFRPHKLVKHLUand successor in Žilina. The
DUWLFOHEULQJVLQIRUPDWLRQRQWKLVJXLWDUYLUWXRVRDQGVXFFHVVRUWRWKHWUDGLWLRQRIJXLWDUSHGDJRJ\LQ
Žilina.

ďudmila ýHUYHQá
TRÁVNÍýEK QUARTET –<(67(5'$<$1'72'$<
In the 1980’s tKH Trávníþek 4XDUWHW RI Banská Bystrica was one of the most prestigious artistic
FKDPEHUERGLHVLQ&]HFKRVORYDNLDSURYRNLQJDFRQVLGHUDEOHLQWHUQDWLRQDOUHVSRQVHWRLWVUHQGHULQJ
RIWKH(XURSHDQ&]HFKDQG6ORYDNTXDUWHWOLWHUDWXUH

,UHQD0HGĖDQVNá
BÉLA KÉLER –$*5($7&20326(5),*85(FROM THE ŠARIŠ REGION
7KHKLVWRU\RIWKHŠariš region, and HVSHFLDOO\LWVQRUWKHUQFDSLWDO%DUGHMRYFDQERDVWSHUVRQDOLWLHV
ZKR VKDSHG WKH PXVLF KLVWRU\ RI (XURSH %DUGHMRY QDWLYH PXVLF FRPSRVHU YLROLQ SOD\HU DQG
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conductor Béla Kéler (1820 Bardejov –  :LHVEDGHQ  LV ZLWKRXW DGRXEW RQH RI WKHP Béla
Kéler, bRUQDVAlbert Paul von KélerFDPHIURPDQREOH3URWHVWDQWIDPLO\OLYLQJLQ8SSHU+XQJDU\
WRGD\6ORYDNLD +LVPXVLFWDOHQWPDQLIHVWHGDOUHDG\LQKLVDFWLYLWLHVGXULQg his studies in Levoþa,
'HEUHFen and Prešov. As a\HDUROGKHREWDLQHGWKHSRVLWLRQRIWKHILUVWYLROLQLVWLQWKHRUFKHVWUD
RIWKHLPSHULDOUR\DOWKHDWUHTheater an der Wien+HZRUNHGWKHUHIRU\HDUVVWXG\LQJKDUPRQ\
DQG FRXQWHUSRLQW DQG KH EHJDQ WR ZULWH PXVLF +H VWDUWHG KLV FRQGXFWLQJ FDUHHU LQ  LQ WKH
RUFKHVWUD RI -RKDQQ 6RPPHU LQ %HUOLQ ODWHU KH KHOG WKH SRVLWLRQ RI FDSHOOPHLVWHU RI &RXQW
0D]]uchelli’s PLOLWDU\PXVLFDQGVSHQWWKHODVW\HDUVRIKLVOLIHDVWKHGLUHFWRURIWiesbaden’s
VSD RUFKHVWUD +H WUDYHOOHG DORW VWDJLQJ KLV FRPSRVLWLRQV LQ *HUPDQ\ 6ZLW]HUODQG 'HQPDUN
France and England. During Kéler’s life KLV FRPSRVLWLRQV FDPH RXW LQ SULQW LQ  (XURSHDQ
SXEOLVKLQJ KRXVHV KH ZURWH  ODUJH ZDOW]HV  PDUFKHV  FVDUGDVHV  SRONDV  VRQJV 
JDORSVDQGRYHUWXUHV6LQFHBéla Kéler’s OHJDF\KDVEHHQLQWHQVLYHO\UHYLYHGHYHU\ \HDU
WKURXJKFRQFHUWVRIWKHCultural Summer of Béla KélerLQ%DUGHMRY

-DQD%XJDORYá–'DĖRYá
086,&$1'92,&(7+(5$3<:,7H FRANTIŠEK TUGENDLIEB
František Tugendlieb (20 July 1929–$SULO ZDVDQLPSRUWDQWYRFDOSHGDJRJXHPXVLFLDQ
MD]]PDQVLQJHUKHDOHUDQGWKHUDSLVW+HZDVDOZD\VRQHVWHS DKHDG7KHUH ZDV DOZD\V VRPHRQH
ZKRZDQWHGWRWXUQKLPEDFN+HVWRRGILUPDQGWKHWLPHKDVSURYHGKLPULJKW7KURXJKP\VWXG\
,ZRXOGOLNH\RXWRPHHWWKLVFKDULVPDWLFMR\IXOO\KXPEOHSHUVRQZKRP,KDGWKHKRQRXUWRNQRZ
SHUVRQDOO\$WWKHVDPHWLPH,VKDOOHOXFLGDWHKLVPHWKRGRIVLQJLQJWHDFKLQJDQGZRUNZLWKYRLFH
ZKLFKLVWKHUHVXOWRIKLVSUDFWLFDOWKHRUHWLFDODQGHGXFDWLRQDODFWLYLW\RIPDQ\\HDUV

/XFLD)RMWíNRYá
285'($5/<5(%251<($56$*2
7+(/,*+76$1'6+$'2:62)7+(BRATISLAVA LYRE
7KLV\HDUWKHBratislava LyreFHOHEUDWHV\HDUVVLQFHLWVIRXQGDWLRQ7KLVPRVWIDPRXVIHVWLYDORI
SRSXODUPXVLFLQWKHIRUPHU&]HFKRVORYDNLDZDVERUQLQDQGODVWHGIRU\HDUV7KHDXWKRURI
the contribution “targets” the metamorphoses of the festival in the names of the ODXUHDWHV LQ WKH
FRPSRVLWLRQ RI WKH MXU\ DQG LQ WKH FKDUDFWHU RI WKH YLFWRULRXV FRPSRVLWLRQV EXW HVSHFLDOO\ VKH
FRQWHPSODWHVthe “lights and shadows” which were falling upon the festival in the country behind
WKH,URQ&XUWDLQ




403

Mária .UDMþLRYá
1(:3(5621$/$5&+,9(6$1'&2//(&7,2162)6/29$.3(5)250(56
$&48,5(')257+(&2//(&7,212)7+(610086,&086(806,1&(

7KHFRQWULEXWLRQEULHIO\GHVFULEHVWKHQHZSHUVRQDODUFKLYHVDQGFROOHFWLRQVRI6ORYDNSHUIRUPHUV
ZKLFK KDYH EHHQ DFTXLUHG IRU WKH FROOHFWLRQ RI WKH SNM-MM DIWHU  DQG ZKLFK DUH QRW
GRFXPHQWHGLQWKHERRNOHWGuide I to the Collections of the Music Museum of the Slovak National
Museum, Music Collections of Archive Type 1965–2000SXEOLVKHGLQ7KHFRQWULEXWLRQGRHV
QRW LQFOXGH WKH SHUVRQDO DUFKLYHV RI SHUIRUPHUV ZKLFK KDG EHHQ SDUWLDOO\ DFTXLUHG DQG SURFHVVHG
EHIRUHDQGZHUHRQO\VXSSOHPHQWHGZLWKQHZDFTXLVLWLRQVDIWHUWKLVSRLQW

0LULDP'DV/HKRWVNá
086,&&8/785(5(6($5&+)5207+(9,(:32,17
2)&217(0325$5<0(7+2'62)086,&+,6725,&$/'2&80(17$7,21

7KH FRQWULEXWLRQ SURYLGHV DQ LQWURGXFWLRQ WR WKH GDWDEDVH SURJUDP Muscat – WKH PRVW UHFHQW
LQWHUQDWLRQDOO\ UHFRJQLVHG VRIWZDUH IRU SURFHVVLQJ PXVLF VRXUFHV – DQG WKH LQWHUQDWLRQDOO\ EXLOW
GDWDEDVH5,6023$&LQWHJUDWLQJWKHUHVXOWVRIKHXULVWLFUHVHDUFKVFLHQWLILFFDWDORJLVDWLRQDQDO\VLV
DQG LQWHUSUHWDWLRQ RI PXVLF VRXUFHV DQG WKH YDULRXV IRUPV RI WKHLU GRFXPHQWDWLRQ OLWHUDWXUH
WKHPDWLFFDWDORJXHV LPDJH DQGVRXQG UHFRUGV  &RRSHUDWLRQLQ WKLVDUHDLV WKH VWUDWHJ\ WR XVH IRU
IXUWKHULPSURYHPHQWRIWKHTXDOLW\RIPXVLFKLVWRULFDOGRFXPHQWDWLRQDQGUHVHDUFKLQ6ORYDNLD
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