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Hudba v Kremnici (Na margo troch významných jubileí)

Boris Banáry
Žilinská univerzita v Žiline
Abstrakt
Príspevok Hudba v Kremnici sa zameriava na trojicu kremnických jubilujúcich skladateľov –
Jána Levoslava Bellu, Ľudmilu Lehotskú-Križkovú a Rudolfa Országha, na ich všestranné
pedagogické, skladateľské a koncertné aktivity. Cieľom je na pozadí hudobnej histórie mesta
zhodnotiť ich význam a zástoj v slovenskej hudobnej kultúre uplynulých desaťročí, a to aj
z pohľadu vedeckého výskumu a odborných podujatí, ktoré im boli v uplynulom období
venované.
Kľúčové slová: Kremnica. Slovenská hudba. Slovenskí skladatelia. Hudobná história.
Romantizmus.

Abstract
The paper focuses on trio jubilee leading composers from Kremnica – Ján Levoslav Bella,
Ľudmila Lehotská-Križková and Rudolf Országh, and on their versatile music teaching,
composing and concert activities. The objective is how their evidence and historic significance
was evaluated in the Slovak music culture in the background of music history, even in terms of
scientific research and professional events that have been in the past decades dedicated to them.
Key words: Kremnica. Slovak music. Slovak composers. Music history. Romanticism.
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Vážení prítomní,
dámy a páni!
Je mi cťou i potešením privítať Vás na dnešnom vedeckom seminári „Ars Kremniciensis
– Traditio et Tempore 2013“, ktorý pripravila Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu
v Kremnici v spolupráci s Katedrou hudby FHV Žilinskej univerzity v Žilne pri príležitosti
jubileí Jána Levoslava Bellu, Ľudmily Lehotskej-Križkovej a Rudolfa Országha. Som rád, že sa
trojici kremnických hudobníkov vytvoril diskusný priestor, umožňujúci spoznať novšie výsledky
ich všestranných aktivít, či už pedagogických, skladateľských alebo aj koncertných, aby sa tak
zhodnotil ich celkový význam a zástoj v slovenskej hudobnej kultúre uplynulých desaťročí.
Organizátori seminára sa však rozhodli, že sa na seminári nebudú prezentovať iba osobnosti
kremnického hudobného života, ale aj osobnosti iné, iné témy, avšak blízke obsahovému
zameraniu seminára. Sú to témy hudobno-historické, hudobno-pedagogické alebo hudobnoestetické, témy dotýkajúce sa súčasnej slovenskej hudby, súčasného hudobného života a kultúry.
V tematickom bloku o kremnickej hudbe a hudobníkoch sa naskytla príležitosť zviditeľniť aj
významnejšie osvetové, kultúrne a hudobné snahy kremnických obyvateľov, úspechy v oblasti
zborového spevu, populárnej či tanečnej hudby. Je toho hodne, čo všetko pracovný program
seminára môže obsiahnuť.
Koncepcia seminára, ako už aj samotný názov hovorí – „Ars Kremniciensis“,
predpokladá nielen širšiu variabilitu tém, ale aj istú periodicitu v príprave a organizácii, a to tak,
aby sa nasledujúce ročníky seminára orientovali nielen na hudbu, ale aj na literatúru a literárnu
históriu, výtvarné umenie, numizmatiku, školstvo a iné oblasti života, ktoré mali, respektíve aj
majú v Kremnici svoju tradíciu.
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Prvý ročník seminára je venovaný hudbe. Dôvodov môže byť viac: prvým sú okrúhle
jubileá významných kremnických osobností, ktoré si dnes pripomíname: 170. výročie Jána
Levoslava Bellu, 150. výročie Ľudmily Lehotskej – Križkovej a 120. výročie Rudolfa Országha.
K nim možno priradiť ďalšie: v tomto roku uplynie 50 rokov, ako začala vychádzať prvá
a doteraz najrozsiahlejšia muzikologická práca venovaná hudobnej histórii mesta, ktorej
autorom je popredný hudobný historik, organológ a publicista Ernest Zavarský, človek s vrelým
vzťahom ku Kremnici a jej histórii. Práca vyšla tlačou v nemeckom zborníku Musik des Ostens
v rokoch 1963 – 1975 pod názvom Beiträge zur Musikgeschichte der Stadt Kremnitz
(Bärenreiter-Verlag, Kassel 2/1963, 3/1965, 4/1967 a 7/1975). Po predošlých čiastkových
výskumoch Pavla Križku, Dobroslava Orla, Konštantína Hudeca a prípadne aj ďalších, vzniklo
dielo, ktoré zúročilo viacročný pramenný výskum materiálov uložených v kremnických
archívoch. Zavarského Beiträge zur Musikgeschichte der Stadt Kremnitz vyšli aj v slovenskej
verzii ako Príspevky k dejinám hudby mesta Kremnice, a to v troch zväzkoch matičného
zborníka Hudobný archív v rokoch 1977 – 1981 (Martin: 2/1977, 3/1981 a 4/1981). Tri
historické kapitoly – I. od najstarších čias do roku 1650, II. od roku 1651 do roku 1800 a III. 19.
storočie, ktoré uzatvára menšia podkapitola Ján Levoslav Bella – mestský riaditeľ hudby,
otvárajú bránu do sveta bohatých dejín hudby mesta. S osobnosťou Ernesta Zavarského, ktorého
100. výročie narodenia pripadlo na rok 2013, sa spája aj s jeho pozoruhodnou a rozsiahlou
monografiou Ján Levoslav Bella – život a dielo (Bratislava 1955). Autor v nej spracoval
osobnosť skladateľa komplexne a na ten čas aj vyčerpávajúcim spôsobom. Svoje miesto tu má
Bellove kremnické obdobie, ktoré sa považuje za obdobie najvyššieho umeleckého vzletu v jeho
koncertnej a skladateľskej činnosti. Veď Bella, nestor slovenskej hudby a misionár hudobnej
13
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kultúry, práve v kremnickom prostredí vykonal nielen kus záslužnej práce, ale aj dozrel na
hotového umelca.
Ján Levoslav Bella nebol jediným, na ktorého sa v 2. polovici 20. storočia sústredil
hudobno-historický výskum. V slovenskej hudobnej publicistike sa objavili aj iné témy: Richard
Rybarič, vedecký pracovník Ústavu hudobnej vedy SAV zhodnotil prínos kremnického rodáka
Štefana Monetaria, slovenského hudobného teoretika, ktorý vydal v Krakove v rokoch 15191520 stredoveký traktát – spis Epithoma utrisque musices praktice. Ten sa stal predmetom
záujmu Rybaričovej pozoruhodnej štúdie Štefan Monetarius Cremnicianus a jeho hudobný
traktát, ktorá vyšla tlačou v Martine roku 1975 (Hudobný archív, Martin 1975). Podobne aj
Darina Múdra, hudobná historička orientujúca sa na výskum hudobného klasicizmu na
Slovensku, preštudovala kremnické hudobné pamiatky 18. – 19. storočia a výsledky svojich
bádateľských aktivít publikovala vo viacerých vedeckých prácach, o.i. aj v monografii Dejiny
hudobnej kultúry na Slovensku II – Klasicizmus (Bratislava 1993). Ladislav Kačic, dnes
popredný akademický pracovník a špecialista na dejiny reholí a rehoľníkov na Slovensku,
zmapoval najaktívnejšie františkánske kláštory na Slovensku, ku ktorým patril aj kláštor
v Kremnici, a výsledky svojich výskumov publikoval v odbornej tlači. Vieme, že františkáni
prišli do Kremnice roku 1649, o štyri roky neskoršie začali stavať kostol (1653), ktorý zasvätili
sv. Františkovi z Assisi, zakladateľovi rehole. Viacerí z nich sa intenzívne venovali hudbe,
napríklad Paulín Bajan, Georgius Zrunek či Edmund Pascha, pričom poslední dvaja – Zrunek
a Pascha mali pôsobiť aj v Kremnici. Nechcem obísť ani Otmara Gergelyiho a Antona Wurma,
dvojicu nadšencov slovenského organologického výskumu, a ich jedinečnú monografiu
Historické organy na Slovensku (Bratislava 1982). Monografia priniesla viaceré cenné
14
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informácie o kremnických organistoch. K najznámejším osobnostiam patrili Matej a Hieronym
Burian, ktorí sa zapísali do dejín slovenskej hudby 16. storočia predovšetkým ako organári,
stavitelia týchto kráľovských nástrojov. Zatiaľ čo pôsobenie Mateja Buriana sa viaže ku
Kremnici, syn Hieronym Burian účinkoval v Banskej Štiavnici, ale udržiaval pracovné
i umelecké kontakty aj s Kremnicou, s mestským magistrátom, keď spolupracoval pri stavbe
nových nástrojov. Krátko po smrti otca sa aj on stal organistom v Kremnici. Všeobecne sa
konštatuje, že „roky účinkovania Mateja a Hieronyma Buriana boli veľmi rušné. Vtedy sa
vlastne viedol boj o skvalitnenie kremnickej školy, vtedy sa už hudba v kostole pestovala na
vysokej úrovni...a teda organista bol priamo v strede hudobného života,“ konštatuje Zavarský
(E.Zavarský: Hudobný archív 2, 1977, s. 103).
Viaceré výsledky výskumov a priaznivejšia klíma v slovenskej hudobnej publicistike 2.
polovice 20. storočia sa premietli nielen do publikačných aktivít, ale aj do oblasti prezentačnej
a propagačnej,

čo

súvisí

s organizáciou

viacerých

vedeckých

konferencií,

domácich

i medzinárodných.
Snahy o sprítomnenie hudobného diela Jána Levoslava Bellu sa viažu k iniciatíve
niektorých inštitúcií a osobností hudobného života na Slovensku. Ich prvou iniciatívou bolo
uskutočnenie muzikologickej konferencie roku 1983 v Bellovom rodnom Liptovskom Mikuláši.
Konferencia

zdôraznila

potrebu

systematickej

starostlivosti

o jeho

umelecký odkaz:

predovšetkým nevyhnutnosť integrácie Bellovho diela do slovenskej hudobnej kultúry a zmenu
v nazeraní na jeho skladateľský odkaz. Z podnetu konferencie, mimochodom prvej svojho druhu
na Slovensku, ktorej sa osobne zúčastnila aj skladateľova vnučka, profesorka viedenského
konzervatória Dagmar Sturliová – Bellová, došlo k postupnému oživovaniu Bellovej tvorby
15
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v koncertnom živote, na zvukových nosičoch i v médiách. Vďaka osobným kontaktom
s vnučkou Jána Levoslava Bellu došlo aj k významnému obohateniu materiálov muzeálne
povahy, čo viedlo k ďalším propagačným aktivitám. O slovo sa prihlásila Kremnica, konkrétne
Múzeum mincí a medailí, s iniciatívou pripraviť projekt stálej expozície Literárne a hudobné
tradície Kremnice. Projekt sa mal realizovať k 150. výročiu narodenia skladateľa roku 1993 vo
vtedy obnovených priestoroch Bellovho domu v Kremnici. Autormi scenára expozície boli
Imrich Sedlák a Boris Banáry. Scenár predpokladal, že pri prezentácii najvýznamnejších udalostí
a osobností Kremnice od najstarších čias po súčasnosť bude práve Bellovi vyčlenený osobitný
expozičný priestor, a to aj v rámci panteónu búst významných osobností Kremnice. Žiaľ, zámer
sa z viacerých príčin nerealizoval, zachoval sa iba 140 – stránkový scenár s odkazmi na
jedinečný expozičný materiál. V jubilejnom roku 1993 sa kremnická stála expozícia
nerealizovala, ale v krajskom meste sa pričinením Literárneho a hudobného múzea v Banskej
Bystrici uskutočnila medzinárodná muzikologická konferencia s príznačným názvom – Ján
Levoslav

Bella

v kontexte

európskej

hudobnej

kultúry.

Banskobystrická

konferencia

„odštartovala“ nové aktivity v koncertnej, no najmä v edičnej činnosti. Ústredným priestorom
novej činnosti bola veľkorysá edícia Súborné kritické dielo J.L.Bellu, ktorá začala vychádzať
pod gesciou Hudobného centra v Bratislave v rokoch 1997 – 2006, kedy vyšla prvá edičná séria
A – Komorná tvorba.
V dejinách kremnickej hudby na prelome 19. – 20. storočia nemožno obísť Ľudmilu
Lehotskú – Križkovú, od Bellu iba o 20 rokov mladšiu organistku a jednu z prvých hudobných
skladateliek na Slovensku. Bola dcérou významného kremnického historika a archivára Pavla
Križku, ale žila a pracovala tak povediac v tieni viacerých osobností mesta. Nevedno, či sa
16
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s Bellom osobne spoznala, no vieme, že po štúdiách na vyššom dievčenskom ústave v Lučenci
v rokoch 1874 – 1876 študovala klavír u kremnického regenschoriho Františka Janečka, ale
harmónii a hudobnej teórii sa venovala ako samouk. Janeček bol v období Bellovho pobytu
v Kremnici organistom a riaditeľom chóru, preto Lehotskej kontakty s Bellom nemožno celkom
vylúčiť. Bella z Kremnice odišiel roku 1881, Janeček roku 1886. Je isté, že Lehotská ako 20ročná talentovaná hudobníčka stratila svojho učiteľa a tým aj možnosť ďalšieho hudobného
rastu. V rokoch prvej svetovej vojny bola kantorkou a organistkou kremnického evanjelického
chrámu, kedy sa intenzívne venovala úpravám a harmonizáciám cirkevných spevov (údajne
zharmonizovala 200 piesní). Pre jej ďalší umelecký rast boli významné písomné kontakty
s martinskými matičnými dejateľmi, predovšetkým s Andrejom Halašom, neskoršie aj
s Milošom Ruppeldtom, ktorý – ako to vyplýva z korešpondencie – jej pomáhal pri príprave
a vydaní skladieb Pätnásť piesní v slohu ľudovom pre spev a klavír, ktoré vyšli v Matici
slovenskej roku 1935. V liste adresovanom Ruppeldtovi o svojich piesňach píše: „Sú síce veľmi
jednoduché, ale originálne, ozaj slovenské“. Miloš Ruppeldt jej sprostredkoval aj súkromné
štúdium hudby u Eugena Suchoňa, ktoré absolvovala na začiatku 30. rokov 20. storočia vo
forme krátkeho skladateľského kurzu. V literatúre sa často uvádza, že tvorba Ľudmily Lehotskej
– Križkovej obsahuje desiatky harmonizácií ľudových a cirkevných piesní, zborov a drobných
inštrumentálnych skladieb, čo však nemožno s istotou potvrdiť. V slovníkovej literatúre sa
spomína Sonáta F pre klavír, Slovenský tanec pre husle a klavír, z oblasti iných aktivít sa
vyzdvihuje jej členstvo v martinských ženských spolkoch Živena a Lipa, avšak bez akýchkoľvek
ďalších podrobností. Viac svetla do problému mohla vniesť Margita Rakovská-Čunderlíková,
vtedajšia učiteľka Hudobnej školy J.L.Bellu a chrámová organistka, ktorá mala počas svojho
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života uchovávať časť jej osobného archívu. Hudobná pozostalosť našej prvej slovenskej
skladateľky Ľudmily Lehotskej-Križkovej sa v zbierkových inštitúciách a archívoch na
Slovensku pravdepodobne nenachádza.
Osobnosť Ľudmily Lehotskej-Križkovej sa do širšieho slovenského ani regionálneho
kultúrneho povedomia nedostala, nevníma ju mesto ani ev. cirkev, čo môže byť v roku jej
okrúhleho jubilea podnetom k zamysleniu.
Ani tretia umelecká osobnosť – Rudolf Országh nepredstavuje v kremnickom prostredí
to, čo by sme očakávali. Kremnica prvej polovice 20. storočia neposkytovala veľa umeleckých
príležitostí: v rámci katolíckej cirkvi najväčší význam mali hudobné aktivity hradného kostola
sv. Kataríny, ktorý bol známy svojou bohatou hudobnou tradíciou. Vtedajšie hudobné produkcie
kostola mu ponúkali vzory zo štýlových vrstiev vrcholného klasicizmu, čo boli omše a menšie
cirkevné skladby, ale podnety mal aj z hudobného romantizmu. Tak vzniklo napríklad jeho 12
variácií na tému Dobrú noc, má milá, ktoré po úspešnom súbehu Matice slovenskej roku 1944
boli vydané v Martine, zato opera Jurkov sen ostala v rukopise. Doba bola moderná, ale tradícia
silnejšia. Országh absolvoval učiteľský ústav v Ostrihome, v Kremnici sa etabloval ako
organista, mestský kapelník, učiteľ na hudobnej škole a príležitostný skladateľ. Osobnosť Jána
Levoslava Bellu u neho rezonovala takmer nepretržite. Keď na jeseň 1923 Bella navštívil pri
príležitosti svojich osemdesiatin Kremnicu, Rudolf Országh si v Slovenských pohľadoch na jeho
návštevu spomínal s nesmiernou úctou a obdivom: „Ráno vyhľadal i mňa v kostole, práve keď
som vykonával svoju funkciu. Sadol si za organ a začal improvizovať... Nestačia mi slová na
vyjadrenie ako improvizoval. Mimovoľne prišiel mi na um Anton Bruckner, respektíve ona
dojemná chvíľa jeho života, keď staručký majster posledný raz putoval k organu sväto18
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floriánskeho kláštora zahrať si na svoj zamilovaný nástroj a posledný raz vliať v tóny mnohé
a mnohé hodnoty, ktoré sa nikdy nezverujú papieru, ale, zrodiac sa momentálne, ihneď umierajú
ako nevinné dieťa, čo na anjelských krídlach vzlieta, odkiaľ prišlo: do výšin, k svojmu
všemohúcemu tvorcovi...“
Országh vykonával funkciu riaditeľa chóru celých dvadsať rokov, v rokoch 1918 – 1938,
kedy komponoval takmer výlučne pre potreby hudobných produkcií chóru hradného kostola.
V tom čase spracoval rukopisný Inventár nôt a hudobných nástrojov chóru farského kostola,
ktorý dnes poskytuje obraz o kremnickom chrámovom repertoári bellovského i pobellovského
obdobia. Keď roku 1950 bola založená Hudobná škola, Országh sa spolu s Bohuslavom
Jelínekom, zakladateľom školy a jej dlhoročným riaditeľom, a Etelou Antošovou stal jej prvým
pedagógom vyučujúcim klavír, husle, violončelo a hudobnú náuku. Jeho pedagogická práca
ovplyvnila vznik nových inštrumentálnych diel svetského charakteru. Viaceré z nich odzneli na
školských koncertoch v rokoch 1950 – 1957, kedy Országh pôsobil ako pedagóg na kremnickej
hudobnej škole, od roku 1955 nesúcej meno Jána Levoslava Bellu. Súčasne bol aj členom
Kremnického komorného združenia. Ako hudobný pedagóg mal možnosť formovať jedinečný
talent Petra Michalicu, kremnického rodáka a popredného svetového huslistu, pedagóga
a umelca, ktorý dnes na vysokej profesionálnej úrovni uskutočňuje festivalové koncerty Hudba
pod diamantovou klenbou. Medzinárodný festival Hudba pod diamantovou klenbou, ako aj
Kremnický hradný organ spĺňajú tie najvyššie umelecké kritéria, vďaka ktorým sa hudobný
život Kremnice začlenil do širších celoslovenských súvislostí. Faktor umeleckej uzavretosti sa
stráca, stáva sa minulosťou.
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Vážení prítomní!
Nebolo mojim úmyslom hodnotiť činnosť a tvorbu trojice jubilujúcich osobností, či dokonca
celú historickú panorámu hudby v Kremnici. Cieľom príspevku bolo naznačiť hlavné kontúry
problematiky, ktorú môžu detailne vykresliť jednotlivé referáty, koreferáty alebo diskusné
príspevky, čo prispeje k vytvoreniu pestrej mozaiky tém vo viacerých historických
a sémantických rovinách.
prof. PhDr. Boris Banáry, CSc.
garant vedeckého seminára
Katedra hudby
Fakulta humanitných vied
Žilinská univerzita v Žiline
boris.banary@fhv.uniza.sk

20

Antónia Ťahún-Mendelová

Osobnosti hudobného života Kremnice

Antónia Ťahún-Mendelová
Žilinská univerzita v Žiline, Základná umelecká škola J. L. Bellu v Kremnici

Abstrakt
Príspevok popisuje výber z hudobného života Kremnice a jeho najvýraznejšie osobnosti.
Kľúčové slová: Osobnosti, hudobný život, Kremnica.

Abstract
The article describes specific parts from music life in Kremnica and its most famous
personalities.
Keywords: Personalities. Music life. Kremnica.
Kremnicu preslávilo množstvo muzikantských osobností. Medzi prvých patrili trubači,
neskôr pôsobili v meste napríklad výrobcovia nástrojov, organisti, kantori... Najviac preslávili
hudbu v Kremnici však hudobní skladatelia. Spomenieme najvýznamnejšie osobnosti
hudobného života v Kremnici.
Trubači
Dôkazy o pestovaní vokálnej aj inštrumentálnej hudby v Kremnici pochádzajú z 15.
storočia. Korene hudobníkov v Kremnici v tomto období môžeme hľadať v prvom rade
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v strážnom systéme mesta (na veži zámockého komplexu) u vežových strážnikov – trubačov
(turnerov).1
Trúbenie bolo vlastne fanfárou (pohybom po tónoch rozloženého durového akordu tak, ako to
dovoľovalo prefukovanie nástroja do vyšších harmonických tónov). Hranie chorálov samo
o sebe tiež nevyžadovalo väčšie umenie. Jedine účinkovanie pri bohoslužbách kládlo na
trubačov pomerne vysoké nároky z technickej i umeleckej stránky, pretože repertoár bol aj
v Kremnici na vysokej úrovni. Hrali sa skladby Hammerschmidta, Scheina, Senfla, Josquina,
Lassa a iných autorov, v ktorých boli neraz predpísané aj náročné obligátne inštrumentálne
party.
Pri výbere kremnických trubačov bolo najdôležitejšie hudobné vzdelanie. Nemáme
správy o tom, že by tvorili trubačský cech. Trubačom sa mohol stať však iba ten hudobník, ktorý
sa určitú dobu učil u trubačského majstra a dostal výučný list. Aj viacerí kremnickí trubači
mávali učňov, čo sa dodržiavalo až do čias posledného kremnického majstra – trubača
Ferdinanda Ulmana na prelome 19. a 20. storočia.
V rôznych predpisoch, ktoré boli vydávané pre trubačov sa môžeme dozvedieť niekoľko
ich mien, napr. majstra Blöckla.
Slobodné trubačské (turnerské) umenie (die freie Kunst Thurnerei) sa v Kremnici
rozvíjalo asi do roku 1898. Dvaja z posledných kremnických turner majstrov boli Ferdinand
Ulman a Jozef Alleram.2
Keď povolanie muzikantov – trubačov zaniklo, nastúpil na ich miesto hasičský hudobný zbor.
Ten hrával na veľké sviatky na veži až do čias, kedy hudba na veži zámockého kostola skončila.
1
2

LAMOŠ, Teodor. 1957. Archív mesta Kremnice – Sprievodca po fondoch. Bratislava : 1957. 164 s.
LAMOŠ, Teodor. 1957. Archív mesta Kremnic – Sprievodca po fondoch. Bratislava : 1957, 165 s.
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Poslednýkrát v tomto období zazneli trubačské fanfáry v roku 1905. O obnovu tradície
vyhrávania na veži sa v posledných rokoch stará dychová hudba Minciar. Každý rok sa pred
polnočnou omšou 24. decembra rozliehajú ulicami mesta vianočné koledy, ktoré sprevádzajú
veriacich na ceste na omšu.3

Obr. Mestský trubač (Zdroj: MMM Kremnica)

3

HUDEC, Konštantín. 1969. Kremnickí trubači. In: POTÚČEK, Juraj. Otázky hudobného života na Slovensku. Bratislava :
ÚHV SAV, 1969. s. 5 – 11.
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Hudobný teoretik
Ako jedného z prvých hudobníkov nášho mesta a zároveň celoslovensky významnú
osobnosť spomeniem hud. teoretika Štefana Monetaria (15. – 16. stor.). Štefan Monetarius sa
v Kremnici aj narodil, avšak svoje štúdia absolvoval vo Viedni. Jeho najznámejšie dielo je
Epithoma utriusque musices practicae, ktorá vyšla tlačou v roku 1518 v Krakove.4 V tomto roku
ubehne 495 rokov od vydania tohto teoretického diela, podáva všeobecné zásady menzurálnej
(výška a dĺžka nôt) hudobnej teórie.5

4
5

LAMOŠ, Teodor. 1957. Archív mesta Kremnice – Sprievodca po fondoch. Bratislava : 1957. 164 s.
HRUŠOVSKÝ, Ivan. 1964. Slovenská hudba v profiloch. Bratislava : 1964. s. 19.
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Obr. Štefan Monetarius: Epithoma utriusque musicae practicae 1518 Krakov
(Zdroj: MMM Kremnica)
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Organisti, organári
Prvé záznamy o organistoch v Kremnici sa nachádzajú vo výkaze daní a výdavkov
z roku 1466.6 Prvého organistu mesta Kremnice (majster Tomáš) poznáme zo záznamov z roku
1493. Jeho nástupom bol Blažej, ktorý tu pôsobil v rokoch 1503 – 1528. 7
V dejinách slovenskej hudby sa uvádza, že Matej Burian, kremnický organár a organista,
pôsobil v meste v rokoch 1568 – 1581. Z dokumentov vysvitá, že vyrábal a opravoval organy
pre celé ostrihomské arcibiskupstvo.
Prví, ktorých františkáni pozvali účinkovať v kostoloch boli organista Johann Christian
Ehrenreich Stirbitz, ktorý bol po svojom otcovi zvolený za organistu v roku 1663 (už je tomu
350 rokov).
V čase, keď bol jeden z kostolov vrátený katolíkom v roku 1774, si hudbu vo
františkánskom kostole vzala na starosť „Cammer capelle“. Františkáni preto už nemuseli platiť
najatých hudobníkov, čo vyhovovalo duchu rehoľnej chudoby.
V roku 1602 prijala mestská rada za organistu Egídia Krivonosa.
Po Egídiovi Krivonosovi bol za organistu vybratý Ján Stirbitz, syn kremnického mešťana,
organára Martina Stirbitza.
Z organistov v 17. Storočí poznáme mená: Augustín Deutschmann, zapisovaný
v Kremnici ako „Schulcollega“. Mladý Stirbitz mal hrávať v pracovný deň. V roku 1674, teda
krátko po prevzatí kostolov katolíkmi, vykonal v Kremnici kanonickú vizitáciu tekovský
arcidiakon Andrej Péterffy. V kostole sv. Alžbety účinkoval ako organista v tom období Juraj
6

ZAVARSKÝ, Ernest. 1680. Príspevok k dejinám hudby v Kremnici od najstarších čias až do roku 1650. Martin : Matica
slovenská, 1977. 20 s.
7
LAMOŠ, Teodor. 1957. Archív mesta Kremnice – Sprievodca po fondoch. Bratislava : 1957. 164 s.
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Sidarius. Na sviatky spieval slovenské piesne, za čo bol primerane ohodnotený.
Organárstvo malo v Kremnici dlhú tradíciu. Po Martinovi Stirbitzovi pracoval v Kremnici asi
od roku 1659 organár Izák Roglmayer. Bol váženým a vplyvným občanom, dokonca sa tiež
v roku 1677 stal členom mestskej rady.
Ku koncu 17. storočia existoval v Kremnici cech stolárov a tokárov, do ktorého patrili aj
organári.
Po smrti Jána Stirbitza v roku 1662 bol zvolený za organistu jeho syn Ján Christian Ehrenreich
Stirbitz.
V 16. – 17. storočí sa Kremnica vďaka organárskej tradícii zaradila medzi významné mestá
organárstva na Slovensku, a to najmä vďaka organárskym rodinám:


Burianovcov,



Zorkovských



a Podkonických.

Známi boli organári: Ján Transsilvanus, Ján Balvus, Matej Burian, Martin Stribitz, Michal
Gleckner, Izák Roglmayr.
Jednou zo svetských kapiel bola Komorská kapela, ktorú ešte budeme ešte niekoľkokrát
spomínať, tzv. „Cammer capella“. Vydržiavali si ju kremnické bane a mincovňa. Účinkovala na
oficiálnych slávnostiach, najmä na bohoslužbách. Okrem cirkevnej hudby predvádzala aj hudbu
čisto inštrumentálnu. Z repertoáru sú pozoruhodné zachované svetské orchestrálne skladby –
symfónie a ouvertúry s menami autorov:
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Zimmermann,



Antonín Aschner,



Matej Czerny,



Eduard Kulka a iných. Pôsobili v meste ako mestskí kapelníci a súčasne ako dirigenti

v „Cammer capelle“.
Kostolní hudobníci boli považovaní za samozrejmú zložku cirkevného i kultúrneho života
v Kremnici.8
Skladateľské osobnosti
Medzi prvých kremnických skladateľov pôsobiacich v Kremnici do obdobia romantizmu
patrili Richter Cremnic, rodina Ružičkovcov a Anton Aschner.9
Na začiatku 19.storočia patrili k skladateľom v Kremnici kapelníci Anton Bernhardt a Anton
Wurm, ktorého diela majú iba dokumentačnú hodnotu.10
Medzi českých hudobníkov pôsobiacich v Kremnici patril Eduard Kulka a František Janeček.11
Osobitné miesto patrí nestorovi slovenskej hudby Jánovi Levoslavovi Bellovi.
Dôležitú časť hudobného života v mesta zaplnila i skladateľka Ľudmia Križková-Lehotská.
Bohatú hudobnú minulosť mesta uzatvára v 20. storočí hudobný skladateľ a učiteľ hudby Rudolf
Ország.

8

ZAVARSKÝ, Ernest. 1970. Hudba v Kremnici medzi 1650 – 1800. s. 48 – 60.
ZAVARSKÝ, Ernest. 1970. Hudba v Kremnici medzi 1650 – 1800. s. 93 – 99.
10
LENGOVÁ, Jana. 1996. Hudba v období romantizmu a národno-emancipačných snáh 1830 – 1918. In: Dejiny slovenskej
hudby. ELSCHEK, Oskar (ed.). 1996. Bratislava : Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, 1996. 164 s.
11
LENGOVÁ, Jana. 1996. Hudba v období romantizmu a národno-emancipačných snáh 1830 – 1918. In: Dejiny slovenskej
hudby. ELSCHEK, Oskar (ed.). 1996. Bratislava : Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, 1996. 164 s.
9
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Richter Cremnic
V hudobnom archíve františkánskeho kostola v Kremnici sa nachádzajú medzi inými
hudobninami aj adventná antifóna „Alma Redemptoris Mater“ pre basové sólo, dvoje huslí,
violončelo a organ od Richtera Cremnic. V 18. storočí boli v Kremnici dvaja hudobníci tohto
priezviska. Jeden bol Jozef Václav (Wenzel) Richter, ktorý bol majstrom kremnickej Komorskej
kapely. Slúžil ale aj vo farskom kostole ako huslista. Nie je jednoduché zaradiť ho do radu
kremnických hudobníkov, lebo pojmy „kantor“ a „kapelník“ neboli jednoznačné a často sa
zamieňali. Táto zámena sa dá vysvetliť tak, že Richter ako huslista a neskôr Ružička a Aschner
ako kantori boli v službách farského kostola a súčasne zastávali aj miesto kapelníka
v Komorskej kapele. Teda Václav Jozef Richter dostával plat z mestskej pokladnice za službu vo
františkánskom kostole. Podľa mena pochádzal Václav Jozef Richter z Moravy. V roku 1734 sa
kantorom stal Johann Joseph Richter.12
Rodina Ružičkovcov
Meno Ružička sa v 18. storočí vyskytovalo často. Bola to hudobnícka rodina, ktorej
členovia slúžili ako hudobníci mestu tri či štyri generácie. Najvýznamnejším z rodiny bol
Václav Jozef Ružička.
Prvým členom bol Jozef Joachim Ružička, ktorý bol od roku 1726 vežovým majstrom
a dostával dvestošesťdesiat zlatiek ročne. Podmienkou mesta pre jeho pôsobenie bolo, že
dostane týždenný plat päť zlatiek, z čoho si platil aj pomocníkov. Avšak jeden z mestských
12

ZAVARSKÝ, Ernest. 1970. Hudba v Kremnici medzi 1650 – 1800. s. 93 – 99.
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hudobníkov nesúhlasil s podmienkami. Nechcel slúžiť pod vedením Ružičku, tak sa mestská
rada rozhodla, že vežový majster bude dostávať cez dve zlatky a dvaja turneri spolu štyri zlatky
a tovariš cez jednu zlatku týždenne. Po smrti Joachima Ružičku v roku 1774 nastúpil na otcove
miesto jeho syn Jozef Johann Ružička.
Pri nástupe dostal zvláštne inštrukcie, že má prijímať za tovarišov len slobodných mládencov,
avšak dobrých hudobníkov.
O ďalšom členovi rodiny Johannovi Jozefovi sa zachoval pochvalný zápis v kuriálnom
protokole. Po tom, ako dostal miesto vežového majstra, požiadal, aby sa tovarišom stal jeho syn
Anton. Prijali ho na pol roka, ale ako to bolo zvykom vo všetkých kremnických cechoch, musel
ísť najprv na istý čas na vandrovku. Ďalším členom rodiny bol Frantz, ale ten bol ako tulák
vypovedaný z mesta. Patril k tretej generácii Ružičkovcov. O niečo mladší brat Alois slúžil
mestu od roku 1795 ako vežový tovariš.
Po smrti Jozefa Joachima Ružičku nastúpil na miesto kantora jeho ďalší syn Wenzelm
ktorý sa stal aj kapelníkom komorskej kapely.13

Anton Aschner
Anton Aschner (1732 – 1793) bol rovesníkom J. Haydna.14 Patril k váženým
osobnostiam hudobného života v Kremnici a k skladateľom klasicizmu na Slovensku.15

13

ZAVARSKÝ, Ernest. 1970. Hudba v Kremnici medzi 1650 – 1800. s. 93 – 99.
MÚDRA, Darina. 1993. Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku II, Klasicizmus. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenského
hudobného fondu, 1993. 72 s.
15
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Pochádzal z Tirolska.

Po Václavovi Jozefovi Ružičkovi bol Anton Aschner v roku 1762 povolaný za kantora
kremnického farského kostola. Dostával okolo stopäťdesiat zlatiek ročne.
Už pred nástupom do funkcie pôsobil ako huslista. Neskôr sa ako tridsaťročný stal kapelníkom
mestskej Komorskej kapely „Cammer Kapelle“, s ktorou sa staral o hudbu vo františkánskom
kostole. V Kremnici pracoval tridsať rokov. Aj jeho synovia sa uplatnili v hudobnom živote
v meste. Jozef Aschner pôsobil ako huslista vo farskom kostole a dostával o niečo vyššiu mzdu
ako jeho otec pred tridsiatimi rokmi. Druhý syn – Ferdinand sa stal po otcovej smrti kantorom
a kapelníkom Komorskej kapely, ale len na dva roky. Tretím bol František, ktorý študoval
teológiu, a napokon sa stal učiteľom v Kremnici. Ďalším potomkom bol Ján Aschner, ktorý
pôsobil ako altista.
Anton Aschner bol uznávaným skladateľom. Uznanie si získal aj od Kráľovskej
miestodržiteľskej komory a bol za svoje zásluhy v cirkevnej hudbe ocenený. Predtým sa takejto
cti nedostalo ani jednému hudobníkovi, a po ňom už len Jánovi Levoslavovi Bellovi.
Svojim hudobným výrazom bol blízky tvorbe predchodcov viedenského klasicizmu.17
Z jeho tvorby sa zachovala pomerne rozsiahla časť vo františkánskej knižnici kremnického
kláštora. Keďže pôsobil aj v Komorskej kapele, ktorá vystupovala tiež pri svetských
príležitostiach, komponoval aj svetské skladby.18 Jeho skladateľská pozostalosť zahŕňa cirkevné
diela: antifóny (16), árie (11), žalmy (5), rekviem, nešpory, graduál, canticum a sakrálnu
16
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zborovú kompozíciu. Som veľmi rada, že dnes sa o tomto skladateľovi dozvieme ešte viac.

Eduard Kulka
Eduard Kulka (1802? – 1861) bol kapelníkom kremnického farského kostola a učiteľom
hlavnej dievčenskej školy. Kládol dôraz na kontrapunktickú a imitačnú prácu, ako je zrejmé
z troch zachovaných omší, ale aj z ďalších diel (ofertórium – kánon Salvum fac Imperatorem).20
František Janeček
František Janeček (1837 – 1909) sa narodil v Soleniciach v Čechách. Študoval v Prahe
na organovej škole. Po štúdiách prišiel do Kremnice na žiadosť Eduarda Kulku. V rokoch 1866
– 1886 pôsobil v Kremnici ako učiteľ a organista. Jeho príručka „Teoreticko-praktický
varhaník“, ktorá ostala len v rukopise, bola obľúbená.21
V katolíckej cirkevnej hudbe (ofertóriá, graduále, rekviem) preferoval klasicistické
hudobné myslenie.22
Ako skladateľ zasiahol aj do svetskej hudby. Jeho skladby boli určené najmä pre
pestovanie domácej a komornej hudby.
V roku 1871 sa o miesto mestského kapelníka spolu s ďalšími šiestimi uchádzačmi
uchádzal aj Jána Levoslava Bella a František Janeček. Miesto sa uvoľnilo úmrtím Eduarda
19
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Kulku, mestského kapelníka. Krátko pred vymenovaním Bellu, bol menovaný mestským
organistom František Janeček.
Pôsobil aj ako učiteľ dievčenskej školy v Kremnici.
Nebolo mu vyhovené v žiadosti o udelenie miesta mestského kapelníka, preto neprejavoval už
ďalej záujem o organizovanie hudobného života. Zostal činný skladateľsky.23
Ján Levoslav Bella

Obr. J. L. Bella (Zdroj NBS MMM Kremnica)

Najvýznamnejšou osobnosťou slovenskej hudby 19. storočia bol Ján Levoslav Bella
(1843 – 1936). Narodil sa v roku 1843 v Liptovskom Mikuláši. Po gymnaziálnych štúdiách
v Levoči a v Banskej Bystrici, kde zároveň študoval v teologickom seminári, získal vyššie
teologické vzdelanie na Univerzite vo Viedni. Pobyt vo Viedni využil na prehĺbenie poznatkov
z filozofických a humanistických vied.
23
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Po krátkom pôsobení v Banskej Bystrici sa stal mestským hudobným riaditeľom
v Kremnici (1869 – 1881). Po konvertovaní na protestantizmus sa stal organistom nemeckej
evanjelickej obce, učiteľom hudby a dirigentom Hudobného spolku v sedmohradskej Sibini
(1881 – 1921). Poslednými pôsobiskami boli Viedeň (1921 – 1928) a Bratislava (1928 – 1936).
Komponovať začal už ako gymnazista v Levoči. Spočiatku sa venoval prevažne tvorbe
katolíckej duchovnej hudby, zborom a úpravám slovenských ľudových piesní, inštrumentálnym
a komorným dielam.
Svoje teoretické úvahy o obnove katolíckej cirkevnej hudby uverejňoval v nemeckých
cirkevných časopisoch. Prostredníctvom vydavateľa hudobného časopisu Apollo v Budapešti,
poslal Bella niekoľko skladieb Frantzovi Lisztovi, ktorý sa o jeho dielach vyjadroval
pochvalne.24 Jedným z prvých teoretických prác Bellu bola úvaha založená na empirickom
základe s názvom Naša hudba a náš spev, ktorá je vlastne pozitívnou reakciou na v tom čase
plánované vydanie náuky o harmónii od Michala Laciaka.
S pozitívnym ohlasom predviedol J. Helmesberger vo viedenskej dvornej kaplnke Bellovu
Omšu b mol pre miešaný zbor a orchester a Omšu Es dur. Mnohé cirkevné skladby Bella pri
odchode z Kremnice zničil.
V jeho umeleckom vývoji vystupujú dva tvorivé vrcholy. Prvý predstavujú diela, ktoré
komponoval alebo sa s nimi začal zaoberať v Kremnici a dokončil ich v Sibini. Druhý tvoria
zborové kantáty sibinskej proveniencie. K prvej kompozičnej skupine zaraďujeme symfonickú
báseň Osud a ideál, umelé piesne na nemeckú poéziu, Sláčikové kvarteto c mol, op.25, Sonátu b
mol pre klavír, trojdejstvovú veľkú romantickú operu Kováč Wieland na nemecké libreto O.
24
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Schlemma.
Vďaka tomuto dielu je považovaný za tvorcu prvej opery na Slovensku.
V duchovnej tvorbe sibinskej proveniencie nadviazal Bella v motetách a kantátach na
tradíciu protestantskej hudby, ktorá vyrastala z protestantského chorálu. Medzi jeho duchovnými
kantátami sú majstrovské diela ako Reformačná kantáta, Veľkonočná kantáta, Pôstna kantáta
a kantáta Aký milý je Tvoj príbytok, ó Pane.
Početná je aj Bellova svetská tvorba tohto obdobia: mužské zbory, menšie inštrumentálne
a neskôr organové diela, príležitostné orchestrálne diela a svetské kantáty.25
Pre kruh dôvernejších priateľov bývali v Bellovom byte schôdzky, pri ktorých sa hrávali
komorné skladby. Tieto schôdzky dávali Bellovi zabudnúť na mnohé biedy, hmotné starosti
i vnútorné boje. Tieto posledné mu spôsoboval jeho biskup, ktorý nerád videl Bellu na hudobnej
dráhe a chcel ho opäť silou-mocou dostať na kňazskú dráhu.
Na užšie kruhy sa obmedzovali i takzvané „venčeky“ (Kränzchen), pravidelné schôdzky
hudobnej kremnickej inteligencie, každý raz v inej rodine. Pri schôdzkach tohto rázu zväčša
účinkovali členovia Bellovho zboru a orchestru. Tam predstavoval Bella svoje najnovšie
skladby.
Po všetkých spomínaných prácach si Bella našiel čas i pre komponovanie. Svedčia o tom
nespočetné cirkevné skladby, ktoré príležitostne písaval ex abrupto. Na každej z nich sa
prejavuje Bellovo kompozičné majstrovstvo.26
Cenná kultúrna práca, všestranná inteligencia, jemný nevyčerpateľný humor – to všetko
25
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vyzdvihlo Jána Levoslava Bellu na piedestál všeobecného obdivu. Každý bol nadšený jeho
prácou. Najmä jeho spolupracovníci. Bella získal pre svoje ciele každého. Jedine kremnická
mestská pokladnica sa k nemu chovala macošsky.
Ján Levoslav Bella zatúžil po širšom poli pôsobenia. Preto v lete v roku 1881 opustil
Kremnicu a odišiel do Sibine.27
Za svoje celoživotné umelecké dielo sa Ján Levoslav Bella dožil aj oficiálneho uznania –
pri príležitosti 85. narodenín mu bol udelený titul doktor filozofie honoris causa.
Zomrel v Bratislave. Niekoľko dní pred svojou smrťou napísal báseň, ktorá dôstojne uzatvára
život tohto veľkého skladateľa, nestora slovenskej národnej hudby:
Jak milé slnko zájde k západu,
mier rozhostí sa v celej prírode,
tak zašiel, ktorý svietil národu
a svätil pravde, sile, slobode.28

27
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Ľudmila Lehotská-Križková

Obr. Ľudmila Lehotská-Križková (Zdroj: NBS MMM Kremnica)

Ľudmila Lehotská-Križková (1863 – 1946), dcéra kremnického historika a archivára
Pavla Križku, bola žiačkou Františka Janečka. Kompozične sa orientovala na menšie hudobné
formy (piesne, zbory, klavírne skladby).29
Účinkovala ako organistka na bohoslužbách v evanjelickom kostole, v rokoch 1914 –
1918. Už ako šestnásťročná začala komponovať menšie, nenáročné skladby. Neskôr umelé
piesne, harmonizácie ľudových piesní, rôzne príležitostné a inštrumentálne skladby. Niektoré
z nich boli predvedené nielen na koncertoch v Kremnici, ale aj v iných mestách Slovenska.30

29
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„K hudbe som sa utiekala v dňoch radostných a ňou som si pomáhala v časoch krušných,
ktorých najmä v národnom ohľade bolo v minulosti veľmi mnoho. Takmer všetky moje skladby
sú výplodom duševného zanietenia pri rozličných príležitostiach a z rozličných podnetov,
pričom moja osobná účasť ustupovala do pozadia“, povedala skladateľka.31
Rudolf Ország

Obr. Rudolf Ország (Zdroj: NBS MMM Kremnica)

Rudolf Ország (1893 – 1962) pochádzal z Ostrihomu, kde bol jeho otec organistom.
Študoval na gymnáziu a neskôr na učiteľskom ústave v Ostrihome. V roku 1913 prišiel do
Kremnice, kde začal pôsobiť ako organista, neskôr ako mestský kapelník.32 Vyše 20 rokov sa

31
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venoval povinnostiam organistu zámockého kostola, pričom intenzívne študoval hudobný odkaz
Jána Levoslava Bellu.33
Jeho tvorba sa viazala k chrámovej tvorbe, pretože jeho pracovné povinnosti sa viazali
k chrámu. Výnimočne však od neho nachádzame menšie skladby necirkevného charakteru.
Podnetom k ich tvorbe bola jeho pedagogická činnosť. V období po druhej svetovej vojne má
jeho tvorba výlučne svetský charakter. Bolo to podmienené tým, že v tom čase pôsobil ako
súkromný učiteľ hudby a od roku 1950 ako učiteľ Mestského hudobného ústavu v Kremnici.
Skladby v tomto období písal pre svojich žiakov. Náročnosť prispôsoboval
interpretačným schopnostiam žiakov. Výnimkou sú diela, ktoré komponoval pre dychovú hudbu,
salónny orchester a zborové skladby. Z jeho diel je najvýznamnejšia Banícka omša
a najrozsiahlejšia je detská opera Jurkov sen. 34
Keď sa hudba v Kremnici začala vyučovať, vznikol žiacky orchester, ktorý trval až do
dvadsiateho storočia. Vytvorením orchestra získali chudobní žiaci výdatný prameň stálych
príjmov.
Do 20. storočia neexistovalo inštitucionálne hudobné školstvo v Kremnici. V 20.storočí sa
vyučovali hudbu súkromní učitelia, neskôr bola založená i hudobná škola.
Súkromní učitelia hudby
V prvej polovici 20. storočia viedli vyučovanie hudby súkromní učitelia. V Kremnici ich
bolo trinásť: Karol Antoš, František Janeček, Markéta Langerová, Adela Havašová, Oľga
33
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Dukkeová, Dezider Angyal, Jozef Zástěra, Elena Antošová, Coloman Antoš, Etela Antošová,
Rudolf Ország, Ida Alexy, Bohuslav Jelínek.
Stručne k jednotlivým učiteľom.35
Karol Antoš, absolvent pražského konzervatória, je autorom niekoľkých opier. Vyučoval hru na
klavíri a na husliach. Bol činný ako organista, pedagóg, skladateľ.

36

V rokoch 1881 – 1923

pôsobil ako zbormajster a dirigent v kostole v Kremnici.37
František Janeček, syn Františka Janečka, mestského organistu a skladateľa. Pôsobil aj ako
organista a pedagóg.
Markéta Langerová vyučovala hudbu, ale len malý počet žiakov.
Adela Havašová bola žiačkou J. L. Bellu, absolventka Hermanovho inštitútu. Okrem
vyučovania sa venovala aj spevu.
Oľga Dukkeová bola absolventkou Mestskej hudobnej školy v Košiciach, tiež mala malý počet
žiakov.
Dezider Angyal – absolvent konzervatória v Budapešti.
Jozef Zástěra pôsobil v Kremnici ako profesor gymnázia a súčasne súkromne vyučoval hru na
husliach.
Elena Antošová, dcéra mestského kapelníka Karola Antoša. Spolu so súrodencami Etelou,
Marcelou a Colomanom získali vzdelanie na Štátnej hudobnej akadémii v Budapešti. Elena
vyučovala hru na husliach a spev.
35
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Coloman Antoš, brat Eleny Antošovej, bol činný ako hudobný skladateľ, pôsobil na zámockom
chóre ako spevák. Z Kremnice odišiel do Baziliky sv. Petra v Ríme, neskôr odišiel do USA.
Etela Antošová, sestra Eleny a Colomana, vyučovala hru klavíri, husliach, spev a harmóniu.
Z Kremnice odišla do Maďarska.
Rudolf Ország, spomínaný skladateľ pôsobil ako súkromný učiteľ hudby a v rokoch 1943 –
1944 sa stal riaditeľom nemeckej hudobnej školy v Kremnici. Po otvorení Mestského
hudobného ústavu pôsobil ako učiteľ hry na husliach, klavíri a violončele.
Ida Alexi – študovala na nemeckom konzervatóriu v Prahe. Súkromne vyučovala v Kremnici
v rokoch 1933 – 1944.
Bohuslav Jelínek, rodák z Tuchlovíc pri Kladne, absolvent Vojenskej hudobnej školy v Prahe,
kde sa učil hre na viole, husliach a dychových nástrojoch. S bohatými skúsenosťami z pôsobenia
v Komárne prišiel v roku 1933 do Kremnice.38
Vyučoval v Kremnici hru na husliach, neskôr na klavíri a dychových nástrojoch. V roku 1933
prevzal úlohu dirigenta sokolského orchestra, neskôr sa stal dirigentom baníckej dychovky.
V školskom roku 1935/36 sa stal učiteľom na gymnáziu Pavla Križku v Kremnici spev. Popri
pedagogickej činnosti sa venoval aj komponovaniu. Je autorom niekoľkých pochodov pre
dychovú hudbu. Pôsobil ako učiteľ i ako riaditeľ ĽŠU J. L. Bellu v Kremnici.39
Nemalú úlohu v hudobnom živote Kremnice zohrala a ešte stále zohráva „Ľudová škola
umenia J. L. Bellu“. Dva pokusy o jej založenie – zhodou okolnosti oba v školskom roku
38
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1943/44 – jeden pri spolku Deutsche Kulturverband s riaditeľom Rudolfom Országom a druhý
pri MO MS (Miestny odbor Matice slovenskej v Kremnici) s riaditeľom Bohuslavom Jelínkom stroskotali zhodne hneď v prvom roku pre nepriaznivo sa vyvíjajúce vojnové udalosti. Až 18.
októbra 1950 sa MsNV založil Mestský hudobný ústav, ktorého prvým riaditeľom sa stal B.
Jelínek. O rok bola škola premenovaná na „Hudobnú školu.“ Do prvého ročníka sa zapísalo 103
žiakov.40 Z tohto celkového počtu bolo 74 klaviristov a 26 huslistov. Okrem toho bolo 29 detí
nebolo prijatých pre dostatok hudobných pedagógov. Vyučovanie sa začalo v troch triedach.
Každý z hudobníkov, ktorých spomíname si zasluhujú osobitné štúdie. Seminár, ktorého
súčasťou je oslava výročí skladateľov otvára v ďalších ročníkoch možnosti hlbšieho poznania
ich osobitého prínosu kultúrneho dedičstva nášho regiónu.
Existuje veľmi málo fotografií spomenutých kremnických hudobných osobností v archíve, či
v múzeu. Väčšina sa zachovala v súkromných archívoch. Je veľmi vzácne a vítané, keď sa
niekto rozhodne podeliť sa s takýmito spomienkami.
Na záver spomenieme ešte dve osobnosti hudobného života v Kremnici, na seminári
prítomných našich milých pánov profesorov – prof. Michalica a prof. Banáry. Obaja sa už ako
deti stretávali nielen na chodbách umeleckej školy, ale aj na rôznych iných príležitostiach. Sme
hrdí, že dnes pôsobia na univerzitách na Slovensku (VŠMU v Bratislave a Žilinská univerzita
v Žiline) a šíria tak aj kremnické umenie za jeho hranice.

40

JURIŠ, Arpád. Kremnické divadelné a hudobné tradície. Hudobný fond ŠOKA. 30 – 39 s.
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Obr. prof. PhDr. Boris Banáry, CSc.

Obr. prof. Peter Michalica

(Zdroj: súkromný archív B. B.)

(Zdroj: internet)
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Základná umelecká škola J. L. Bellu v Kremnici
Abstrakt
Príspevok sa zaoberá životopisom a dielom prvej slovenskej hudobnej skladateľky Ľudmily
Lehotskej-Križkovej.
Kľúčové slová: Ľudmila Lehostká-Križková. Prvá slovenská hudobná skladateľka.

Abstract
The paper deals with biography and work of the first female Slovak music composer – Ľudmila
Lehotská-Križková.
Keywords: Ľudmila Lehotská-Križková. First female Slovak music composer.
O Kremnici sa v historických spisoch a knihách píše ako o meste baníkov a minciarov.
S týmto nemožno nesúhlasiť a jedným dychom nevysloviť, že práve toto je priorita slávy tohto
krásneho historického skvostu Slovenska. Neslobodno však zabúdať ani na ďalšie dôležité
momenty, ktoré Kremnicu preslávili, či už ide o krásnu prírodu, do ktorej je toto mesto vsadené,
alebo o významné osobnosti, ktoré mesto preslávili svojou tvorivou činnosťou na území
Slovenska, ba aj za jeho hranicami v rôznych umeleckých odvetviach, hudbu nevynímajúc. Hoci
je o Kremnici napísaných mnoho historických monografií, medzera v ucelenom súpise
významných osobností stále chýba. V roku 2013 si pripomíname výročia viacerých hudobníkov,
ktorí tu žili a tvorili. Ide predovšetkým o 170 výročie narodenia Jána Levoslava Bellu (1843 –
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1936), 120 výročie narodenia Rudolfa Orzsága (1893 – 1964) a 150 výročie narodenia prvej
slovenskej hudobnej skladateľky Ľudmily Lehotskej Križkovej (1863 – 1946).

Obr. Ľudmila Lehotská-Križková

Ľudmila Lehotská Križková sa narodila 10. januára 1863 v Kremnici v rodine historika
a archivára Kremnice Pavla Križku a Márie, rodenej Marčekovej, ktorá pochádzala z Mošoviec.
Sám Pavol Križko o narodení svojej dcéry v rodinnej kronike píše: „ Roku 1863 dne 10. ledna
o 4. hodine popoludní narodila sa mne, Pavlovi V. dcéruška, která při krestu svatém dne 12.
ledna t.r. jméno Ludmila obdržela. Krestil jí p.fař. Mikuláš Burray. Krestných rodiču má Jána,
Júliuse, Amalii a Terezii z rodiny Galandovej. Buh žehnej novou touto dceru rodiny naší
nekonečne.“ (Križko P., s. 10, rukopis) To ešte nevedel čo v živote túto prvorodenú dcéru všetko
čaká. Boli to časy krásne, ale aj krušné. Určite medzi najkrajšie chvíle v živote Ľudmily patrili
chvíle komponovania piesní a rôznych hudobných dielok, ktoré vznikali ako odpoveď na všetko
čo prežívala a prežila. Slová otca Križku „...Buh žehnej novou touto dceru rodiny našej
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nekonečne“ boli veľmi potrebné, nakoľko Ľudmila bola veľkou oporou pre celú Križkovu
rodinu a celý svoj život potrebovala vnútornú silu a životný optimizmus.
Matka Mária umrela na zápal pľúc 4.6.1898 a zanechala svojmu manželovi 5 detí:
Ľudmilu, vtedy už vdovu, Bohuslava, Drahotínu, Milutína a Jaromíra. Ľudmila ako najstaršia sa
musela starať po matkinej smrti nielen o svoju rodinu (v roku 1895 ovdovela a zostala jej starosť
o svojich päť maloletých detí), ale aj o domácnosť svojho otca, ktorý sa neskôr po druhýkrát
oženil s Katarínou Ernestínou Žofiou Križanovou, dcérou evanjelického farára v Súlove,
a Ľudmile pribudla starosť aj o svojho nevlastného brata Ladislava, ktorý osirel hneď po jednom
roku života. Boli to veľmi ťažké časy pre mladú ženu, ktorá chcela tvoriť, priviesť nový vietor
do života slovenských žien, pretože bola presvedčená, že aj ženy potrebujú vzdelávanie a viac
možností pre svoje uplatnenie a emancipáciu.
Križkovci vychovali 6 detí. V ich rodinnom kruhu sa hralo divadlo, veľa sa čítalo
a pestovalo sa domáce muzicírovanie. Pavol Križko bol hudobne vzdelaný a skôr ako bol
vymenovaný za mestského archivára pôsobil v evanjelickej farnosti ako cirkevný učiteľ
a organista. Hudobné vzdelanie svojich detí považoval za prirodzenú výbavu ich vzdelania
a osobnostného rastu. O tom, že deti mali k hudbe veľmi dobrý vzťah, svedčí aj hudobný
krúžok, ktorý si založili so svojimi priateľmi. Klaviristkou tohto spoločenstva bola Ľudmila
spolu s bratom Bohušom, Jaromír hral na husliach, Milutín na violončele a Drahotína spievala.
Môžeme konštatovať, že Križko dal národu príklad nielen svojim dielom, ale aj svojim
rodinným životom.
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Obr. Jeden z hudobných súborov, v ktorom účinkovali mladí Križkovci
V prvom rade prvý z pravej strany: Jaromír Križko, nad nimi prvý z ľavej strany: Milutín Križko

Prvé stretnutie s hudbou a prvú motivačnú výbavu v tomto druhu umenia získala
skladateľka v rodičovskom dome. Základy klavírnej hry a jej neustále zdokonaľovanie získala
štúdiom u Františka Janečku (1837 – 1909), ktorý pôsobil v Kremnici ako organista, učiteľ,
hudobný skladateľ a veľmi dobrý pomocník v organizovaní hudobného života Jánovi
Levoslavovi Bellovi. Po ukončení ľudovej školy odišla Ľudmila na podnet svojho otca do
Lučenca, kde sa mala predovšetkým zdokonaliť v maďarčine a nemčine. Popri štúdiu na vyššom
dievčenskom ústave sa naďalej vzdelávala aj hudobne u hudobného pedagóga Kovarcza. Po
dvoch rokoch sa vrátila späť do Kremnice a v roku 1880 sa stala organistkou v evanjelickej
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cirkvi. Popri tejto činnosti neustále navštevovala hodiny u Františka Janečku, ktorý ju zasvätil
do tajov hudobnej kompozície a hudobnej teórie, hoci svoju prvotinu zložila už ako 16 ročná
Bola to klavírna skladba Novoročná dumka. Komponovanie sa stalo neodolateľnou túžbou
a vlastne jedinou zábavou v malom meste akým bola Kremnica. Dňa 27. februára 1881 sa
vydala za mestského likvidátora, neskôr mestského účtovníka Jána Lehotského, s ktorým mala
päť detí. Vydaj a domáce starosti boli príčinou, že nemohla uskutočniť svoj pôvodný úmysel,
ďalej sa hudobne vzdelávať a komponovať. Ešte horšie to bolo po roku 1895, kedy ovdovela
a zostala na všetko úplne sama. V roku 1902 jej zomrel otec, v roku 1904 syn Medard, ktorý bol
dlhodobo chorý. Tieto odchody blízkych osôb zanechali stopy na duši citlivej no veľmi silnej
ženy. Podpísalo sa to aj na jej zdraví, lekársku pomoc musela hľadať až v Lipsku. Počas svetovej
vojny v rokoch 1914 – 1918 si veľa vytrpela za svoje národné presvedčenie, ktoré bolo
vnútornou osobnostnou výbavou všetkých potomkov Pavla Križku. Za národné presvedčenie
a činnosť v československej jednote sa dostala jej sestra Drahotína Kardosová Križková v roku
1914 do väzenia vo Viedni ako politicky nespoľahlivá, a strávila tam 11 mesiacov. Z väzenia sa
dostala na základe zásahu svojho brata Bohuša. Rozsudok bol vynesený na nútený pobyt
v Kremnici, kde sa utiahla k svojej sestre Ľudmile. V Kremnici žila pod policajným dozorom 3
roky, do konca vojny v roku 1918. Domácnosť Ľudmily Lehotskej sa takto stala stredobodom
policajných kontrol, čo určite neprospievalo k pokojnému životu skladateľky, no i napriek tomu,
hoci už mala vyše 50 rokov, neustále pôsobila v evanjelickej cirkvi ako kantorka, nakoľko si
uvedomovala, že ak by bolo toto miesto neobsadené, neprajné úrady, ba i sám farár by mohli
zrušiť bohoslužby v slovenčine. Čas akejsi úľavy nastal v dobe, kedy sa jej deti osamostatnili
a ona mala viac času na komponovanie a intenzívnejšie sa mohla venovať národnej činnosti.
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V roku 1919 prispela k založeniu mestského odboru Živena, ktorý patril k Spolku
slovenských žien, a stala sa jej predsedníčkou. Na zakladajúcom sneme vo svojom príhovore
vysvetlila potrebu vzdelávania žien a dievčat a podporila hlavný cieľ odboru, pracovať na
založení gazdovskej školy, ktorá by sa mala spojiť s už jestvujúcou dievčenskou školou. Bola
stotožnená so základnou myšlienkou Spolku slovenských žien, prispieť k formovaniu národného
ideálu tým, že sa život slovenskej ženy radikálne zmení. Svojou národnou činnosťou radíme
Ľudmilu Lehotskú Križkovú k takým veľkým dejateľkám tohto obdobia ako bola Ľudmila
Podjavorinská, Terézia Vansová či Timrava. Záujem o hudbu nepoklesol u nej do posledného
dňa jej života i napriek tomu, že vysoký vek jej už nedovoľoval hudbu prevádzať prakticky.
Zomrela 8.mája 1946. Celý svoj život prežila v Kremnici, ku koncu svojho života v domácnosti
so svojou dcérou Margitou. Dcéra Matylda žila v Bratislave, syn Klement v Lupeni v Rumunsku
a Aurél, významný banský odborník, v Martine.
Hudobná tvorba
Svoju prvotinu zložila Ľudmila Lehotská Križkováv roku 1879, ako sme už spomínali.
Bola to klavírna skladba venovaná prichádzajúcemu novému roku, ktorej dala výstižný názov
Novoročná dumka. Podnetom a zároveň prekážkou k hudobnej tvorbe boli jej deti. Ich detské
zábavy, výkriky a rôzne modulácie hlasov, najrôznejšie pohyby a činnosti ju nadchýnali ku
komponovaniu rôznych skladieb tanečného i netanečného charakteru, no starostlivosť o ne
a domácnosť boli príčinou, že často tieto podnety pretavené do hudobných tém zostávali len vo
fragmentoch, nedokončené. Až keď deti dorastali a domácich starostí tým ubúdalo, dopĺňala
fragmenty, vylepšovala hotové a polohotové skladby, zdokonaľovala nápevy piesní, najmä ich
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klavírne sprievody. Podľa syna Auréla, ktorý dopĺňal Príspevky k dejinám rodiny Križko,
mnoho skladieb vzniklo už koncom osemdesiatich a začiatkom deväťdesiatich rokoch 19.
storočia, ale niektoré upravovala a konečnú formu dostali hodne neskôr. Ľudmilu neraz nadchla
báseň niektorého slovenského spisovateľa k primárnej skladbe.
Najmilšie jej boli lyrické verše Horala, Janka Kráľa, Andreja Sládkoviča či Jána Bottu,
ba pokúsila sa aj o skladby na slová českých básnikov. Mnohé zhudobnené verše pochádzali
z jej vlastnej básnickej tvorby, ba aj z tvorby jej otca. Je na škodu, že sa k tejto tvorbe nedá
dostať, nakoľko mnoho skladieb sa stratilo, o mnohých rukopisoch sa nevie, kde sa nachádzajú.
Z doby, kedy už deti z rodinného hniezda vyleteli a ona mala viac času na komponovanie,
pochádzajú jej sonáty, hymnické piesne, koncertné kusy a mnohé tanečné skladby.
Zoznam hudobných diel Ľudmily Lehotskej Križkovej:
Sonáty:
Sonáta F dur (klavír)
Sonáta D dur, (klavír)
Dve klavírne sonáty, ktoré nedokončila.
Koncertné kusy:
Sen (klavír)
Slovenské tance (pre husle a klavír)
Tanečné skladby:
Dva valčíky pre husle a klavír
Klavírne tanečné kusy:
Klement Valčík
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Štefka valčík
Gita mazur
Tylda polka
Iné príležitostné skladby:
Sebevoľa (pre klavír)
Novoročná dumka (pre klavír, rok 1879)
Vítanka (pre klavír, rok 19O8)
Náboženské piesne: v roku 1915 – 1918 zharmonizovala pre organ 2OO nábožných piesní.
Umelé piesne:
15 piesní v ľudovom slohu pre spev a klavír
Význam Ľudmily Lehotskej Križkovej je predovšetkým v tom, že ide o prvú hudobnú
skladateľku na Slovensku, ktorá mala silné národné cítenie. Celé jej dielo je svojrázne a zaslúži
si odborné zhodnotenie, nové vydanie a publicitu. Jej tvorba nie je veľká, má predovšetkým
regionálny význam, i keď sa jej skladby hrali aj mimo územia Kremnice. Spomenieme aspoň
niektoré podujatia: 10.5.1935 v Bratislave na koncerte, ktorý organizovala Matica slovenská,
29.5.1935

v Martine

na

koncerte,

ktorý

organizovala

Živena,

4.3.1937

Koncert

československých skladateliek v Bratislave. Skladby Ľudmily Lehotskej Križkovej boli dokonca
uvádzané aj v bratislavskom rozhlase. Pozostalosti tejto hudobnej skladateľky je potrebné
venovať pozornosť a zistiť, kde sa táto nachádza, aby si hudobná obec Slovenska mohla urobiť
o jej tvorbe jasnejší obraz. Pozitívne možno hodnotiť, že jej diela vyšli aj tlačou. V roku 1935 jej
v Matici slovenskej vyšlo 15 piesní v ľudovom slohu. Jej piesne lahodia uchu, vzbudzujú dojem
rýdzej nefalšovanej slovenskosti, uchvacujú svojou melodikou. Túto zbierku pre spev a klavír
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tlačila Priemyselná tlačiareň v Prahe a vydanie bolo doporučené Eugenom Suchoňom. Ďalšie
dielo, ktoré vyšlo tlačou je Sonáta F dur pre klavír a Slovenský tanec pre klavír.
Na záver by sme chceli upriamiť pozornosť na ďalšie významné osobnosti hudobného života,
ktoré žili a tvorili v Kremnici a rok 2013 je rokom ich výročia. Ide o Antona Aschnera (1732 –
1793) a jeho 220 výročie úmrtia a Arpáda Juriša (1923 – 2000) a jeho 90 výročie narodenia.
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Abstrakt: Príspevok tvorí výber z rozprávania autora o Rudolfovi Országovi.
Kľúčové slová: Rudolf Ország. Hudobný skladateľ. Kremnica.
Abstract: The article describes part of author´s essay about Rudolf Ország.
Keywords: Rudolf Ország. Music composer. Kremnica.
Rudolfa Országa – „Rudi báčiho“, som poznal prakticky od môjho narodenia. Bol
priateľom našej rodiny. Učil moju staršiu sestru hre na klavíri a moja mamička kedysi spievala,
dokonca sóla, v jeho chrámovom zbore.
Najintenzívnejšie kontakty s ním som však mal počas takmer ôsmich rokov, ke ď

som

bol jeho žiakom na kremnickej hudobnej škole. Bol to veľmi láskavý človek, no aj prísny učiteľ.
U žiakov mal veľký, dnes už snáď neznámy rešpekt. A z neho mu nedokázala ubrať dokonca ani
jeho smiešna slovenčina. Hračkou osudu bol fakt, že Ország bol českého pôvodu, no ako malé
dieťa sa ocitol v maďarskom sirotinci, kde ho dokonale pomaďarčili, včetne nového priezviska.
Do roku 1945 ešte stále stačilo v Kremnici hovoriť nemecky a maďarsky. Moja povojnová
generácia zažívala ako prirodzenú súčasť koloritu mesta celú garnitúru Kremničanov, krvopotne
sa snažiacich hovoriť veľmi skomolenou slovenčinou. Rudi báči si počínal veľmi statočne, mal
len problém s rodmi slov, ktoré maďarčina nepozná. A keďže si ich dokonale plietol, vytvoril si
54

Peter Michalica

pojem „mojička“, ktorým oslovoval všetkých žiakov. Hrali sme „prstosklady“ a keď bola naša
hra príliš falošná, sprevádzal ju jeho zúfalý výkrik: „Hudáčka myša pištá!“ Jeho manželka sa po
slovensky nikdy nenaučila na rozdiel od svojej sestry, slečny Ámonovej. Obidve sestry
pochádzali s noblesnej kremnickej rodiny, ktorá vlastnila krásny dom za mincovňou,
s barokovými freskami v izbách a s prenádhernými vzácnymi kachľovými pecami. Dom je dnes
vďaka cigánskym obyvateľom v dezolátnom stave. O pár metrov ďalej je dom, v ktorom žil
a tvoril Rudolf Ország. Jeho stav je rovnako tristný. Pritom to bolo sídlo s priam schubertovskou
či beethovenovskou atmosférou, infekčne podobnou géniu loci Albrechtovskému domu
v Bratislave.
Z országovského domu, sa chvalabohu, zahránila aspoň gotická madona z domovej fasády. Tú
totiž skladateľ ešte v 60. Rokoch predal SNG. A je to práve tá „kremnická madona“, ktorá
dominovala na slovenskej jednokorunáčke.
R. Ország bol pokračovateľom mimoriadne bohatej tradície chrámovej hudby, ktorú o.i.
nesmierne obohatil aj J. L. Bella. Možno ani nie je náhodou, že jubileá týchto osbností si
paralelne pripomíname. Ország bol, žiaľ, aj svedkom drastickej amputácie tejto hudobnej sféry
na celom Slovensku po r. 1948. Zruinovaniu jeho profesionálnej existencie zabránil vznik
hudobnej školy. Samozrejme nemohol ašpirovať na žiadnu vedúcu pozíciu na škole. Jeho
autorita bola však cez umeleckú potenciu nesporná a logicky vyvolávala isté pnutie medzi
Országom a riaditeľom školy. Bol ním B. Jelínek, import z Čiech, ktorý sa v Kremnici úspešne
naturalizoval. Našťastie nebol typickým funkcionárom 50. rokov, čo umožnilo „ekumentické“
súžitie týchto dvoch hudobných lídrov. Jelínek bol sympatický človek a aj keď reprezentoval iný
umelecký rang, zanechal v histórii kremnického školstva pozitívnu stopu.
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Ország bol organista, skladateľ a zbojmajster, no popri klavíri vyučoval aj husle,
dokonca violončelo a vedel na týchto nástrojoch aj hrať. Dnes by mal určite na tieto odbory
problémy s kvalifikáciou. Ale zato vychoval napr. svoju dcéru Martu, ktorá bola popri sólovej
kariére aj koncertným majstrom Orchestra slov. rozhlasu (spolu s Aladárom Môžim) a po
emigrácii do SRN členkou skupiny prvých huslí v prestížnom frankfurtskom rozhlasovom
orchestri.
Hudobná škola bola síce existenčným dobredením pre Orszáha – a on si to iste aj dobre
uvedomoval-no na strane druhej bez neho by vlastne škola ani nemohla fungovať. V Kremnici
a ejj podobných miestach neexistovalo žiadne zázemie hudobných pedagógov. V tom čase
tvorili pedagogické zbory hudobných škôl najmä amatéri. Tak napr. v Kremnici vyučoval JUDr.
Balog, právnik, ktorého dali komunisti v B akcii do výroby. Dostal sa do kremnickej mincovne,
kde ho nejaký osvietenec pozdvihol z robotníka na archivára. To, že ako typický právnik svojej
generácie vedel amatérsky hrať aj na husliach, ho privialo do hudobnej školy, kde dokonca istý
čas učil aj teóriu. V tejto situácii bolo Országovo pôsobenie na škole blahoslavenstvom, pre
Országa aj hnacím motorom ku komponovaniu. Prístup k inštruktívnej literatúre bol minimálny.
Ország teda pre svojich žiakov komponoval inštruktívne skladby. Desiatky skladieb.
Komponoval aj pre svojich priateľov. V Bratislave učil na 1. Hudobnej škole JUDr. Skarba.
Ország mu, resp, jeho jeho mimoriadne talentovanému žiakovi Viktorovi Šimčiskovi
skomponoval pôvabné dielko. V tejto oblasti bola jeho činnosť vysoko nadregionálna. Viaceré
skladby Országa patria do zlatého fondu slovenskej inštruktívnej literatúry. Napr. jeho klavírne
variácie na ľudovú pieseň Dobrú no, má milá, majú na svojom koncerte prinajmenej stovky
naštudovaní, boli povinnou skladbou na nejednej súťaži súťaži ZUŠ. Neskôr však prišla na
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Slovensko invázia sovietskych inštruktívnych skladieb (popri výborných a priemerných tam
bolo aj veľké množstvo diel veľmi pochybnej kvality). Ich uvádzanie mali aj svoje ideologické
vitamíny, takže Országov širší prienik na slovenské školské pódia bol zminimalizovaný. Kto by
hral skladby akéhosi učiteľa z Kremnice, ktorý dokonca ani nebol v kom. strane a nevedel
poriadne po slovensky? Občas sa však Rudi báči snažil držať krok s dobou. Pamätám sa, že sme
v detskom orchestríku hrali jeho úpravu skladby Pieseň práce (vďaka jeho slovenčine stál názov
v notách ako názov: Pieseň práci). No zvláštnym riadením osudu práve Sovietsky zväz pôsobil
Országov najväčší zahraničný triumf. Partitúra jeho detskej spevohry sa dostala jednu
z moskovských hudobných škôl. Tam ju aj naštudovali a titulnú úlohu hrala a spievala dcérka
legendárneho kozmonauta Jurija Gagarina, ktorý sa osobne (na rozdiel od autora) zúčastnil
premiéry. Bratislavská Pravda o tom napísala reportáž aj s fotografiou a – nič... Viac o tom už
u nás „ani pes neštekol“...

prof. Mgr. Peter Michalica, ArtD.
Hudobná a tanečná fakulta
VŠMU Bratislava
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Peter Hochel
Katolícka univerzita v Ružomberku
Abstrakt
Mimoriadne postavenie medzi kremnickými hudobníkmi 18. storočia zastáva skladateľ, dirigent
a huslista Anton Aschner (1732 – 1793). V Kremnici pôsobil celé štyri desaťročia a jasne tak
profiloval hudobný život jedného z najvýznamnejších uhorských miest v čase jeho najväčšej
hospodárskej i spoločenskej konjunktúry. Žiaľ, aj keď patril Aschner podľa niekoľkých
„zasvätených“ muzikológov k vôbec najvýznamnejším predstaviteľom hudobného klasicizmu na
našom území, jeho meno no najmä rozsah a úroveň jeho tvorby sú dodnes širšej kultúrnej
verejnosti prakticky neznáme. Doslova „historickým“ pokusom zmeniť danú situáciu sa tak stal
až grantový projekt KEGA Duchovná tvorba Antona Aschnera, realizovaný Katedrou hudby PF
KU v Ružomberku od roku 2011 a vrcholiaci práve v týchto mesiacoch. Jeho cieľom je nielen
moderný notačný prepis celého v súčasnosti známeho Aschnerovho diela, no najmä rozsiahla
verejná prezentácia najkrajších, najzaujímavejších a umelecky najhodnotnejších skladieb vo
forme tlačou vydaných partitúr, profesionálne realizovaných nahrávok či živých koncertných
vystúpení. Meno Antona Aschnera by sa mohlo vďaka tejto prezentácii konečne dostať do
povedomia domácej i svetovej kultúrnej obce, bežne figurovať v klasických encyklopédiách či
učebniciach, a skladateľova tvorba by si tiež mohla nájsť prirodzené uplatnenie v tradičnej
koncertnej produkcii, liturgickej praxi aj pedagogickom procese. Text z pera hlavného riešiteľa
projektu približuje najmä genézu a priebeh oživovania tejto krásnej „stratenej“ hudby.
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Zabudnutý autor. Verejná prezentácia. Katedra hudby PF KU v Ružomberku.

Abstract
An extraordinary place among the 18th century Kremnica musicians belongs to composer, conductor
and violinist Anton Aschner (1732 – 1793). He worked in Kremnica for four decades and profiled
the musical life in one of the most significant Hungarian towns in time of its greatest industrial and
social prosperity. Unfortunately, even though Aschner was according to the few “devoted”
musicologists one of the most important representatives of musical classicism in our area, his name,
but mainly the extent and level of his work are still quite unknown to wide public. We can say that
a “historical” attempt to change the situation became the KEGA grant project The Religious Work of
Anton Aschner, realized by the Department of Music at the Catholic University in Ružomberok since
2011 and culminating just in these months. Its goal is not only the modern notation transcription of
the entire Aschner’s work, but mainly extensive public presentation of the most beautiful and from
the artistic point of view the most valuable pieces in the form of issued musical scores,
professionally reaized recordings and live concert performances. The name of Anton Aschner could
thanks to this presentation get into the minds of domestic as well as world cultural public, be
commonly included in classic encyclopedias or music history textbooks, and composer’s work could
find its natural application in traditional concert production, liturgical practice and pedagogical
process. The text by the head of the project explains the genesis and continuation of “revival” this
beautiful “lost” music.
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Key words: Anton Aschner. Composer. Conductor. 18th century. Kremnica. Religious music.
Forgotten author. Public presentation. Department of Music at the Catholic University in
Ružomberok.
Obdobie panovania Márie Terézie (1741 – 1780) možno považovať i za obdobie
nebývalej konjunktúry viacerých uhorských miest. Medzi najpozoruhodnejšie sa rozvíjajúce
hospodárske a kultúrne centrá tzv. Horného Uhorska patrí v druhej polovici 18. storočia aj
Kremnica. V tom čase sotva päťtisícové mesto s bohatou a slávnou minulosťou, za posledných
dvesto rokov však značne spustošené stavovskými vojnami, rozsiahlym požiarom i morovou
nákazou, začína nanovo prekvitať. Obnovuje sa oslabená banská ťažba, remeselné aj obchodné
cechy zaznamenávajú prudký ekonomický rast, výrazne stúpa stavebná a podnikateľská činnosť.
Dobré materiálne podmienky umožňujú Kremničanom investovať aj do sféry hudobnej, ba
dokonca sa v mnohých formách pestovania hudby priblížiť exkluzívnemu modelu,
reprezentovanému hlavným mestom Uhorska – Bratislavou. Hudba prekvapivej kvality tak
v Kremnici bežne zaznieva nielen v rámci bohoslužieb resp. oficiálnych mestských slávností, ale
aj na početných verejných koncertoch, meštianskych večierkoch, oslavách, tanečných zábavách
či pri predstaveniach hosťujúcich divadelných spoločností; ohlasu sa tešia i pravidelné
vystúpenia vežových hudobníkov, dobré výsledky má aj hudobné vzdelávanie na mestských
školách. Pomyselnou „čerešničkou na torte“ je však v tomto smere existencia vlastného
kremnického orchestra, tzv. Kammerkapelle, zriadenej tunajšou mincovňou a zabezpečujúcej
hudobnú produkciu v kostole františkánov i na mnohých spoločenských podujatiach
organizovaných mestom. Priamu zodpovednosť za úroveň hudby ktorá sa vyučuje na školách
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a znie v chrámovom i svetskom prostredí majú pri tom kantori, ktorí sú do funkcie schvaľovaní
mestskou radou a vo väčšine prípadov tiež činní ako šéfovia Kammerkapelly. Kľúčové
postavenie medzi nimi v 18. storočí zastáva práve Anton Aschner, vysoko nadaný skladateľ,
huslista, dirigent a hudobný organizátor, pôsobiaci v Kremnici celé štyri desaťročia a jasne tak
profilujúci hudobnú kultúru mesta v jednej z jej „najhviezdnejších“ chvíľ. Skutočnosť, že meno
Antona Aschnera, patriaceho svojho času (podľa zachovaných dobových prameňov i podľa
názoru hŕstky „zasvätených“ muzikológov) k najtalentovanejším skladateľom pôsobiacim na
území Horného Uhorska, je dnes širšej kultúrnej verejnosti celkom neznáme, i to, že
pozoruhodne kvalitná Aschnerova hudba sa do našich chrámových priestorov či na tunajšie
koncertné pódia nevrátila celé dve storočia (!) je preto jav rovnako zarážajúci ako
nepochopiteľný...
V krátkosti (a chronologicky) si teda v danej súvislosti pripomeňme, že jedným z prvých
odborníkov, ktorí upozornili na význam Antona Aschnera v kontexte hudby pestovanej na našom
území, bol skladateľ a muzikológ Ivan Hrušovský, a to v legendárnych Dejinách slovenskej
hudby z roku 1957. Hrušovského zaujatie Aschnerom pri tom určite vyplynulo z jeho
bezprostredného kontaktu s Aschnerovým dielom, ktoré (zachované v kremnickom archíve iba
v podobe odpisov jednotlivých partov) v roku 1953 dokonca osobne katalogizoval! Každopádne,
oveľa hlbšiemu pramennému výskumu i komplexnejšej hudobnej analýze život a dielo Antona
Aschnera podrobil až ďalší vynikajúci slovenský muzikológ, Ernest Zavarský. Výsledky jeho
bádania boli – paradoxne – publikované najskôr v nemčine, ako súčasť štúdie Beiträge zur
Musikgeschichte der Stadt Kremnitz (Kremnica, Slowakei), vydanej v antológii Musik des
Ostens 7 (Kassel, 1975); slovenský preklad Zavarského textu, známy ako Príspevok k dejinám
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hudby v Kremnici v rokoch 1651 – 1800, vyšiel v zborníku Hudobný archív 3 v roku 1981.
Z množstva cenných životopisných informácií, ktoré tu autor predkladá, možno – veľmi stručne
– spomenúť aspoň nasledovné: Aschner sa narodil v roku 1732 niekde na území Tirolska, kde
zrejme získal i mimoriadne dobré hudobné vzdelanie. Do Kremnice prišiel v roku 1753 a už
o dva roky neskôr (teda iba ako 23-ročný!) sa stal kapelníkom orchestra Komory. Zároveň (od
usadenia sa v meste) pôsobil ako huslista v dnes už neexistujúcom farskom kostole41, kde v roku
1762 prevzal i funkciu kantora a spolu s povinnosťami, viažucimi sa ku kostolu františkánov tak
vlastne celé tri desaťročia zabezpečoval hudobnú produkciu v oboch miestnych katolíckych
chrámoch! O nevšednej umeleckej úrovni i spoločenskej odozve Aschnerovej činnosti svedčí
nielen fakt, že výška jeho príjmov sa od roku 1776 výrazne líšila od platu všetkých ostatných
muzikantov, pôsobiacich v 18. storočí v Kremnici, ale aj skutočnosť, že v roku 1791 mu bolo
ako jedinému domácemu hudobníkovi pred J. L. Bellom udelené vyznamenanie Kráľovskej
miestodržiteľskej rady42 za zásluhy o rozvoj hudby v Uhorsku! Anton Aschner zomrel v roku
1793 (pravdepodobne na tuberkulózu), no úspech jeho tvorby bol v Kremnici natoľko veľký, že
v tunajších chrámoch znela dokázateľne ešte za života ďalšej generácie hudobníkov (ako o tom
svedčí napríklad časový údaj „1812“ uvedený spolu s menom kopistu na parte jednej
z Aschnerových duchovných árií). Celú podnes známu – resp. do dnešných čias zachovanú –
umeleckú pozostalosť Antona Aschnera tvorí vyše štyridsať kompozícií, s výnimkou jedinej

Farský kostol Blahoslavenej Panny Márie stával v priestoroch hlavného kremnického – dnešného Štefánikovho –
námestia, v roku 1880 musel však byť zbúraný v dôsledku statických porúch, vyplývajúcich zo staršieho banského
poddolovania.
42 Camera Regia Locumtenentialis, sídliaca v Bratislave, vznikla v roku 1723 reorganizáciou úradu kráľovského palatína,
cisárskeho zástupcu v Uhorsku pre správu záležitostí vojenských, hospodárskych, cirkevných i verejných. V jej paláci na
dolnom konci Michalskej ulice neskôr zasadal uhorský snem.
41
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orchestrálnej pastorely patriacich výlučne do sféry hudby duchovnej.43 Ako sme už ale naznačili,
Zavarský vo svojej štúdii všetky tieto diela iba formálne nevymenoval, lež podrobil ich aj
dôkladnej hudobnej analýze – pozorne si pri tom všímajúc ich prvky stavebné, melodické,
harmonické, rytmické, zvukovo-farebné i dynamické, aby svoje bádanie uzavrel jednoznačným
konštatovaním: „Podľa toho, čo zisťujeme v Aschnerovej tvorbe, bol to vzdelaný hudobník na
úrovni svojej doby, iste jeden z najlepších na východnej strane od línie Odra – Dunaj (...)
a viaceré z jeho skladieb si zaslúžia, aby sa stali súčasťou nášho hudobného dedičstva
z minulosti.“44
Na výskum Ernesta Zavarského, týkajúci sa života a diela Antona Aschnera,
bezprostredne nadviazala ďalšia významná domáca odborníčka na hudbu 18. storočia, Darina
Múdra. Jej dôležitým prínosom bolo okrem iného definovanie vplyvov, na základe ktorých sa
formovalo skladateľské umenie kremnického kantora. Aschnerovo celoživotné zotrvávanie na
štýlotvorných postupoch raného klasicizmu, dokonca istý jeho konzervativizmus, typický ešte
pre hudbu baroka45 vysvetľuje Múdra jednak skladateľovou prirodzenou inklináciou k tvorbe
autorov, na ktorej v počiatkoch svojej umeleckej dráhy vyrastal (dôkazom je tiež súpis
hudobnín, zhromaždených v kremnických archívoch práve v čase Aschnerovho pôsobenia,
s jasnou prevahou nemecko-rakúskych predchodcov vrcholného viedenského klasicizmu46), ale
tiež výrazne limitovanými podmienkami malého mesta, v ktorom celý život pôsobil a kde
Vzhľadom na bohatú hudobnú kultúru Kremnice je pritom vysoko pravdepodobné, že Aschner sa rovnako úspešne
realizoval aj v oblasti hudby svetskej. Žiaľ, prakticky všetko, čo dnes zo skladateľovej tvorby poznáme, sa zachovalo len
v knižnici kremnického františkánskeho kláštora, ktorý zrejme o archivovanie Aschnerových profánnych kompozícií
nestál.
44 ZAVARSKÝ, E.: Príspevok k dejinám hudby v Kremnici v rokoch 1651-1800 In: Hudobný archív 3, Martin 1981, s. 356.
45 Aschner bol pritom rovesníkom Josepha Haydna a tiež súčasníkom W. A. Mozarta, ktorého prežil o dva roky.
46 napríklad G. Reutter, J. A. Hasse, F. L. Gassmann, L. Hoffmann, raný Haydn, jeho brat Michael, čiastočne ale i mladý
Mozart, C. Ditters – Dittersdorf, J. K. Vaňhal a pod.
43
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(podobne ako neskôr Bella či Schneider – Trnavský) nemal možnosť svoje vzdelanie rozvíjať
spôsobom, primeraným svojmu talentu.47 Na tomto mieste treba zároveň s úctou dodať, že pani
Múdra je tiež človekom, ktorý urobil v oblasti pripomínania existencie a významu Antona
Aschnera v domácom kultúrnom prostredí za posledné desaťročia bezkonkurenčne najviac, a to
tak v zásadných odborných publikáciách48, ako aj v článkoch či štúdiách, uverejnených vo
viacerých významných periodikách.49 Zvláštny význam má však pre nás v tejto chvíli záver jej
„aschnerovského“ príspevku, nachádzajúceho sa v zborníku Slovenská hudba 3-4/1993: „Anton
Aschner, od smrti ktorého uplynie tento rok 200 rokov, nebol dosiaľ skladateľsky docenený.
Neprávom upadol do zabudnutia. Dnešné snahy oživiť tradíciu miestnej a regionálnej kultúry
predstavujú aj vhodnú chvíľu na znovuoživenie skladateľského odkazu Antona Aschnera ako
popredného reprezentanta hudobnej kultúry druhej polovice 18. storočia na Slovensku.“50
Všimnime si, že od publikovania tohto textu uplynuli presne dve desaťročia, vyššie
citovaná Zavarského výzva je stará takmer štyridsať rokov, od Hrušovského bádania
v kremnickom archíve prešlo rokov šesťdesiat. Čo však dodať k faktu, že širšia kultúrna
verejnosť na heslo „Aschner“ medzičasom nenarazí dokonca ani v takých významných (a
rozsiahlych) domácich encyklopedických projektoch, akými sú Encyklopédia Slovenska (1977),

Faktom trebárs je, že okrem vokálnych sólistov resp. štvorhlasného miešaného zboru zahŕňajú Aschnerove partitúry
vo väčšine prípadov iba dvojicu huslí + organové continuo a len príležitostne je jeho „orchester“ rozšírený o violu, dva
hoboje, lesné rohy, trúbky či tympany. Podobne skromný je aj rozsah Aschnerových diel, ktorých priemerná dĺžka zväčša
nepresiahne 5 minút, u väčších cyklov štvrťhodinu.
48 MÚDRA, D.: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku II. Klasicizmus. Bratislava, 1993; MÚDRA, D.: Hudba klasicizmu. In:
Elschek, Oskár (ed.): Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť. Bratislava, 1996, s. 139-194.
49 MÚDRA, D.: Anton Aschner (1732 – 1793). Skladateľské osobnosti Slovenska. In: Národná osveta, príloha Etuda 1999/6, s.
14-16; MÚDRA, D.: Výročie skladateľa – Anton Aschner. In: Hudobný život 1993/19, s. 8; MÚDRA, D.: Anton Aschner
a hudobná kultúra Kremnice. In: Slovenská hudba 1993/3-4, s. 406-410.
50 MÚDRA, D.: Anton Aschner a hudobná kultúra Kremnice. In: Slovenská hudba 1993/3-4, s. 406-410.
47
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Slovenský biografický slovník (1986), Encyklopedia Beliana (1999) či Ottova encyklopédia
Slovensko A – Ž (2006)? A, mimochodom, na aké nepriaznivé ideologické, ekonomické či
technologické podmienky sa možno „tradične“ vyhovoriť pri konštatovaní, že až do jesene 2011
nevyšla na Slovensku tlačou jediná Aschnerova skladba, resp. že sa tunajší poslucháč (o
zahraničnom ani nehovoriac) s Aschnerovou hudbou nemohol stretnúť na žiadnom oficiálne
vydanom zvukovom nosiči, ba ani naživo, v rámci bežnej koncertnej či chrámovej produkcie?!
Celkové umelecké i spoločenské zabudnutie, do ktorého tento skvelý hudobník upadol, je priam
neuveriteľné, avšak pre našu modernú, povrchnú a ignorantskú dobu, pátrajúcu zväčša po úplne
iných „hodnotách“, v mnohom (žiaľ) príznačné...
So všetkou skromnosťou (ale i prirodzenou hrdosťou) preto možno konštatovať, že
historicky vôbec prvý pokus reálne oživiť aspoň zlomok tvorby Antona Aschnera a vrátiť jej
zaslúžené miesto v štandardnom koncertnom repertoári, sa podarilo realizovať až Katedre hudby
PF KU v Ružomberku koncom roka 2011, kedy boli v rámci grantového projektu ESF
„Implementácia a prenos výsledkov výskumu slovenskej sakrálnej hudby do umeleckej činnosti
v akademickom prostredí“ (realizovaného pod vedením Mgr. art. Zuzany Zahradníkovej, PhD.)
z „hlbín“ domácich archívov vytiahnuté mnohé pozoruhodné diela dnes už celkom zabudnutých
domácich skladateľov baroka a klasicizmu, starostlivo spartované, revidované, interpretačne
naštudované a napokon vydané v modernej notovej51 i zvukovej52 podobe.53 Nadštandardná

Slovenská duchovná hudba 18. storočia I. Výber zo sakrálnych diel autorov žijúcich na území Slovenska. Editor: Rastislav
Adamko. Ružomberok: Verbum, 2011. ISBN 978-80-8084-757-9; Slovenská duchovná hudba 18. storočia II. Výber zo
sakrálnych diel s mariánskou tematikou autorov žijúcich na území Slovenska. Editor: Zuzana Zahradníková. Ružomberok:
Verbum, 2011. ISBN 978-80-8084-758-6.
52 CD Magnificat (Pocta zabudnutým). Katolícka univerzita v Ružomberku, Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej
hudby, 2011 (SOZA MM 1939-001-2).
51
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kvalita, ktorou pri tom na celý riešiteľský tím zapôsobili štyri viac-menej náhodne – v podstate
len zo žánrového hľadiska – vybrané Aschnerove kompozície (Magnificat D dur, Miserere c
mol, Lauda Sion a Regina coeli in D), sa tak celkom prirodzene spojila s desaťročia
nevypočutým volaním E. Zavarského i D. Múdrej po širokom sprístupnení tejto skvelej
„prachom zapadnutej“ hudby, aby napokon viedla autora tohto textu k podaniu žiadosti
o samostatný grantový projekt, nazvaný Duchovná tvorba Antona Aschnera (1732 – 1793).54
Ten našiel medzi hodnotiteľmi prekvapivo vysokú podporu55 a po úspešnom schválení, hlavne
však po intenzívnych troch rokoch realizácie sa v najbližších mesiacoch pomaly chýli k záveru.
Medzi jeho najdôležitejšie výsledky však už teraz patrí digitalizácia kompletného v súčasnosti
známeho Aschnerovho

diela,

vytvorenie

nového,

aktualizovaného

(resp. "kritického")

kompletného zoznamu Aschnerových skladieb – v mnohých údajoch významne odlišného od
dvoch takýchto dosiaľ existujúcich súpisov (Zavarský/Hrušovský, katalóg RISM), no najmä
kompletná spartácia získaného notového materiálu (t. j. prepis jednotlivých vokálnych
a inštrumentálnych hlasov do podoby moderných partitúr, využívajúcich tiež súčasné kľúče,

Podrobnejšie informácie o projekte boli zverejnené v rámci konferencie Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo
Slovenska. Porov. ZAHRADNÍKOVÁ, Z.: Návrat k sakrálnym hudobným dielam minulosti a ich využitie v pedagogickom
procese. In: Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska: elektronický zborník príspevkov z konferencie : Bratislava,
23.-24.11.2011/zost. Sylvia Urdová. – Bratislava : Slovenská muzikologická asociácia – Slovenské národné múzeum –
Hudobné múzeum, 2011, s. 129-147.
54 KEGA 012KU-4/2011.
55 Jeden z jeho anonymných „schvaľovačov“ vo svojej recenzii napríklad konštatuje: „Prínos úspešne riešeného projektu
bude veľmi významný, s veľkým celospoločenským dosahom. Plánované vydanie nôt duchovných skladieb A. Aschnera
nesporne podnieti záujem interpretov o jeho dielo. Je predpoklad, že Aschnerove diela zaznejú nielen pri liturgii či na
koncertných pódiách, ale budú slúžiť aj na pedagogické účely. Meno tohto skladateľa sa tak dostane do širšieho povedomia
vedeckej, umeleckej a laickej verejnosti. Záznam jeho skladieb na zvukové nosiče zabezpečí jeho dielu počúvateľnosť aj
v zahraničí. Na druhej strane vedecký výskum Aschnerovho diela a následné publikovanie jeho výsledkov iste osvetlí aj
niektoré stále nejasné miesta našej vlastnej hudobnej histórie a určí jej miesto v kontexte európskych dobových vývojových
smerovaní.“
53
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novodobé nástrojové ladenia a zahŕňajúcich i vypracovaný generalbas), ako aj dôkladná selekcia
umelecky i esteticky najhodnotnejších skladieb, určených na ďalšie redakčné spracovanie.
V poslednej fáze projektu (s uzávierkou na jeseň 2013) by už malo ísť o verejnú prezentáciu
týchto kompozícií, teda o prípravu a realizáciu ich tlačenej (notovej) podoby, nahratie
a produkciu „výberového“ CD-nosiča s prizvanými profesionálnymi interpretmi, živé koncertné
i liturgické predvedenia naštudovanej Aschnerovej hudby, ako aj odhalenie výsledkov nášho
snaženia v prostredí slovenskej muzikologickej obce.56
Každopádne – v tejto chvíli všetkým nám, zúčastneným na tomto neobyčajnom projekte,
zostáva len dúfať, že naše plány neskrížia žiadne finančné, časové či iné neočakávané problémy,
a že rok, v ktorom si opäť iba hŕstka „zainteresovaných“ pripomína okrúhle výročie
Aschnerovho definitívneho „odmlčania sa“, bude zároveň prelomovým rokom jeho návratu do
života, i keď „aspoň“ toho hudobného. Nuž a ak sa jedného dňa hudba starého zabudnutého
kremnického kantora opäť rozozvučí aj medzi múrmi tunajšieho františkánskeho chrámu (ktoré
si ju – na rozdiel od obyvateľov tohto mesta – možno stále pamätajú), zmysel našej práce
dostane dimenziu, na ktorú už nestačia žiadne slová...

Medzi takéto počiny by mala patriť aj vedecká konferencia Anton Aschner v kontexte slovenskej duchovnej hudby 18.
storočia (spojená s referátmi prizvaných hostí i „profilovým“ autorským koncertom), usporiadaná na PF KU
v Ružomberku 29. 4. 2013.
56
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Víťazoslav Kubička – jubilant

Emília Sadloňová
Žilinská univerzita v Žiline

Abstrakt
V tomto roku sa slovenský hudobný skladateľ Víťazoslav Kubička dožíva významného
životného jubilea – 60 rokov. Autorka prináša informácie o jeho živote a tvorbe predovšetkým
vokálnej a vokálno-inštrumentálnej. Súčasťou príspevku je i pohľad častého interpréta
Kubičkovej vokálnej tvorby Martina Mikuša a chronologicky zoznam jeho kompletnej tvorby.
Klúčové slová: slovenský hudobný skladateľ, jubilant, pohľad speváka – interpreta, vokálna
a vokálno-inštrumentálna tvorbe

Abstract
In this year Slovak composer Víťazoslav Kubička lives to very important jubilee – 60 years. The
author brings information about his life and production. The author also focuses on his vocal and
vocal-instrumental production. The report provides also view of Martin Mikuš who has been
very often the artist of the vocal production by Kubička and also chronological list of his
production up to now.
Keywords: Slovak music composer. Jubilee. View of the singer. Artist. Vocal and vocalinstrumental production.
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Náš jubilant – slovenský hudobný skladateľ Víťazoslav Kubička sa narodil 11.10.1953
v Bratislave. Kompozíciu študoval na Konzervatóriu v Bratislave v triede Juraja Pospíšila
v rokoch 1970 – 1975. Hneď po konzervatoriálnom štúdiu (1975 – 1980) pokračoval v štúdiu
skladby na VŠMU v Bratislave u prof. Jána Cikkera. V rokoch 1979 – 1991 pôsobil ako redaktor
SRo v Bratislave. Zároveň pôsobil ako dramaturg Experimentálneho štúdia SRo a organizátor
komorných koncertov súčasnej hudby (o. i. Štúdio mladých). Vo funkcii dramaturga štúdia
československého rozhlasu sa pričinil o znovuoživenie slovenskej elektroakustickej tvorby
v osemdesiatich rokoch. V roku 1991 založil súkromné nahrávacie štúdio Jakub, zamerané na
produkciu vážnej hudby. O svojom pôsobení po roku 1991 skladateľ hovorí: „V roku 1991 som
odišiel do slobodného povolania, dobrovoľne som odišiel z miesta redaktora Rozhlasu. Od roku
2002 do 2010 som učil hlavný odbor skladbu na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. Od 1.
mája 2010 som v slobodnom povolaní a venujem sa už len tvorbe a organizácii predstavení
mojich opier.“
Skladby pre hlas majú v Kubičkovej tvorbe významné postavenie „Kubičkova umelecká
tvorba predstavuje jednoliatu cestu, na začiatku ktorej stojí osvojenie si tradície výdobytkou
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hudby klasikov 20. Stoeročia. Hlavný zdroj inšpirácie predstavovala pre neho tvorba Leoša
Janáčka a Igora Stravinského, no nadväzoval tiež na štýlové znaky a technológiu tvorby Igora
Zeljenku. Hudobný proces jeho skladieb vyrastá z výrazne rytmicky profilovaných motivických
tvarov,

ktoré

uprednostňuje

podrobuje

úsporným

ekonomickosť,

evolučným

stručnosť,

transformáciám.

skratkovitosť,

ktoré

V tektonicko
neraz

riešení

vyúsťujú

do

fragmentárnosti:57
Sólový hlas s klavírom
Dve oslovenia op. 5 (1980),

TEXT

K. Belicová, Ch. Baudelaire [s, pf], Tri piesne na básne

sovietskych poetiek op. 52 (1988), TEXT S. Nérisová, O. Berggoľcová [s, pf], Kriste, Hospodin
je môj pastier op.116 (1997),

TEXT

bibl.[s, pf], Tri biblické piesne op. 129 (2000) [v, pf],

Piesne Šalamúnové (pred 2000) [vf, pf].
O Šalamúnových piesňach autor hovorí: „Po revolúcii sa mi vďaka vynikajúcim umelcom
Jánovi Vladimírovi Michalkovi a Ladislavovi Neshybovi otvorili netušené možnosti. Začal
som spolupracovať s evanjelickými kňazmi, písať biblické piesne podľa ich návrhov, na
témy ich kázní. Piesne zneli počas bohoslužieb, bol som užitočný ako skladateľ
v konkrétnych situáciách, počulo ich veľa ľudí. Tešil som sa z toho. Hrali sa aj v zahraničí
a dodnes žijú na koncertných pódiách a v chrámoch. Vtedy som ešte nebol veriacim
človekom a na Bibliu som sa pozeral ako na zaujímavý kus histórie ľudstva. Prišiel však rok
1999 a ja som zažil prudký duševný otras. Stretnutie so skutočným Bohom, ku ktorému ma

57

ZAGAR, P. (ed.): 100 slovenských skladateľov s.163-164
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priviedol môj (vtedy 20-ročný) syn. Stretnutie s Bohom, ktorý je všade okolo nás, túži po
kontakte s každým jedným človekom, pre každého má svoj osobitný plán. Môj život sa stal
dramatickým. Nie tichým, ako by som si bol myslel, v predstavách o kresťanstve, ale
naopak, búrlivým, plným žiarivých farieb a nových, šokujúcich pohľadov na svet. Prestal
som myslieť na starobu ako na predsieň smrti, ale ako na vrchol životnej cesty, ako na cieľ.
Môj život sa naplnil novými obrazmi. Od tohto okamihu píšem hudbu ako výraz vďaky za to,
čo mi bolo dožičené poznať.“58
(Bulletin NSH 2000, autor)
Vokálno-inštrumentálne
Päť biblických piesní pre bas a organ [b, org], Šesť biblických piesní pre husle, mezzosoprán
a klavír [ms, vn, pf], Žena a muž v poli op. 45 fantázia pre ženský hlas a sláčiky (1987),

TEXT

M. Rúfus [s, archi], Dve piesne na biblické piesne op. 74 (1990) b, org],Dve piesne na biblické
piesne op. 75 (1990)[b, org, 2vn, vl, vc], Dve piesne na biblické piesne op. 76 (1990)[b, org],
Dve piesne na biblické piesne op. 77 (1990)[b, s, org], Dve piesne na biblické piesne op. 78
(1990) [b,org], Dve piesne na biblické piesne op. 79 (1990) s, org], Dve piesne na biblické
piesne op. 81 (1990) [b, org], Tri piesne na biblické piesne op. 82 (1991) [s, org], Tri piesne na
biblické piesne op. 87 (1991) [s, b, org], Koncertná pieseň op. 102 (1994),
Ave Maria op. 112 (1997),

TEXT

TEXT

bibl. [s, pf/org], Môj milý Bože op. 137 (2000),

bibl. [b, org],
TEXT

autor [v,

gui], Šalamúnove piesne op. 138 (2000), TEXT bibl. Žalmy op. 130 – 134 (2000), TEXT bibl. [v,

58

Bulletin NSH 2000, autor
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gui], Nebudťe ustarostení (pred 2004) [vm, vc, ac], Pieseň Pána tohto sveta (pred 2004) [vm,
vc, ac].
Hlas (hlasy) sólo
4 šansóny op. 101 (1994), TEXT Z. Križková, 4 šansóny op. 103, (1994), TEXT Z. Križková, Na
stanici op. 105 (1995),

TEXT

Medveďová op. 109 (1996),

S. Kaclík, Dva šansóny op. 110 (1996),
TEXT

TEXT

Z. Križková, Zuzka

P. Mučaji, Bol raz drôt a dvor op. 115 (1997), TEXT J. Mokoš,

Čierny kôň op. 117 (1997), TEXT D. Hevier, Digital Street op. 119 (1997), TEXT D. Hevier
Inštruktívne – vokálno-inštrumentálne
Bilblické piesne pre spev a klavír[v, pf]
Miešaný zbor
Vyvýšenosť lásky op. 104 (1995),

TEXT

bibl. [b, CM], Goya op. 111 (1997),

TEXT

autor [CM],

Sanctus op. 125 (1999) [CM], A dám ti nové srdce op. 143 (2000), [vv, CM], Hospodin je
mojím svetlom op. 132/b (2000),

TEXT

bibl. [2vf, CM], Fašiangy (pred 2001) [CM],

Evanjelium podľa Lukáša (verzia pre spevácky zbor) (pred 2002) [cm]
Detský zbor
Sen lúčneho koníka päť drobných skladieb pre detský zbor [CB]
Zbor a nástroje
Malá omša (1999) [CM, orch da camera]
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Opera
Marína Havranová op. 184 neoromantická opera v dvoch dejstvách [orch, CM, v], Šavol, TEXT
Teodor Križka, Evanjelium podľa Lukáša op. 140 (2000), Som tvoj priateľ op. 141 detská
opera, (2000) Martin Luther (pred 2005) [org, cm, 2vf, 2vm, vc, vn, ac], Kristov dotyk (medzi
2006 – 2007), Betlehem (2007) [orch, CB, br, ms], Evanjelium podľa Jána op. 191 (2012)
Vokálno-inštrumentálne
Choďte a čiňte (pred 2004) [vm, vc, ac] 59
Sólový hlas (hlasy) a orchester
Šavlovo obrátenie Kantáta pre soprán, barytón, klarinet a orchester (2007),

TEXT

Teodor

Križka, na biblické motívy [s, br, cl, orch]
Sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
Requiem (pred 2005) [orch, cm, vf, 2vm] 60
K častým interpretom Kubičkových diel patrí mladý slovenský bas-barytonista Martin Mikuš.
Na svoje prvé stretnutie a spoluprácu so skladateľom spomína takto: „S hudbou Víťazoslava
Kubičku som sa prvýkrát stretol v roku 2002. Vtedy som sa aj osobne zoznámil so
skladateľom. Všetko sa to udialo, keď som študoval na žilinskom konzervatóriu vďaka mojej
pani profesorke Emílii Sadloňovej. Práve ona mi ponúkla naštudovať tri Biblické piesne, ktoré
59
60

Pozri Pozri 100 slovenských skladateľov s. 159-163
Pozri 100 slovenských skladateľov s. 159-163
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ma veľmi oslovili. Pán Kubička spolu s jeho manželkou sa osobne prišli pozrieť na koncert,
ktorý sa konal v koncertnej sále žilinského konzervatória a po tomto koncerte sa začala naša
dlhoročná úzka spolupráca.“61
V interwiu na kladené otázky odpovedal:
Autorka príspevku: „Ako sa spieva Kubička? Myslíš si, že rozumie ľudskému hlasu ako
nástroju?“
Martin Mikuš: „Asi je to paradox, ale často som sa stretol práve s tým, že čim sa zdá byť
skladba na prvý pohľad, alebo ak chcete počutie jednoduchšia, o to zložitejšie sa interpretuje,
a platí to predovšetkým práve u spomínaného autora.“
Autorka

príspevku:

Interpretuješ

rád

hudbu

20.

storočia?

Prečo?

Martin Mikuš: „Záleží od konkrétneho skladateľa a taktiež diela, ktoré interpretujem. Niektoré
je mi bližšie, iné vzdialenejšie, alebo pokiaľ mi je vzdialené úplne, tak sa ho radšej dobrovoľne
vzdám.“
Autorka príspevku: „Myslíš, že je dôležité, aby boli mladí speváci vedení k interpretácii skladieb
slovenských skladateľov 20. – 21. storočia?
Martin Mikuš: „ Spevák by aspoň počas štúdia mal naštudovať repertoár všetkých štýlových
období a tým získať prehľad o konkrétnych špecifikách, ktoré sa viažu ku ich interpretácii.
Neskôr sa cesta každého speváka vyprofiluje.“
61

Rozhovor sa uskutočnil 6.3.2013 v Žiline.
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Autorka príspevku: „Ako by si charakterizoval Kubičku ako skladateľa?
Martin Mikuš: „ Mal som možnosť vypočuť si diela Víťazoslava Kubičku aj z jeho dávnejšej
tvorby a je evidentne počuť a cítiť veľkú zmenu. Určite najväčším vplyvom na jeho hudbu bolo
získanie daru viery a tým zblíženie sa s Bohom. (Nezabudnem, keď mi spomínal, že ak by sa
mal dať ešte raz pokrstiť, tak ja mu pôjdem za krstného otca). Jeho hudbou sa snaží
predovšetkým za posledné roky šíriť medzi ľuďmi evanjelium a myslím si, že určite dokáže
osloviť a preniknúť do sŕdc mnohým ľuďom. Nech mu v tom i naďalej Pán Boh pomáha.“62
Autorka príspevku: „Ďakujem za rozhovor.“
Chronologický zoznam skladateľovej tvorby63
Názov skladby (diela Víťazoslava Kubičku s poznámkami)

opus

rok

v SOZA

scan

tlač

vzniku

(*chýbajúce opusové čísla boli priraďované k rôznym úpravám a

noty

scénickým hudbám, ktoré sa autor napokon rozhodol nezaradiť do zoznamu diel
(** stĺpec označený ako scan znamená oskenované notové materiály na priloženom
CD

Fantázia pre flautu a klavír

1

1979

SOZA

-

noty

9.miesto na UNESCO Paríž 1979 (súťaž nahrávok)
odvysielané rozhlasmi: Budapešť, Oslo, Toronto, Sofia,
Amsterdam, NDR, Poľsko, Austrália, Belgicko, BBC Anglicko,
Sýria, ZSSR, Turecko.archív – Slovenský rozhlas
Vydané Slovenský hudobný Fond Bratislava
(1978 / 1979 ukončené štúdium skladby na

62

Interwiu sa uskutočnilo 12.3.2013 v Bratislave.
Zoznam zostavil skladateľ, nakoľko v knihe editorov JURÍK, M.,ZAGAR, P.: 100 slovenských skladateľov s. 164 -166 je
neúoplný.
63

75

Víťazoslav Kubička – jubilant
Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede Prof.Jána Cikkera)

Skladba pre flautu sólo,

2

1979

-

-

-

3

1979

-

-

-

5

1979

SOZA

-

-

6

1979

SOZA

-

-

8

1981

SOZA

-

-

-

-

archív – Slovenský rozhlas

Dramatická predohra – pre orchester (rukopis – autor)
diplomová práca, archív – Slovenský rozhlas

Dve oslovenia, Dve piesne pre soprán a klavír
slová: Belicová a Charles Baudelaire
Sonáta č.1. pre klavír (notový materiál nezvestný)
premiéra: Marián Lapšanský, hral skladbu aj na Kube,
archív – Slovenský rozhlas

Mame – pre flautu sólo (notový materiál nezvestný)
Venované Musorgskému, elektroakustická kompozícia,
archív – Slovenský rozhlas

Portrét dievčaťa – 2. sonáta pre klavír sólo

9

1982

SOZA

-

-

15

1983

-

-

noty

15

1983

16

1983

SOZA

scan

noty

Cesta, klarinet,vcl a klavír (not. mat. vlastní Peter Drlička)

20

1983

-

-

-

Jesenná sonáta, pre violu a klavír(xerox Slov.hud.fond,

24

1984

SOZA

-

-

archív – Slovenský rozhlas

Volanie, sonáta pre klarinet a klavír (not. mat. Peter Drlička)
archív – Slovenský rozhlas

Úsilie, pre dva klarinety

-

archív – Slovenský rozhlas

Kolieska nás odvezú, detský zbor,
jednohlasé piesne pre najmenších, (rukopis – autor)

má autor)

76
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archív – Slovenský rozhlas

Capriccio – pre čembalo sólo, premiéra: Marica Dobiášová,

25

1984

SOZA

-

-

25

1984

SOZA

-

-

Dozrievanie – pre orchester, archív – Slovenský rozhlas

26

1984

SOZA

-

-

Je ticho už..., elektroakustická kompozícia, bez partitúry,

26

1984

27

1985

SOZA

-

-

39

1985

SOZA

-

-

40

1985

SOZA

-

-

Zrkadlová sieň, Bratislava r.1984

A plakal by aj kameň, elektroakustická kompozícia,
bez partitúry,
archív – Slovenský rozhlas (CD vydal SHF)

-

archív – Slovenský rozhlas

Sonáta pre violončelo a klavír
premiéra: Ján Slávik a Dana Varínska r.1985
Koncert pre čembalo a sláčikový orchester
premiéra: Marica Dobiášová a Musica Aeterna r.1985
archív – Slovenský rozhlas

Sonáta č.1. – pre organ
Satyr a nymfa, pre soprán, klarinet a CD,

1985

-

elektroakustická kompozícia, bez partitúry,
archív – Slovenský rozhlas

Zima v horách – sonáta pre klavír č.3

40

1985

SOZA

Portrét muža – 4. sonáta pre klavír, nahrávka vysielaná

42

1987

SOZA

-

-

Sonáta pre čembalo sólo (not. Materiál Marica Dobiášová)

47

1987

SOZA

-

-

Sonáta pre klavír č.5. „Slnečná" (rukopis – autor)

50

1987

-

-

-

-

rozhlasmi: Írsko, Nórsko, Kanada, Island, Poľsko, Belgicko,
Turecko, archív – Slovenský rozhlas
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Sonáta č.2 – pre organ

51

1987

-

-

-

Sonáta pre klavír č.6 „Krajina s bralom“

53

1988

-

-

-

Sonáta pre klavír č.7. „Portrét Ilju“ (rukopis – autor)

54

1988

-

-

-

Planéta zem, elektroakustická kompozícia, bez partitúry,

62

1988

SOZA

-

-

64

1989

SOZA

-

-

73

1990

SOZA

-

-

74

1990

-

-

-

75

1990

-

-

-

76

1990

SOZA

-

noty

76

1990

archív – Slovenský rozhlas
Fantázia – koncert pre dvoje huslí a sláčiky
premiéra: manželia Hölblingovci
a Slovenský komorný orchester r.1989 Slovenská filharmónia
archív – Slovenský rozhlas

Jesenná hudba -pre husle sólo a sláčiky,
premiéra: Bohdan Warchal sólo a
Slovenský komorný orchester r. 1990,
Slovenská filharmónia, objednávka B.Warchal
archív – Slovenský rozhlas (CD vydalo SHF, noty SHF)

Dve biblické piesne, koncerty počas evanjelický bohoslužieb,
Martin Mikuš – barytón a miestni organisti

Dve

biblické

piesne,

koncerty

počas

evanjelický

bohoslužieb,
Martin Mikuš – barytón a miestni organisti
Ospravedlnenie z viery – barytón a organ, koncerty počas
evanjelických bohoslužieb, Martin Mikuš – barytón
a miestni organisti
„Milosrdný Samaritán“ (Lukáš 10), konc. pieseň barytón a organ,

78

noty
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Dve biblické piesne, koncerty počas evanjelických bohoslužieb,

-

noty

-

-

noty

1990

-

-

noty

81

1990

-

-

noty

81

1990

-

-

noty

Slovo u Boha – Ján kap.1,1-6, dva Biblické piesne

87

1990

-

-

-

Vtáčí spev – elektroakustická úprava folklóru,

88

1990

SOZA

-

-

Príbeh pre dva klarinety, (not. mat. vlastní Peter Drlička)

89

1990

SOZA

-

noty

IV. Sláčikové kvarteto, (notový materiál nezvestný)

93

1990

-

-

-

Tri príbehy pre flautu a 4 gitary „Vivat Societa Rigata“

95

1990

SOZA

-

-

77

1990

78

1990

79

Martin Mikuš – barytón a miestni organisti
„Napomenutia“ (Filipským 4)

Dve biblické piesne, koncerty počas evanjelických bohoslužieb,
Martin Mikuš – barytón a miestni organisti
„Láska k blížnym“ (Rímskym 13), „Vlazd do Jeruzalema“ (Matúš
21)

Dve biblické piesne, koncerty počas evanjelických bohoslužieb,
Martin Mikuš – barytón a miestni organisti
„Vzkriesenie Ježiša“ (Marek 16)

Posledná večera (Matúš 26) – barytón a organ, koncerty počas
evanjelických bohoslužieb, Martin Mikuš – barytón a miestni
organisti

Rozoslanie učeníkov (Matúš 28) – barytón a organ, koncerty
počas evanjelických bohoslužieb, Martin Mikuš – barytón a miestni
organisti

elektroakustická kompozícia, s paritúrou, (rukopis – autor),
archív – Slovenský rozhlas

(not.Gašparík)
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Rákosie – pre flautu sólo, venované Monike Streitovej

96

1990

SOZA

-

-

97

1990

-

-

-

101

1996

-

Ján, kap.10. koncertná pieseň

102

1996

-

Štyri šansóny

103

1996

-

-

-

Vyvýšenosť lásky, miešaný zbor

104

1996

-

-

-

Na stanici, šansón

105

1996

-

-

-

Ján, kap.10. koncertná pieseň

106

1996

-

-

-

Zimná sonáta

106

1996

-

-

noty

Priatelia stromy – fantázia pre husle a klavír

106

1996

-

scan

Krovie pri Dunaji, akordeón sólo

107

1996

SOZA

-

noty

Blíži sa jeseň, violončelo a klavír

108

1996

Záhrada v Edene,

109

1996

scan

-

Zuzka Medveďová, pieseň

109

1996

noty

Dva šansóny

110

1996

-

Kam až vedie táto cesta?

111

2000

-

Ave Maria, koncertná pieseň pre hlas a klavír

112

1996

Pieseň bez slov, violončelo a klavír, pre ZUŠ

114

1996

noty

Bol raz drôt a dvor, šansón

115

1996

-

Hospodin je môj pastier, koncertná pieseň

116

1996

-

(not.mat.Streitová)

Štyria, kvarteto pre 4 klarinety (3 B a basklarinet)
(not.mat.Peter Drlička)

80

SOZA

scan

noty
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Čierny kôň, šansón

117

1996

-

„Vlci“ Klarinetové kvarteto, 3x B-klarinet,1 x basklarinet

118

1997

noty

Digital street, šansón

119

1997

-

„Klaun“ sonáta pre klarinet sólo

120

1996

noty

„Mená“ šansón

122

1997

-

Dvojkoncert pre B.klarinet a basklarinet, so sprievodom

123

1997

noty

„Také všeličo“ cyklus 3-tich skladbičiek pre klavír, ZUŠ

124

1997

-

Sanctus – miešaný zbor

125

1998

„Ej, totu, totu, úprava ľudovej piesne pre nižší hlas

126

1998

Malé tajomstvá I. – III. klavír sólo ZUŠ

127

Tri biblické piesne, pre hlas a klavír

klavíra
SOZA

scan

noty

1999

SOZA

scan

noty

129

2000

SOZA

-

noty

„Žalmy“ spev a gitara

130

2000

SOZA

-

-

Vietor veje kam chce, klavír sólo

135

2001

„Bože“ koncertná pieseň pre bas a klavír

136

2001

-

-

-

Šalamúnove piesne, 3 piesne na text Šalamúna

138

2001

SOZA

scan

noty

Chrámom Božím ste vy, pre flautu, violončelo a klavír

139

2001

SOZA

-

noty

a klavír

Duch Pánov je nado mnou,Hospodin je môj pastier,
Hospodin môj je Pán

(noty: Martin Šafárik)

(notový materiál nezvestný)
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Evanjelium podľa Lukáša – 1. opera

140

2002

SOZA

-

Noty
V.K.

dirigent Marián Vach, libreto, Ondrej Odokienko,
réžia: Michal Babiak
8 koncertných predvedení s komorným sprievodom,
3 inscenácie v kostoloch Štátna opera Banská Bystrica
(* opery sú nahlásené v SOZA len ako jednotlivé árie

Môj milý Bože, miešaný zbor na vlastný text

140

2002

SOZA

Getsemane, ária pre barytón a klavír z opery Evanjelia podľa

140

2002

-

-

noty

140

2002

SOZA

-

noty

Hospodin je mojím svetlom – pre soprán a mezzosoprán

141

2002

SOZA

-

noty

Horím¸oratórium pre soprán, mezzosoprán, miešaný zbor

142

2002

SOZA

-

noty

Na počiatku bolo slovo¸pieseň pre soprán a klavír

144

2002

-

-

noty

Zobúdza sa jar, klavír sólo

145

2002

Čujte všetky národy, koncertná pieseň pre bas a klavír

146

2002

SOZA

-

-

O sile viery, koncertná pieseň pre barytón a klavír

147

2002

SOZA

-

noty

O vlasti a o Bohu, sonáta pre violončelo a klavír

148

2002

SOZA

-

noty

Samota (chanson) koncertná pieseň pre spev a klavír

149

2002

SOZA

-

noty

Znovuzrodenie, 2. opera (5 koncertných predvedení,

150

2003

SOZA

-

Noty

Lukáša

Podobenstvo o veľkej večeri, ária pre barytón a klavír
z opery Evanjelia podľa Lukáša

a organ

noty

V.K.

sóla, mieš.zbor, husle a keyboard)

Pane Ježišu, koncertná pieseň pre mezzosoprán a klavír

150

2003

Ktosi klope, klavír 4 ruky (venované Petre Prievozníkovej)

151

2003

82

SOZA

noty
noty
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Hospodine, Pane náš, koncertná pieseň pre soprán a organ

-

noty

152

2003

Úsvit. Morgen Dämmerung. Organ sólo

153

2003

Medený had, barytón a organ, koncerty počas

153

2003

Taký pekný deň, klavír pre 6 rúk

154

2003

Synovstvo Božie, barytón a organ (Rímskym 8,14-18)

155

2003

Dve piesne na slová Petry Prievozníkovej

156

2003

Ježiš sa ukázal učeníkom, barytón a organ (Ján 20, 19-

157

2003

Mária, koncertná pieseň pre bas a organ (Martinovi Šafárikovi)

158

2003

Proste a dostanete, barytón a organ, koncerty počas evanjelický

159

2003

-

-

Choďte a čiňte, pieseň pre barytón a klavír

160

2004

SOZA

-

Portrét Máriinej duše, klavír sólo

161

2004

SOZA

Portrét dievčaťa

162

2004

noty

Portrét ženy, klavír sólo

165

2004

noty

166

2003

SOZA

-

-

167

2004

SOZA

-

noty

Objednávka prof.Sadloňovej pre vysviacku kostola v B.Bystrici
noty
SOZA

-

evanjelických bohoslužieb,
Martin Mikuš – barytón a miestni organisti
noty

SOZA

-

noty
noty

23))
-

noty

bohoslužieb, Martin Mikuš – barytón a miestni organisti

Veď ja sa nehanbím za evanjelium, barytón a organ,
koncerty počas evanjelický bohoslužieb,
Martin Mikuš – barytón a miestni organisti

Fantázia pre organ
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Ja som vzkriesenie a život, barytón a organ,

168

2003

SOZA

-

noty

169

2005

SOZA

-

noty

Agnus Dei – pre soprán a klavír

172

2005

SOZA

-

Martin Luther – 3. opera

173

2005

SOZA

-

Môj milý Bože, miešaný zbor

173

2005

SOZA

scan

Requiem, pre sóla, miešaný zbor a orchester,

174

2005

SOZA

-

Žalujem proti vojne, sláčikové kvarteto

177

2006

SOZA

-

Sláčikové kvarteto

178

2006

Kristov dotyk – 4. opera (* opery sú nahlásené v SOZA

180

2007

SOZA

-

181

2007

SOZA

-

182

2007

SOZA

-

Koncert pre husle a klavír,

183

2008

SOZA

-

Marína Havranová – 7. opera

184

2008

-

-

koncerty počas evanjelický bohoslužieb, Martin Mikuš –
barytón a miestni organisti

Quatro

canzoni...

Ó

dolce

nota

4

piesne

na

Michelangelove texty, (v taliančine) pre soprán a klavír

noty

premiéra: Št.filharmónia Košice dir.Jerzy Swoboda

-

len ako jednotlivé árie (2007 Smetanova Litomyšl, sóla,
mieš.zbor a 24-členný orchester z členov SF a SND Bratislava

Betlehem – 5. opera
(* opery sú nahlásené v SOZA len ako jednotlivé árie

archív – Slovenský rozhlas

Šavol – 6. opera
(* opery sú nahlásené v SOZA len ako jednotlivé árie
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Genesis – 8.opera

186

2008

Priatelia stromy, Fantázia pre husle a klavír

189

2008

noty

Záhrada v Edene, mezz,vn,fg,pft

192

2010

noty

Ó, Bože, soprán a gitara

193

2010

scan

Stvorenie, Biblické piesne I. spev, husle, klavír

190

2009

scan

noty

Sny o nebi, gitara sólo (Ondrejovi Veselému)

194

2008

scan

noty

Spomienka na priateľa, 2 priečne flauty a klavír

197

2010

scan

noty

Modlitby, klavír sólo pre ZUŠ

209

2010

scan

noty

Malé evanjeliá, klavír sólo pre ZUŠ

209

2009

SOZA

scan

187

2009

SOZA

-

Žalmy-barytón a miešaný zbor, 1,27,96

188

2009

SOZA

-

Priatelia stromy – fantázia pre husle a klavír

189

2009

SOZA

scan

noty

Biblické piesne I. ženský hlas a klavír Stvorenie

190

2009

SOZA

scan

noty

191

2010

SOZA

-

Noty

SOZA

-

(* dodatočne pridelené opusové číslo

Svätý František – organ sólo
premiéra: Marek Vrábel, Praha

premiéra: Eva Šušková – mezzo. Beata Tomčányová – klavír

Evanjelium podľa Jána. 9. opera

V.K.

(* opery sú nahlásené v SOZA len ako jednotlivé árie

archív – Slovenský rozhlas

Záhrada v Edene, mezzosoprán,husle,fagot,klavír

192

2010

SOZA

scan

noty

Ó, Bože, pieseň pre soprán a gitaru

193

2010

SOZA

scan

noty

Sny o nebi, cyklus skladieb pre gitaru sólo

194

2010

SOZA

scan

noty

Venované Galantskému triu
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Missa Rajec

195

2010

SOZA

scan

Benedictus z Missa Rajec, barytón a klavír

195

2010

SOZA

scan

Hymna slovenskej poľovníckej komory

196

2010

SOZA

-

Spomienka na priateľa, 2 flauty a klavír pre ZUŠ Rajec

197

2010

SOZA

scan

Odchádzam do hôr, sonáta pre husle a klavír

199

2010

SOZA

scan

Ó, Pane, smädná som. Kantáta č. 1 pre soprán a orchester

201

2011

SOZA

scan

noty

201

2011

SOZA

scan

noty

201

2011

SOZA

scan

noty

SOZA

2011

scan

noty

201

202

2011

SOZA

scan

noty

203

2009

SOZA

scan

noty

204

2008

SOZA

scan

noty

205

2010

SOZA

scan

noty

noty

slová: Peter Varga
Kým prúdi v žilách krv. Kantáta č. 2 pre soprán a orchester
slová: Peter Varga
Milujem život. Kantáta č.3 pre soprán a orchester
slová: Miriam Garajová
Hospodin je môj pastier. Kantáta č. 4. pre soprán a orchester
slová: Peter Varga
Otče náš, text Evanjelium podľa Lukáša
(* dodatočne pridelené opusové číslo

Žalmy I. pre husle a klavír, pre ZUŠ
(* dodatočne pridelené opusové číslo

Evanjelizácia – cyklus skladieb pre barytón sólo
a miešaný zbor
(* dodatočne pridelené opusové číslo

Jarné popludnie u Tomčányovcov, pre husle a klavír
Venované rodine Tomčányovcov
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O malom Chumáčikovi – štvorručný klavír, pre ZUŠ

206

2010

SOZA

scan

noty

Príslovia – štvorručný klavír, pre ZUŠ

207

2010

SOZA

scan

noty

V jarnej prírode, pre ZUŠ

208

2010

SOZA

scan

noty

Malé evanjeliá – klavír sólo, pre ZUŠ

209

2010

SOZA

scan

Modlitby – klavír sólo, pre ZUŠ

209

2010

SOZA

scan

noty

Jar, 2 skladby pre akordeón sólo

210

2010

SOZA

scan

noty

Malé jazvečíky, pre dve zobcové flauty, pre ZUŠ

211

2010

SOZA

scan

noty

Predjarie – malá fantázia pre organ, pre ZUŠ

213

2010

SOZA

scan

noty

Dva detské zbory – Keď slnko vychodí a Učiňme človeka

214

2010

SOZA

scan

noty

Jarná báseň, organ sólo, Venované Marte Gáborovej

215

2011

SOZA

scan

noty

Fantázia pre organ na tému piesne „Ó, Hlava ubolená“,

216

2011

SOZA

scan

noty

Prvosienky – klavír sólo

217

2011

SOZA

scan

Kvapky rosy, pre flautu a klavír, pre ZUŠ

218

2011

SOZA

scan

Päť piesní na slová Eriky Petrášovej

219

2011

SOZA

scan

220

2011

SOZA

scan

noty

Kyrie eleison, pre soprán a organ

221

2011

SOZA

scan

noty

10 piesní na slová Ľudmily Kunikovej-Šamkovej

222

2011

SOZA

scan

Venované Marte Gáborovej

noty

pre detský zbor a klavír
Jesu meine Freude – organ sólo,
Venované Marte Gáborovej
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Víťazoslav Kubička – jubilant
premiéra: Jitka Sapara-Fischerová – soprán,
Beata Tomčányová – klavír

Čiary na rukách, 9 piesní na slová M. Badína pre hlas

223

2011

SOZA

scan

Ďateľ – malá fantázia pre xylofón a klavír, pre ZUŠ Rajec

224

2011

SOZA

scan

Stará maringotka – akordeón sólo, pre ZUŠ Rajec

225

2011

SOZA

scan

Magnificat – miešaný zbor

226

2011

SOZA

scan

Či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha?

227

2011

SOZA

scan

Biblické piesne II.pre hlas a klavír, žalmy 5,8,108,116

229

2011

SOZA

scan

Blažení chudobní, koncertná pieseň pre spev a klavír

231

2011

SOZA

scan

Hospodin je môj pastier, koncertná pieseň pre spev a klavír

232

2011

SOZA

scan

Maľby prírody, klavír sólo, pre ZUŠ I. stupeň

233

2011

SOZA

scan

Hľa, prichádza v oblakoch, koncertná pieseň pre hlasv a klavír

234

2011

SOZA

scan

Budem v nich prebývať, koncertná pieseň pre hlasy a klavír

235

2011

SOZA

scan

O odvahe, klavír sólo pre I. stupeň ZUŠ

236

2011

SOZA

scan

Dvaja zajkovia, klavír sólo pre I. stupeň ZUŠ

237

2011

SOZA

scan

Modlitba, pre mezzosoprán, miešaný zbor

238

2011

SOZA

scan

Rozprávky z lesa, klavír sólo pre I. stupeň ZUŠ

239

2011

SOZA

scan

Jakub Kray. 10. opera

240

2011

-

-

Vážne spevy, 2 koncertné piesne pre spev a klavír

241

2011

SOZA

scan

Stabat Mater,

242

2011

SOZA

scan

a klavír

Koncertná pieseň pre hlas a klavír

a symfonický orchester
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koncertná pieseň pre barytón a klavír / organ

243

2011

SOZA

scan

244

2011

SOZA

scan

245

2011

SOZA

scan

Pri rieke – Parníček, Loďka, Vlnky, pre klavír sólo, ZUŠ

246

2011

SOZA

scan

O lese – Lesná tíšina, O starom strome, Lesné tam-tamy,

247

2011

SOZA

scan

248

2011

SOZA

scan

Modlitba, koncertná pieseň, soprán a klavír

249

2011

SOZA

scan

Osemnešťasný človek – Symfonická báseň

250

2012

SOZA

Zimné príbehy z lesa, Symfonická suita

251

2012

SOZA

Pieseň Piesní. 11. Opera

252

2012

Veľký Boh a malý diabol, fantázia pre husle a sláčiky

253

2012

SOZA

A v nebi povstal boj, fantázia pre husle a sláčiky

254

2012

SOZA

Božia láska mi je nado všetko, fantázia pre violu a sláčiky

255

2012

SOZA

Bože, príď mi na pomoc, cyklus piesní pre hlas,husle,organ,

256

2012

SOZA

Malá víla a iná lesná háveď, malá fantázia pre flautu klavír

257

2012

SOZA

Kráľovstvo lesa. 12. Opera

258

2012

Ja som povedal: Bohovia ste?
Koncerná pieseň pre spev a klavír

Rozprávka – Vážky, O dvoch mačičkách, Dva zajačiky,
pre 2 flauty a klavír, pre ZUŠ,
O prírode – Lesná cestička, Ráno v horách, Svište,
pre klavír sólo, ZUŠ

pre klavír sólo, ZUŠ

Zem – Vrabce na poli, Vetrík nad lesom, Zasnežené polia,
pre klavír sólo, ZUŠ

objednávka Katolícka univerzita Ružomberok
noty
noty
V.K.
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Víťazoslav Kubička – jubilant
Na poliach, lúkach je náš Pán,

259

2013

SOZA

scan

260

2013

SOZA

scan

261

2013

alt.sax a kl. (venované Lilian Puťorovej)

Vietor vanie kam chce, gitara sólo
(venované Ondrejovi Veselému)

Spievam, Pane, cyklus piesní pre hlas a gitaru
64

Ocenenia
Kubičkove diela získali významné ocenenia, z ktorých najvýznamnejšie je 9. miesto na
Medzinárodnej skladateľskej tribúne UNESCO 1981 v Paríži, za skladbu Fantázia pre flautu
a klavír op.1. a v roku 1988 Cena Jána Levoslava Bellu za dielo Fantázia op. 36 .

Diskografia
Kvintové variácie slovenských skladateľov
Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2 (2011) Podvečer op. 182 – Miki Skuta (pf)
Musica Slovaca
Hudobný fond SF 0005 2131 (1992) Jesenná hudba op. 73 – Slovenský komorný orchester
Bohdana Warchala – Bohdan Warchal (vn)
elektroakustická hudba
Radio Bratislava CECM EM CD 001, 002 (1992) “...a plakal by aj kameň” op. 10

64

Zdroj : Skladateľov archív zo dňa 11.3.2013.
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Anton Wurm. Salve Regina. Príspevok k starším dejinám hudby na území dnešného Slovenska

Michal Hottmar
Žilinská univerzita v Žiline

Abstrakt
Predkladaný text je zamýšľaný ako príspevok k starším dejinám hudby na území dnešného
Slovenska65. Cieľom je priniesť informácie o vokálno-inštrumentálnej hudobnej rukopisnej
pamiatke Salve Regina v podobe jednotlivých nástrojových hlasov, v obsadení soprán, alt, tenor,
bas, violino I., violino II., viola, organ, kremnického hudobníka a skladateľa Antona Wurma.
Pamiatka sa nachádza vo fonde Františkánov, v Hudobnom múzeu v Bratislave, s katalógovým
číslom 360/30. Príspevok uvádza informácie o hudobnom živote jedného z najstarších miest
Slovenska, Kremnice a o samotnom skladateľovi Antonovi Wurmovi. Momentálny stav bádania
o hudbe v Kremnici a skladateľoch, ktorí tam pôsobili predstavujú poznatky, ktoré prezentoval
predovšetkým Ernest Zavarský66, ktorý sa zameral na globálnejší výskum hudobného diania
a hudobníkov v tomto meste. O hudobnom živote v Kremnici tiež informuje Darina Múdra67.
Kľúčové slová: Kremnica. Vokálno-inštrumentálna tvorba. Slovensko.

65

Predkladaný text je súčasťou riešenia projektu VEGA 1/0599/12 Viachlasná hudba na území Slovenska a cesty jej šírenia
počas 16. a 17. storočia.
66
MÚDRA, Darina. Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku II. – Klasicizmus, SHF Bratislava 1993.
67
ZAVARSKÝ, Ernest. Príspevok k dejinám hudby v Kremnici. In: Hudobný archív 4, Matica Slovenská, Martin 1981.
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Abstract
The present text is intended as a contribution to the earlier history of music in the territory of
today's Slovakia. The aim is to bring information about vocal-instrumental music manuscript
memory Salve Regina in the form of individual instrument votes cast in soprano, alto, tenor,
bass, Violin I., Violin II., Viola, organ, Kremnica`s musician and composer Anton Wurm.
Monument is located in the Fund Franciscans, in the Music Museum in Bratislava, with the
catalog Number 360/30. The paper presents information on the musical life of one of the oldest
cities in Slovakia and Kremnice The composer Anton Wurm. Current state of research on music
in Kremnica and composers who worked there are lessons that presented particular Ernest
Zavarský, which focused on a more global research music scene and musicians in this city.
About musical life in Kremnica also informs Darina Múdra.
Keywords: Kremnica. Vocal-instrumental Works. Slovakia.
Hudobný život v Kremnici
Hudobný život v Kremnici bol veľmi bohatý a významný. Od roku 1441 sa stretávame
s informáciami o trubačoch, organistoch, spev sa pestoval vo farskej, mestskej škole, ktorej
vznik sa datuje rokom 1441. Zachovali sa významné teoretické hudobné kompendiá autorov ako
Henrich Faber, Nicolaus Listenius. Podľa inventára hudobnín z roku 1599 v Kremnici zaznievali
diela skladateľov ako Josquin des Prés, Orlando Lasso, Gallus Dressler Ludwig Senfl a iných
významných európskych skladateľov68. Z literatúry sa tiež dozvedáme, že pomerne rozsiahla
vokálno-inštrumentálna tvorba znela vo Zvolene, ktorý sa orientoval na Banskú Bystricu,
68

RYBARIČ, Richard. Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku I. Opus Bratislava 1984, s. 74.
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Banskú Štiavnicu a Kremnicu69. Dlhší čas tu účinkoval Anton Wurm, ktorý v roku 1811 odišiel
za trubačského majstra, kantora a kapelníka do Kremnice70. Kremnica mala celouhorský
význam, v roku 1787 sa s 5200 obyvateľmi, sa usilovala dosiahnuť bratislavský hudobný model
pestovania hudby. V tomto bohatom stredisku remeselnej výroby hudba zaznievala na
koncertoch, meštianskych večierkoch, produkciách vežových hudobníkov, tanečných zábavách
a pri príležitostných divadelných predstaveniach svetská hudba. Značná samostatnosť hudby na
mestských školách bola dôsledkom pomerne skorého laicizovania kremnického školstva.
Zachované notové zbierky kostolov poskytujú obraz o hudbe pestovanej v klasicizme, v ktorej
bol i podiel domácej tvorby71. Kremnica sa mohla pochváliť ojedinelým súborom mincovne –
Kammerkapelle. Jeho hlavnou úlohou bolo účinkovanie vo františkánskom kostole. Často hrával
aj na rôznych spoločenských podujatiach usporiadaných mestom. Mestský magistrát financoval
organistu, diskantistu, tenoristu, basistu, trubačského majstra a jeho troch pomocníkov, ktorí
podliehali kantorovi72. Ten popri trubačoch patril k čestným predstaviteľom hudobného života
mesta. Úrad kantora v Kremnici zastávali viacerí komponujúci hudobníci, ktorí boli súčasne aj
kapelníkmi orchestra mincovne73.

69

Múdra 1993, s. 32-35.
Tamtiež, s. 33.
71
Tamtiež, s. 34.
72
Tamtiež, s. 34.
73
Tamtiež, s. 34.
70
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Anton Wurm
V roku 1811 zomrel vežový majster Karl Bernhardt74 . O uvoľnené miesto sa uchádzal
zvolenský organista Anton Wurm. Pred tým účinkoval skoro 12 rokov ako organista v Sečanoch
v Čechách, potom bol 8 rokov a 6 mesiacov organistom a učiteľom hudby vo Zvolene. O miesto
vežového majstra sa uchádzal s podmienkou, že mu bude zverené miesto organistu alebo
kapelníka, ak sa neskôr niektoré z nich uvoľní. Napriek tejto podmienke ho magistrát prijal.
Medzitým však v roku 1817 zomrel aj organista Johan Waleri, no zdá sa, že miesto po ňom
zostalo dosť dlho neobsadené, lebo vežový majster Anton Wurm žiada až 15. januára 1819
o toto miesto, pričom odporúča, aby magistrát na miesto vežového majstra prijal indivíduum,
ktoré by dobre ovládalo hru z generálneho basu a mohlo byť osožné organistovi75. Wurm miesto
organistu dostal, ale čoskoro nato, na jar toho istého roku, zomrel aj kapelník Anton Bernhardt76.
Tak teraz sa Wurm uchádzal aj o miesto kapelníka, ktoré bolo lepšie platené ako miesto
organistu. O to isté miesto mal záujem aj Jozef Neuman, organista z Jánovej Lehoty pre prípad,
že by Wurm dostal miesto kapelníka. Ďalšími uchádzačmi boli Anton Bauer, organista zo
Zvolena, pôvodom z Čiech od Hradca Králové, ktorý je dobre fundovaný nielen v hre na
všetkých hudobných nástrojoch, ale aj v hre na organe a v transponovaní, ešte František (Franz)
Medřický, 19 – ročný študent z Prahy.77 Miesto kapelníka dostal Wurm a o mieste organistu bolo
stanovené „resolutum“, že žiadatelia majú preukázať svoje schopnosti verejnou skúškou. Na
odporúčanie zvolenskej mestskej rady dostal miesto Bauer, ktorý však už roku 1824 zomrel. Po
Bauerovej smrti sa o miesto organistu uchádzal 20. augusta 1824 tenorista a tretí vežový
74
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pomocník Matej Czerny a kapelníkov pomocník Martin Rezek78. Tento posledný poznamenáva
vo svojej žiadosti, že by sa uspokojil aj s miestom tretieho trubača a tenoristu, ak miesto
organistu dostane iný uchádzač: „žiadateľ má okrem silného a cvičeného hlasu aj všetky iné pre
choralistu potrebné schopnosti v hre na organe, trúbke, rohu, klarinete, na husliach, viole
a kontrabase“.79 Podľa toho bol Rezek choralistom, no jeho meno sa nenachádza v zozname
mestských kostolných zamestnancov, pretože kapelník sa staral nielen o jeho výučbu v hudbe,
ale aj o jeho byt a stravu „cum victu et amictu“. Z tejto žiadosti je vidieť, že ešte pred 170 rokmi
bolo hudobné vzdelanie veľmi široké a mnohostranné a že hudobníci ešte vždy považovali hru
na viacerých nástrojoch za samozrejmú. Podobným štýlom je písaná aj žiadosť Mateja
Czerného, ktorý je ochotný podrobiť sa akejkoľvek skúške v hre na organe, hoci jeho schopnosti
v hre na fúkacích i sláčikových nástrojoch sú známe80. Aj vežový tovariš Ignác Majerský sa
uchádzal o miesto. Podľa rozhodnutia mestskej rady sa majú všetci kandidáti podrobiť skúške.
Majerský zostal strážiť a trúbiť na veži, o Rezkovi mlčí tak protokol ako aj hlavná účtovná kniha
až do roku 1838, keď sa znovu objavuje ako trubačský tovariš a ako tenorista pri kostolnej
hudbe. Roku 1848 predsa aj on postúpil na lepšie miesto: stal sa trubačským majstrom, až do
roku 1858, kedy zomrel. A tak bola kremnická kostolná hudba od roku 1824 predvádzaná takto
platenými hudobníkmi:
Anton Wurm, kapelník a dvaja diskantisti zlatiek: 16. 90 Anton Wurm, ako huslista 8. 60 Matej
Czerny, organista 16. 30
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Traja huslisti:
Franz Riedl 26. –
Johannes Mayer 26. –
Anton Wurm junior 19. 30
Jozef Szspessy, trubačský majster 36. 50 Franz Halberdienst 8. 45 Ignác Majerský 4. 45
Bolo to teda spolu 8 inštrumentalistov, z ktorých niekoľkí mali účinkovať pre potreby aj ako
speváci a dvaja choralisti. Tomuto počtu inštrumentalistov zodpovedá pomerne dobre aj väčšia
časť hudobných partov vtedajšieho archívu farského kostola. Toto obsadenie kostolnej hudby
zostalo v podstate rovnaké, len na miestach huslistov sa v priebehu času objavujú nové mená,
ktorých nositelia však nepostupujú na vyššie funkcie81. Ernest Zavarský vo svojom texte
Príspevok k dejinám hudby v Kremnici uvádza, že „ v inventári hudobnín a hudobných
nástrojov, ktoré Bella odovzdával v roku 1881 svojmu nástupcovi Karlovi Antoschovi, sú
zaznačené aj niektoré diela Wurma, a Kulku, ktoré sa v dnešnom archíve nenachádzajú a okrem
jedinej výnimky sa tam nenachádzali ani v roku 1953“ 82. Od Wurma ide o Graduale pastorale
D dur, dve Salve Regina a dve Tantum ergo83.
Revízna správa
Ako sme v úvode spomenuli, ide o rukopisnú pamiatku, v podobe jednotlivých hlasových listov
pre spomínané obsadenie. Z tohto faktu vyplýva, že bolo nutné previesť spartovanie a vytvoriť
81
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Tamtiež s. 149
83
Tamtiež s. 149
82

97

Anton Wurm. Salve Regina. Príspevok k starším dejinám hudby na území dnešného Slovenska

partitúru pre ďalšie spracovanie pamiatky. Okrem hlasových listov, pamiatka obsahuje aj titulný
list s názvom SALVE REGINA in g. Pod názvom je vypísané obsadenie jednotlivých nástrojov
a hlasov:

Obr. Anton Wurm. Salve Regina – Titulný list

Canto, Alto, Tenore, Baso, Violino I. mo, Violino II. Do, Viola, Organo
V pravom dolnom rohu sa nachádza nápis Authore e Posesore Antonio Wurm, Capella Magistro
Cremniciensi a pod nápisom je číslo 838. Z tohto nápisu vieme, že autorom a vlastníkom bol
98
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Anton Wurm a skladba bola skomponovaná pre kremnickú kapelu mincovne84. Číslo 838 môže
znamenať poradové číslo skladby (to však bolo označované opusovýcm číslom), no tiež môže
ísť o registračné (katalógové) číslo archívu Františkánskeho kostola v Kremnici. Nie je uvedený
rok vzniku kompozície. Čo sa týka papiera, na ktorom je pamiatka zaznamenaná, ide
pravdepodobne o bežne vtedy používaný druh papiera¹, na ktorom je nakreslená notová osnova.
Môžeme to konštatovať z rôznej hrúbky jednotlivých čiar osnovy, a tiež z nie z presného
ukončenia čiar, ku ktorému by pravdepodobne nedošli v prípade tlačeného notového papiera.
Vzhľadom nato, že notové osnovy boli vytvorené ručne, môžeme predpokladať aj autorov
rukopis. Túto domnienku môže podporiť aj fakt, že keby išlo o čistopis, ktorý mohol vytvoriť
niektorý prepisovač, jednotlivé hlasy – alt, tenor, bas a viola – by neobsahovali prečiarknuté
a opravované miesta. Skladba bola skomponovaná na predvádzanie v Kremnickom kostole
počas sviatkov a bohoslužieb. Pri vytvorení partitúry bolo potrebné niektoré hlasy
pretransponovať do súčasnej notácie. Soprán, ktorý bol notovaný v sopránovom kľúči som do
partitúry zapísal v g – kľúči. To isté platí pre alt, ten bol prepísaný z altového tiež do g – kľúča.
Tenorový a basový hlas sú v partitúre písané v f – kľúči. Vzhľadom na to, že jednotlivé hlasy
boli napísané na obe strany papiera, niektoré noty presiakli na druhú stranu a zasiahli do
notového záznamu: violino I. – v 20 takte originálu je takýto zápis, v 30 takte takýto.

84
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Obr. Anton Wurm. Salve Regina – violino I. recto e verso

Zjednodušené zápisy rytmických hodnôt originálu som v partitúre plne vypísal: violino I. takt
23, 35, 36, 37, 38, 43, 57.
U Violino 2. do je v origináli zápis neprehľadnejší, dochádza k častejšiemu presakovaniu nôt na
jednu, či druhú stranu papiera a zasahujú do zápisu. Zápis druhých huslí je v origináli
prečiarknutý a opäť vypísaný, pravdepodobne kvôli nesprávnemu zápisu noty. Skrátené zápisy
rytmických hodnôt sú v partitúre vypísané: takt 22, 23, 36, 37, 38, 43, 57. Vo violovom hlase
som tiež v partitúre vypísal skrátené zápisy rytmických hodnôt: takt 14, 23, 28, 29, 43, 44, 45,
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56. Medzi 55 a 56 takt je v pôvodnom zázname vsunutý ešte jeden takt, ktorý je vypísaný na
dolnom okraji listu:

Obr. Anton Wurm. Salve Regina – violino II. recto e verso

V altovom hlase je v origináli urobená korektúra: po 28. takte sú 4 takty prečiarknuté
a vynechané, je to miesto, kde tenor a bas majú sólo. V tenorovom hlase sú po 28. takte tiež 4
takty prečiarknuté, no korektúra je vypísaná na dolnom okraji listu, správna melódia je uvedená
aj v partitúre.:
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Obr. Anton Wurm. Salve Regina – Alto viola recto e verso

Basový hlas má za 28. taktom označenie, ktoré upozorňuje, že na toto miesto má byť vsunutá
melódia, ktorá je vypísaná na dolnom okraji listu, sú to tiež 4 takty.:

102

Michal Hottmar

Obr. Anton Wurm. Salve Regina – Baso

V 18. takte organového hlasu sa nachádza tón e¹, ktorý som však z harmonických dôvodov
nahradil tónom d¹. V 36. takte tenorového hlasu sa v origináli nachádza v triolovom členení tón,
ktorý v dôsledku zlého zápisu do notovej osnovy môže byť „a“ alebo „h“. Vzhľadom na
harmonickú štruktúru a melodický priebeh v danom mieste som zvolil tón „h“. V 24. takte partu
prvých huslí, som z harmonických dôvodov zmenil tón c² na cis². Podrobnejším harmonickým
rozborom som zistil, že ide o skladbu, v ktorej nedochádza k väčším odklonom z oblasti tónin
príbuznosti druhého stupňa. Skladba sa pohybuje v dvoch harmonických rovinách, a to
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v tónickej oblasti (hlavná tónina) – 1. až 10. takt – po ktorej nasleduje krátky spojovací úsek so
sólovým basovým vokálom, tu už začína oblasť dominantnej tóniny, z ktorej sa Wurm opäť
dostáva do hlavnej tóniny v 42. takte. Skladba neovplýva veľkou invenčnosťou skladateľa, na čo
pri analýze Sonatíny B-dur poukázal Ernest Zavarský85. Salve Regina disponuje však peknými
melodickými sólami dvojíc soprán – alt a tiež tenor – bas. Nedochádza tu však k väčšiemu
tematickému spracovaniu, čo tiež poukazuje na slabú invenciu. Z analýzy harmónie skladby
môžeme konštatovať, že skladba má spoločné prvky s harmóniou poväčšine používanou
v období klasicizmu. Kompozícia tiež disponuje častým striedaním jednotlivých sólistov
s orchestrom. Čo sa týka nástrojového obsadenia, keďže skladba bola skomponovaná pre
Kremnickú kapelu mincovne, obsadenie bolo nutné prispôsobiť možnostiam, ktoré kapela mala.
Záver
Záverom tejto práce môžeme konštatovať, že aj keď hudobný život v Kremnici v období
klasicizmu nebol až taký čulý ako v iných centrách: Viedeň, Berlín, Bratislava, predsa tu hudba
mala pevné miesto, o čom svedčí fakt existencie kapely mincovne. Táto kapela účinkovala pri
rôznych príležitostiach, či už na bohoslužbách, prípadne svetských slávnostiach. Keďže
Kremnica bola staré banské mesto s čulým obchodným dianím, dochádzalo tu k častej emigrácií
ľudí a tým aj k výmene informácií rôzneho druhu. To prispelo tiež k rozvoju kultúrneho života
mesta. Na tento fakt poukazuje aj skutočnosť, že tu pôsobili český hudobníci, medzi ktorých
patril aj Anton Wurm. Cieľom tejto práce bolo spracovanie rukopisnej hudobnej pamiatky od
tohto skladateľa s názvom Salve Regina, originál sa nachádza vo fonde františkánov
85

ZAVARSKÝ, 1981, s. 146

104

Michal Hottmar
v Hudobnom múzeu v Bratislave pod signatúrou 360/30 Išlo o vokálno – inštrumentálnu
skladbu v tónine G-dur pre soprán, alt, tenor, bas, I. a II. husle, violu a organ. Skladba bola
predvádzaná pri liturgii. Analytickou metódou sme zistili, že sa skladba vyznačuje
klasicistickými znakmi a na základe vonkajšej kritiky tohto prameňa môžeme povedať, že
autorom a vlastníkom skladby je Anton Wurm a pravdepodobne vypracoval aj sám hlasové
party. Keďže na liste prvých huslí je nápis „von Wurm“, môžeme konštatovať, že skladbu sám
predvádzal. Čo však nevieme s istotou povedať je rok vzniku pamiatky, nie je udaný na
titulnom, ani na iných listoch skladby. Predpokladáme, že pamiatka bola skomponovaná počas
Wurmovho pôsobenia v Kremnici. Pri vytvorení partitúry bolo nutné urobiť korektúry, pretože
na niektorých miestach bola pamiatka ťažšie čitateľná. Bližšie údaje o korektúrach sa
nachádzajú v revíznej správe. Z historického hľadiska nám táto pamiatka slúži len ako dokument
o kompozičnej činnosti tohto skladateľa. Momentálne sa vo fonde františkánov nachádza len
táto pamiatka a Sonatína B-dur s archívnym číslom 16. Vzhľadom na malý počet zachovaných
skladieb od tohto autora, môžeme len ťažko zistiť aký bol hudobník.

Conclusion
In conclusion, the contribution we can conclude that although the musical life in Kremnica in
the classical period was not as brisk as in other centers: Vienna, Berlin, Bratislava, yet the music
has a fixed place, as evidenced by the very existence of the band Mint. This band has performed
on various occasions, whether for worship or secular ceremonies. Since Kremnica the old
mining town with a lively business happenings, there was here a frequent emigration of people
and thereby to the exchange of information of all kinds. It also contributed to the development of
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the cultural life of the city. This fact highlights the fact that there were active Czech musicians,
among them Anton Wurm. The aim of this work was to process handwritten musical heritage of
the composer titled Salve Regina, the original is in the fund Franciscans in the Music Museum
in Bratislava under the signature 360/30 was a vocal – instrumental track in the key of G major
for soprano, alto, tenor, Bass, I. and II. violin, viola and organ. Structure of the demonstration at
the liturgy. Analytical method we have found that the composition characterized by classicist
features and the external criticism of this source, we can say that the author and owner of the
track is Anton Wurm and probably prepared himself vocal parts. Since the letter first violin is the
inscription "von Wurm", we can say that the song itself demonstrated. But what we can not say
with certainty is the year of monuments, is not indicated on the cover, nor the other leaves
tracks. We assume that the monument was composed during the Wurm `s action in Kremnica.
When we created scores there was necessary to make corrections, because in some places the
monument was harder to read. For more information on proofreading can be found in the review
report. Historically speaking to us this monument is used as a document of the composer's
compositional activity. In the Fund Franciscans there is only the monument and Sonatina in B
flat major with archival number 16. And Salve Regina. Given the small number of surviving
compositions from this author, we can hardly find out what kind of the musician he was.
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Slávka Kopčáková
Prešovská univerzita v Prešove

Abstrakt
Ján Levoslav Bella ako vzdelaný a rozhľadený umelec v poslednej tretine 19. storočia bol do
istej miery oboznámený s európskym dobovým estetickým myslením. K mnohým otázkam
hudobného vnímania a osvojovania si hudobných fenoménov pristupoval intuitívnou cestou
mysliaceho skladateľa. V rámci formovania svojej umeleckej osobnosti formuloval aj svoj
estetický program, resp. prvé, v tej dobe ojedinelé hudobnoestetické názory. Predstavujú
skladateľským vzdelaním podložený výklad estetických javov spojených s definovaním
národnej hudby.
Kľúčové slová: Ján Levoslav Bella, estetické myslenie, krásoveda, estetická hodnota, národná
hudba

Abstract
Ján Levoslav Bella as a well-educated and well-informed artist of the last third of the 19th
century was somewhat acquainted with contemporary European aesthetic thoughts. In his
conception, numerous issues of musical perception and acquiring of musical phenomena were
solved through the intuitive way of thinking composer. Within the formation of his artistic
personality, Bella formulated also his Program Aesthetic, or rather the first (at that time rare)
musical and aesthetic views. They represent very original interpretation of the aesthetic
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phenomena associated with defining of national music that was supported by composerʼs
erudition.
Keywords: Ján Levoslav Bella. Aesthetic thoughts. Krásoveda („belle-science“). Aesthetic
value. National music.
Bellov svet krásovedy a myšlienok o národnej hudbe pred odchodom do Sibine
Existenciu hudobnoestetického myslenia u nás v predchádzajúcich storočiach môžeme
odvodzovať

prevažne

z historických

hudobnoteoretických

traktátov,

prípadne

zo

vcelku nemnohých, ale o to vzácnejších, autentických výpovedí hudobných tvorcov doby a pod.
To platí aj pre myslenie o hudbe v priebehu 19. storočia na Slovensku. Utvrdzuje nás v tom aj
názor E. Botťánkovej, podľa ktorej estetická reflexia národov, ktoré nemali vlastnú tradíciu
vychádzala najmä z praktických potrieb a stavu domáceho umenia a kultúry so svojimi
vlastnými kritériami86. Estetické myslenie malo a má rozmanité podoby, estetika ako teória
umenia a estetika obsiahnutá v princípoch umeleckej tvorby v týchto časoch suplovala potreby
estetickej teórie v konkrétnej umeleckej praxi.
Aj keď 19. storočie u nás je zaľudnené výraznými estetickými zjavmi a ich originálnymi
aj keď doposiaľ nedocenenými prácami, akými boli napríklad M. D. Ševrlay, M. Holko, M.
Greguš, L. Schedius, B. Tablic, J. Kolár, P. J. Šafárik, F. Palacký či K. Kuzmány, nič to nemení
na fakte, že najneskôr v druhej polovici 19. storočia sa naše estetické myslenie žiaľ už
oneskorovalo za európskym vývinom, na konci storočia aj za vývinom českej estetiky, čo platí aj
z hľadiska špeciálnych estetických teórií, ktorých predmetom je určitý druh umenia. V poslednej
86
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tretine 19. storočia sa však u nás objavuje veľká postava dejín slovenskej hudobnej kultúry, aby
v rámci formovania svojej umeleckej osobnosti formulovala aj svoj estetický program, resp.
prvé, v tej dobe ojedinelé hudobnoestetické názory.
Ján Levoslav Bella ako veľmi vzdelaný a rozhľadený umelec bol do istej miery
oboznámený s európskym dobovým estetickým myslením. K mnohým otázkam hudobného
vnímania a osvojovania si hudobných fenoménov pristupoval intuitívnou cestou mysliaceho
skladateľa. Vo svojej najvýznamnejšej teoretickej práci Myšlienky o vývine našej národnej hudby
a slovenského spevu používal pojem „krásoveda“ (termín F. Palackého), z čoho môžeme
dedukovať, že bol oboznámený minimálne s Palackého prácami87, no nielen s nimi.
Druhú tretinu 19. storočia možno práve vďaka J. L. Bellovi vnímať do určitej miery ako
kvalitatívne novú etapu pri utváraní estetického vedomia, vkusu a estetických náhľadov na
hudbu. Aj keď Bellov zámer pri písaní rozsiahlejších statí určených do českých časopisov
o hudbe primárne estetický nebol, jeho úvahy rezultovali nielen do hľadania programu
národného umenia, ale aj do pomenovania problematiky hudobného vnímania, recepcie hudby
a jej osvojovania, čím položil azda prvé základy pre traktovanie estetických náhľadov na hudbu
obsiahnutých v slovenskej hudobnoteoretickej reflexii prvých desaťročí 20. storočia. Rezultáty
uvažovania navyše neustále okoreňoval svojou vierou v idey všeslovanstva, dokonca aj v čase,
keď ku koncu 19. storočia sa už tento koncept ukázal ako utopický a nefunkčný.

87

Krásoveda (estetika) znamenala pre F. Palackého vedu o pôvodnej zákonitosti krásy – vedecký systém všetkých
našich poznatkov o kráse. Vo svojej práci Krásověda mal v úmysle podať svoju teóriu krásy a teóriu umenia, teda
samostatne vybudovať celý systém estetiky. Zamýšľaný veľkolepý projekt mal pozostávať z estetiky všeobecnej
(teoretickej), špeciálnej (praktickej a umeleckej), vlastnej teórie krásy a teórie umenia, čo sa mu však nepodarilo
realizovať.
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Parciálny výklad Bellových hudobnoestetických a hudobnoteoretických názorov
nájdeme v prácach od K. Hudeca, E. Zavarského, J. Kresánka, L. Burlasa, N. Hrčkovej, L. Dóšu,
J. Lengovej, M. Blahynku a ďalších. Na Bellu mal výrazný vplyv pražský hudobník a publicista
dr. Ludevít Procházka, ktorý v rockoch 1870 – 1872 redigoval Hudební listy, neskôr
premenované na časopis Dalibor. Z ich vzájomnej korešpondencie vyplýva, že Bellu
niekoľkonásobne vyzýval, aby im napísal člnok do ich časopisu, ktorý mal na tú dobu
progresívnu orientáciu vyplývajúcu z kontaktov Procházku s významnými osobnosťami
hudobného života v Prahe, napr. J. Foersterom, teoretikmi A. W. Ambrosom či O.
Hostinským.88
Podľa N. Hrčkovej „Bella bol nepochybne jedným z mála vzdelancov intelektuálov medzi
skladateľmi na Slovensku vôbec, ktorý už v čase temna dokázal svojím hlasom preniknúť i do
Čiech a do zahraničia.“89 Veľmi intenzívne sa vzdelával, korešpondoval s významnými
skladateľskými osobnosťami Európy. Ako uvádza H. Urbancová90, udržiaval tiež písomné
kontakty s niektorými predstaviteľmi súdobého literárneho života (A. Sládkovič, P. Dobšinský,
A. Radlinský, A. Malý-Dusarov91), písal state do českých periodík zameraných na hudbu,
odoberal časopisy Sokol, Priateľské listy, nemecké odborné časopisy a tiež do nich prispieval.
Počas štúdií vo Viedni (1863 – 1865) Bella začal písať úvahy o katolíckej hudbe, ktoré boli
88
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uverejnené vo viedenských cirkevných časopisoch, vynikali argumentačnou presnosťou
a brilantnosťou formulácií.
Počas pobytu v Banskej Bystrici (1865 – 1869) sa stýkal s významnými osobnosťami
slovenskej inteligencie, napr. M. Čulen, S. Chalupka, A. Sládkovič. Odporúčanie pre miesto
hudobného riaditeľa v Kremnici (od r. 1869) dostal od J. Foerstera st., J. Egryho, H.
Oberhoffera, A. W. Amborsa, významných skladateľov a teoretikov. Dokonca osobnosť ako F.
List vo Viedni podporovala vydania jeho skladieb. J. Lengová92 uvádza aj jeho korešpondenčné
kontakty počas pobytu v Sibini (1998 – 1921) s najvýznamnejšími hudobníkmi doby ako J.
Brahms, E. Dohnány, či R. Strauss, ktorý mu poradil, aby uskutočnil niekoľko zmien
v symfonickej básni Osud a ideál. Po presťahovaní do Viedne v r. 1921 korešpondoval
s českými a slovenskými kultúrnymi činiteľmi a skladateľmi ako A. Kolísek, G. Koričánsky, D.
Orel, M. Rupeldt, O. Nedbal, F. Kafenda.
Jeho štúdia Myšlienky o vývine našej národnej hudby a slovenského spevu (1873) je
jednou z najlepších teoretických štúdií skladateľa ale i celej našej hudobnej publicistiky
v poslednej tretine 19. storočia.93 Úvahy o slovenskej ľudovej piesni z pera skladateľa sa
vymykajú dobovej úrovni uvažovania o hudobnom folklóre. Podľa H. Urbancovej „Estetické
úvahy Bellu boli súčasťou domáceho názorového zázemia, ktoré sa formovalo na Slovensku
v porevolučnom období, po rokoch 1848/49. Hoci sa Bella dostal k podnetom, ktoré kotvili mimo
domáceho okruhu, vo svojich úvahách nevychádzal – ako by sa dalo predpokladať – z paralel
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k iným národným hudobným kultúram, ale z analógií s literárnou tvorbou, najmä poéziou.“94 Vo
svojich estetických úvahách sa približuje Ľ. Štúrovi, ktorého estetické názory zohrali
nezanedbateľnú úlohu pri Bellovom osvojovaní si estetických kategórií a pojmov.
Podľa A. Fischerovej95 Ľ. Štúr videl v básnikovi tlmočníka celého národného
spoločenstva a to prostredníctvom priameho využitia folklórnych prvkov v tvorbe. Avšak v 60.
rokoch 19. storočia už názorový vývin prešiel od kollárovsko-šafárikovského a Štúrovho modelu
všeslovanskej vzájomnosti (ako čiastočne prekonaný) k uprednostňovaniu priority slovenského.
Bella sa v dobe tvorby štúrovských epigónov, ale čiastočne aj novšej koncepcie mesianizmu,
predsa prikláňal skôr k staršiemu štúrovskému modelu.96 Dodnes vysoko cenená teoretická
práca J. L. Bellu Myšlienky o vývine našej národnej hudby a slovenského spevu koncentruje jeho
slavistické náhľady a teoretické chápanie podstaty slovenskej ľudovej piesne.
Bella v nej svoje myšlienky začína rozvíjať hudobnoestetickou úvahou, kde sa objavujú
súčasne aj prvky determinácie umenia a úvahy o spoločenskej funkcii umenia. Úvod patrí
estetickej reflexii krásy, kde autor hovorí o troch druhoch vkusu: individuálnom, národnom
a časovom, o „vrodených i privlastnených“ predstavách v umení: „Tá sama idea, dľa tých istých
všeobecných zákonov krásovedy obrazom, slovom, zvukom znázornená, medzi toľkotísícerými
odevy voliť dopúšťa názorniteľovi, beztoho žeby priečila sa ich rôznosť všeobecnej krásovede,
jakou u tvorenia a obrazenia krásoumného dávajú sa vodiť umenia pestujúce národy! Lebo
nenie úlohou umenia, vynájsť asnáď jedon možný opravdivý výraz krásy, jako je na pr. úlohou
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Ref. 5, s. 44.
FISCHEROVÁ, Anna: Zo Štúrových estetických názorov I. In Kapitoly k dejinám estetiky na Slovensku. Studia
Aesthetica I. Prešov, 1998, s. 73-111.
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Slovanských vydanom v Prahe v r. 1853.
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vedy“[...] „ale úlohou umenia môže a smie byť jedine znázorňovanie idey krásy na ten spôsob,
aby obecenstvo, pre ktoré sa znázornila, jej verne porozumelo, za ňu zahorelo a jej ponímaním
sošlechtilo.“97
Bella ešte pociťuje potrebu rozlišovať medzi národným vkusom a estetickými
kritériami98, podľa neho estetika a kritika sú nezávisle od neho objektívne, vyslovujú svoje súdy
bez ohľadu na miesto a dobový vkus. Zatiaľ čo umelecký tvar musí zodpovedať objektívnej
kritike, pretože iba od nej sa mu dostáva uznania všeobecnej umeleckej hodnoty zodpovedajúcej
estetickým kritériám (inými slovami: umelecká hodnota nepodlieha požiadavkám osobného
alebo národného vkusu, keďže „ani nerozhoduje vkus nikdy o umeleckej cene“99), o význame
a prijatí umeleckého diela národom v jeho estetickej koncepcii rozhoduje až národný vkus. Bella
rozlišuje viacero druhov vkusu, keď hovorí o vkuse zvláštnom, osobnom, školskom, časovom
a národnom. Ten posledný robí umenie „majeťou a znakom istých osôb, škôl, časov
a národov.“100
Aj keď si jasne uvedomoval, že slovenská hudba je ešte nerozvinutá v porovnaní
s ostatnými oblasťami slovenskej kultúry, bol presvedčený o svetlejšej budúcnosti Slovanov
i dokonalosti ich umenia ako dovŕšenia vývoja paralelne s hudbou románskou, ktorá „okúzľuje
smyselnosť“ a germánskou, ktorá „umeleckosťou vnútorného ústroja zaníma um“, teda
predpovedal, že slovanská hudba sa podľa neho pozdvihne nad obe a ľudský duch dosiahne
97

BELLA, Ján Levoslav: Myšlienky o vývine národnej hudby a slovenského spevu. In Hudobnovedný zborník SAV.
Bratislava, 1953, s. 20.
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Neuvedomuje si, že o uplatnení umeleckého diela v národe rozhoduje vkus národa ale súčasne aj všeobecná
umelecká hodnota tohto diela, teda že medzi národným vkusom a estetickými kritériami neexistuje rozpor.
99
Ref. 12, s. 22.
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očakávaného „dosiaľ vo žiadnych sférach pravdy ani krásy nedosiaženého zacelenia“.101 Ako
rezultuje H. Urbancová102: „Bellovo presvedčenie o rozhodujúcom vklade slovenskej ľudovej
piesne pri vzniku slovenskej národnej hudby a pri obnove európskej hudobnej tradície nesie
výrazné prvky mesianizmu.“
J. L. Bella poznal koncepciu hudobného historika A. W. Ambrosa, s prehľadom aplikoval
prvky idealistického dialektického myslenia na vývin hudobnej kultúry, citeľný je aj vplyv
heglovskej filozofie, ktorá chápala svet ako vývoj idey niečoho rýdzo duchovného, krásu ako
zmyslový prejav – zdanie idey, umenie ako jeden z foriem prejavu slobody ducha, výtvorom
subjektu a prechodným stavom idey. Hudba podľa Hegla je hlavným stelesnením romantického
ducha, čomu zodpovedajú aj myšlienkové pochody Bellu, keď vyslovuje nasledujúce myšlienky
o návrate palestrinovského a capella štýlu ako novú vývojovú formu hudby, ako obeh nebeských
telies a ich striedanie: „To je kruženie sa všetkých idey vôkol slnka pravdy, krásy a dobra, a tak
naháňa, nahradzuje, doplňuje a sdokonaluje jedna druhú, že všetky preca sú odbleskom toho
istého svetla“103 Vníma tiež kolobeh, akým sa dejiny završujú nadväzovaním na tradíciu,
materiál „jedon vychodí z druhého“ [...] „križuje sa a preniká“, z toho povstáva svet umelcov
a filozofov, ktorý sa krúti a „zápas všetkých predchádzajúcich zaokruhlieva a zahraničuje
vrátením ku prameňovej idei, z ktorej menej alebo viac bezprostredne ronily sa všetke.“104
Teoretické a estetické názory J. L. Bellu boli viackrát v minulosti témou vedeckých úvah,
nie vždy sa však jasne poukazovalo na ich zdroje. Bellove argumenty k otázkam štruktúry
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slovanských piesní, ich harmonizácie a pomeru slovanskej hudby k antickej a gréckej hudbe sa
podľa zistení J. Kresánka opierali o štúdiu A. N. Serova105 Ruská ľudová pieseň ako predmet
vedy, ktorá v preklade A. Durdíka bola na pokračovanie publikovaná v časopise Hudební listy na
začiatku 70. rokov 19. storočia.106 Aj v najdôležitejšej Bellovej štúdii Myšlienky o vývine našej
národnej hudby a slovenského spevu (1873) nachádzame ohlas Serovových názorov.
Kresánkovo zistenie dokladuje vplyv ruského hudobnoteoretického myslenia v našom prostredí.
Estetické myslenie J. L. Bellu a jeho reflexia po návrate na Slovensko
„O mistra Bellu zápasila v životě dvojí umělecká bytost. [...] Obě bytosti sváděly mezi
sebou zlý boj. A to je psychický základ, z něhož roste jediná symfonická báseň Osud a ideál.“107
Týmito slovami začína v roku 1928 J. Helfert svoju štúdiu o prvej symfonickej básni
autobiografického charakteru z pera slovenského skladateľa. Pod dvomi bytosťami myslel
dvojakú orientáciu majstra, jednako na katolícku cirkevnú hudbu a jednako na romantickú
hudbu svetskú, ktorá mu učarovala už v mladosti. J. L. Bella však zvádzal vo svojej mladosti
ešte jeden ľúty boj, v ktorom svoj osud napokon zobral do vlastných rúk, vzdal sa poslania
katolíckeho kňaza (prestúpil na protestantskú vieru) a svoj život naplnil láskou k milovanej
žene. Prijal miesto organistu a učiteľa hudby v sedmohradskom meste Sibiň (dnes rumunské
mesto Sibiu).
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Alexander Nikolajevič Serov (1820-1871), významný ruský skladateľ a hudobný kritik. Jeho významná stať
Ruská ľudová pieseň ako predmet vedy vychádzala na pokračovanie v Rusku v rokoch1869-1871 v časopise
Muzikaľnyj sezon.
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lv: K prameňom teoretických názorov J. L. Bellu. In Slovenská hudba, 1958, roč. II., č. 3, s. 132.
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Po rozpade monarchie v roku 1918 nedostal v Sibini štátne občianstvo ani sa nestretával
s pochopením jeho umeleckej tvorby, preto sa rozhodol stráviť posledné roky života u svojej
dcéry vo Viedni. Priatelia z Bratislavy mu posielali zbierky slovenských básní na zhudobnenie,
výsledkom bol veľký ohlas na uvedenie kantáty Svadba Jánošíkova (podľa 9. spevu Bottovej
básne Smrť Jánošíkova), ktorú v Prahe dirigoval prof. Dobroslav Orel. Vo vysokom veku ešte
napísal skladby v národnom duchu (Divný zbojník, Nokturno), upravoval ľudové piesne a písal
vlastné umelé piesne.
Ak aj bol J. L. Bella po návrate do Viedne a neskôr na Slovensko pri rôznych
príležitostiach vyzvaný, aby teoreticky uvažoval či teoreticky reflektoval na konkrétne témy,
nemal ani v tomto novom čase oporu v domácich teoretických a hudobnoestetických prácach.
Ani v dvoch prvých desaťročiach 20. storočia sme ešte na Slovensku nemali vyprofilovaných
slovenských estetikov či s aplikáciou dobovej estetickej terminológie teoretizujúcich hudobných
tvorcov. Darmo by sme hľadali slovenského „Hostinského“ či slovenského „Zicha“. Hudobná
veda ani hudobná kritika ešte nebola vyprofilovaná, nemala ani svoju platformu na
uverejňovanie erudovaných názorov.
V tejto patovej situácii na Slovensku nachádzame občasné záblesky estetických či
filozofických úvah na adresu hudby len u generácie osvetovo orientovaných upravovateľov
ľudovej piesne, ktorých názory na tvorbu a na smerovanie národnej hudby sú už v tom čase
trochu anachronické (napr. hudobnoteoretické práce M. Licharda), alebo v lepšom prípade
teoretické úvahy reálne tvoriacich umeleckých osobností. V tomto druhom prípade máme na
mysli zakladateľov slovenskej národnej hudby, teda trojicu V. F. Bystrý, M. Schneider-Trnavský
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a M. Moyzes, ktorí svojimi teoretickými príspevkami nepriamo deklarovali potrebu estetickej
teórie potrebnej pre vyriešenie axiologických otázok našej hudobnej tvorby.
Estetické názory Jána Levoslava Bellu majú dvojaký charakter: jednako sú teoretickými
úvahami v duchu dobového chápania estetiky ako filozofie umenia (pred odchodom do Sibine),
jednako po návrate na Slovensko existujú aj v podobe estetických úvah nad vlastnou
kompozičnou prácou a prácou svojich skladateľských kolegov, prípadne nad adekvátnosťou
alebo účinnosťou jazykových a básnických prostriedkov literárnych diel slúžiacich ako predlohy
k jeho zhudobneniu. Vzácnym svedectvom je korešpondencia z rokov jeho viedenského pobytu
1921 – 1928 s Milošom Rupeldtom108, skladateľom, osvetovým pracovníkom, zberateľom
a editorom vydaní slovenských ľudových piesní. Táto korešpondencia dokladuje snahu
o riešenie tvorivých otázok, kde Rupeldt od Bellu získava jednako mnoho rád v oblasti riešenia
kompozičných problémov zborových úprav, a jednako – čo je pre nami pertraktovanú
problematiku podstatné – nachádzame tu aj mnoho tvorivých estetických názorov.
V liste zo 17. júla 1924 Bella zdôvodňuje svoje kompozičné zásahy a úpravy pri revízii
dvoch Rupledtom spracovaných cirkevných chorálov nasledujúco: „Oba chorály príštia zo
správneho citu, ale melódia miestami sa odchyľuje od chorálneho. Harmonizácia je príliš voľná.
Chromatho sa prediera vpred, čo úplne pozemšťuje vážny charakter. Výška tónu ide až po g, čo
má za následok aj pri štvorhlasnom prednese neželanú ostrosť, kým pre jednohlasný spev
veriacich so sprievodom organu znamená len hanebné vykrikovanie. Tak príde do chorálu „Kto
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NOVÁČEK, Zdeněk: Korešpondencia Jána Levoslava Bellu s Milošom Rupeldtom. In Hudobnovedný zborník
SAV. Bratislava, 1953, s. 84-131.
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len [na Boha]“ stupnicou B najvznešenejší pokoj; naproti tomu druhý „Ježiš [Božej lásky syn]“
sa stáva nevýslovne účinnejším, keď sa kladie o tón vyššie, teda do d mol“.109
Bella mal po 40-ročnom pobyte v Sibíni určité problémy s novou podobou slovenčiny,
často sa pri zhudobňovaní textovej predlohy zamýšľal nad užívaním niektorých výrazov či
niektorých hlások (napríklad nad vhodnosťou r, l, ešte väčšmi ĺ, ŕ v niektorých vypätých alebo
melodicko-harmonicky dôležitých miestach skladby), prípadne nad estetickým účinkom
konkrétnych slov vo väzbe na hudbu. V liste z 13. septembra 1924 vyjadruje prosbu, aby Š.
Krčméry vo svojej básni „Vianočná“, ktorú skladateľ práve zhudobňoval, nahradil výraz
„vrchov kliatych“ nejakým podobným, aby nevznikali „kakofónie“ a nezabraňovali „skladbe“,
teda nemarili kompozičné úsilie: „Prítomnej skladbe by p. Krčméry sa veľmi zavďačil prosenou
zmenou, poneváč som uradovaný, jako sa mi podarilo, významnému, najrozličnejšie city
zahrňujúcemu rázu básne dať kongruentný a ohnivý výraz, v ňomž sú umiestnené popri
mohutných aj veľmi religiózne a útle tóny.“110 J. L. Bella viedol korešpondenciu aj so
skladateľom zakladateľskej generácie Viliamom Figušom-Bystrým, mali vrúcny vzájomný
vzťah, ktorý možno dokladovať na základe nájdených písomností.111
Z hľadiska Bellovej agilnosti a dychtivosti neustále sa vzdelávať a zdokonaľovať svoje
umelecké schopnosti nás ani neudivuje skutočnosť, že pestoval kontakty aj s Otakarom
Hostinským, zakladateľskou osobnosťou českej estetiky na konci 19. storočia, s ktorým sa

109
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zoznámil a mal možnosť diskutovať prostredníctvom Ludevíta Procházku112 počas svojej
študijnej cesty do Prahy v r 1873.113 V tom istom roku vydal O. Hostinský v časopise Lumír stať
Náboženstvo a umenie, kde oceňuje význam náboženstva pre umenie, ukazuje ako sa vnímateľ
prostredníctvom sakrálnych diel dostáva na vyššiu percepčnú úroveň, chrám považuje za miesto,
kde ľudia môžu získať umeleckú výchovu a celkovo pestovať vzťah k umeniu.114 M. Blahynka
formuluje tézu, že „Bella k tejto problematike pristupoval nie ako estetik a umenovedec, ale ako
kňaz, takže videl v prvom rade význam hudby pre bohoslužbu, resp. umenia pre vieru“115, v tejto
otázke zaujíma teda oproti Hostinskému opačnú názorovú platformu.
Názorová zhoda sa nám javí skôr v otázkach náhľadov na slovanskú umelú hudbu.
Hostinský do úvah premieta estetickú funkčnosť, popri tom problém národnosti v hudbe
premieta do sociálnej funkčnosti. Prísne tiež odlišuje estetickú hodnotu od hodnoty umeleckého
diela pre národ. U Bellu estetická hodnota a národný charakter hudby do určitej miery splývajú:
„Bella v podstate chápe vzťah národnej a umelej hudby komplexnejšie, Hostinský –
zjednodušene povedané – je prívržencom nadnárodného základu hudobnej reči, do ktorého
národné črty dodáva predovšetkým deklamačný princíp.“116 Najviac spoločných rysov a Bellovo
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smerovanie k estetickým a umeleckým ideálom, ktoré presadzoval O. Hostinský, nachádzame
v názoroch oboch osobností na oblasť programovej a absolútnej hudby – Bella chápe hudobné
dielo ako „špecifický umelecký výraz básnickej idey“ 117, dôsledne ho premieta aj do svojej
tvorby. Afinuje tiež k estetickému formalizmu, teda k vyjadreniu poznatku, že básnické idey
skladateľ tlmočí tónom.
Na Slovensku ojedinelé literárne aktivity skladateľa sú typické pre skladateľove roky
mladosti, vlastne až po odchode do Sibine (1881) sa odmlčal. Hostinského polemické články
vstrebával naplno, avšak Hostinského konkrétnym estetickým programom bola česká prozódia
a wagnerovská dráma, zatiaľ čo Bellov prístup k tvorbe opery charakterizuje N. Hrčková
konštatovaním: „pre tvorbu národnej hudby, hlavne opery, nepovažuje za smerodajný ani námet
ani látku, ani nie prostonárodnie piesne“ [...] „ale spôsob a celkový duch diela, vychádzajúci
z národného presvedčenia skladateľa“.118 Práve v tomto bode neskôr Hostinský Bellu
kritizuje.119 V skutočnosti sa však často stretávame s názorom, že Bella svoje teoretické úvahy
o národnom umení, nikdy dôsledne neaplikoval vo svojich dielach, navyše, často sa to usudzuje
o jeho jedinej opere Kováč Wieland, ako prvom pokuse o slovenskú národnú operu. I.
Hrušovský120 vysvetľuje, prečo sa táto opera nemohla stať slovenskou národnou operou:

117

Ref. 29, s. 145.
Ref. 4, s. 129.
119
Ohlas tejto kritiky nachádzame ešte aj v názoroch Hostinského žiaka O. Zicha. Pozri bližšie: ZICH, Otakar:
Bellova teorie slovenské hudby. In Slovenské pohľady, 1928, roč. 44, č. 11, s. 713-719.
120
HRUŠOVSKÝ, Ivan: Slovenská hudba v profiloch a rozboroch. Bratislava, 1964. s. 33-56. Opera bola
v priebehu niekoľkých desaťročí po svojej premiére v Bratislave (1926) predmetom viacerých analýz a kritík,
pozitívnych aj negatívnych, vždy však oba póly názorov vyzdvihovali vysokú umeleckú hodnotu hudby, či už bola
„slovenská“, alebo nie.
118

137

Ján Levoslav Bella – priekopník hudobnoestetického myslenia na Slovensku
z hľadiska cudzieho námetu a nemeckého textu, ale aj z dôvodu, že hudba opery je
„neslovenská“, neobsahuje žiadne národné prvky, no strhne nás svojím všeľudským tónom.
Po slávnostnej premiére opery v SND v roku 1926 nastalo určité oživenie záujmu
o umeleckú osobnosť a tvorbu skladateľa. Rok 1928 nebol len rokom jubilea skladateľa (dožíval
sa pri obdivuhodnej vitalite a bodrosti už 85 rokov života), ale bol aj významným z hľadiska
toho, že jeho opera Kováč Wieland mala už za sebou určitú hudobnokritickú reflexiu (aj keď
názory kritikov na ňu sa pohybovali niekedy aj v extrémnych polohách), z tohto hľadiska už mal
skladateľ na základe jej recepcie a akceptácie v našom kultúrnom priestore určitú spätnú väzbu
o tom, ktoré z jeho zámerov sa naplnili, a ktoré ostali nenaplnené. Navyše roku 1928, po
premiére ďalšieho nie celkom platného pokusu o slovenskú národnú operu z pera V. FigušaBystrého (Detvan), sa obe opery stali predmetom určitej komparácie, porovnávania po
umeleckej aj ideovej stránke.
Jubileum J. L. Bellu bolo súčasne aj renesanciou záujmu o skôr vyslovené teoretické
a estetické názory skladateľa, najmä z pera najvýznamnejších českých muzikológov
a hudobných estetikov. V roku 1928 publikuje Otakar Zich v Slovenských pohľadoch svoju
štúdiu Bellova teorie slovenské hudby. Vychádza v nej z dvoch zdrojov, zo staršej Bellovej
štúdie Myšlienky o vývine národnej hudby a slovenského spevu (1873), v ktorej s Bellom
polemizuje, snaží sa stanoviť negatíva a pozitíva skladateľovej teórie, ale súčasne aj dáva
zapravdu najmä jeho názorom prýštiacim z jeho umeleckej intuície, ktorá zvyčajne umelca
neklame. Druhým zdrojom sú o niekoľko rokov skôr publikované Zichove názory v štúdii
O slovenské písni lidové (1925)121, ktoré konfrontuje s Bellovými, resp. na ich základe reviduje
121

ZICH, Otakar: O slovenské písni lidové. In Slovenská čítanka. Praha, 1925, s. 599-618.
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a snaží sa nanovo interpretovať aj skladateľove náhľady na možnosti tvorby národnej hudby.
V prvom rade podrobuje kritike Bellov termín „slovanská hudba“, považuje ho za výplod
romantizmu. Druhým výplodom je podľa Zicha prehnaná mienka o ľudovej piesni. Síce u Bellu
oceňuje jeho volanie po prísne vedeckom štúdiu ľudovej piesne komparatívnou metódou,
poznatky dôležité pre vedecké bádanie podľa Zicha „k uměleckým účelům však nelze použíti.“122
Určité postuláty vyslovené v štúdii O slovenské písni lidové, opakuje O. Zich aj v práci
Bellova teorie slovenské hudby. Ide najmä o jeho postuláty pre tvorbu národnej hudby. Prvým je
potreba nenapodobňovať ľudovú pieseň ako takú, ale spôsob, akým vznikla. Myslí hlavne
deklamačný princíp a rešpektovanie vzťahu slova (reči národa) a hudby, lebo ho považuje za
najvýznamnejší a najbezpečnejší znak určitého národa.123 Druhým postulátom vyplávajúcim
z týchto názorov je povinnosť slovenského skladateľa komponovať hudbu na slovenský text. Za
najdôležitejší považujeme tretí Zichov postulát, kde vyjadruje odporúčanie „aby se skladatel
usilující o vytvoření národní hudby přimknul v umělecké technice k současnému stadiu
hudby.“124
Nezabudne tam však symbolicky zdvihnúť prst – môže sa tak totiž udiať iba za
podmienky, že sa autor dokáže vyvarovať časových experimentov, pretože mladá hudba bez
tradície si ich nemôže dovoliť, inak by skončila na scestí. Rok 1928 je zároveň rokom, keď
v Prahe končí štúdiá náš prvý profesionálne vzdelaný skladateľ Alexander Moyzes. Práve jeho
tvorba po návrate na Slovensko, a to pod vplyvom Zichových postulátov, ktoré od neho prebral
náš prvý profesionálny hudobný kritik Ivan Ballo, sa potom stala zdrojom polemického tónu
122
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a nedorozumení. Teoretická reflexia či reminiscencia na hudobnoestetické názory J. L. Bellu sa
takto uskutočnila symbolicky práve v čase, keď sa k slovu začala hlásiť nová skladateľská
generácia nazvaná neskôr slovenská hudobná moderna.
Celkovo môžeme konštatovať, že ani pred Jánom Levoslavom Bellom ani po Bellovi sa
v priebehu celého 19. storočia a v prvých desaťročiach 20. storočia u nás nestretneme s takým
koncíznym a skladateľským vzdelaním podloženým výkladom estetických javov spojených
s definovaním národnej hudby. Samozrejme nejde o konzekventný a plne funkčný systém,
u skladateľa Bellovho formátu ho chápeme skôr ako „vedľajší produkt“ vyplývajúci
z všestrannosti intelektuálnych záujmov a mohutnosti hudobného myslenia. Aj keď J. L. Bella
nemal k dispozícii moderné domáce estetické teórie, ako rozhľadený a vzdelaný človek svoju
teóriu národnej hudby vytváral čerpaním z dostupných prameňov, pričom najmä od O.
Hostinského preberal všeobecnú orientáciu na európsku úroveň.
Vzťahu národného a univerzálneho sa dotýkal kozmopolitným spôsobom, čo bola
v dobovom kontexte odvážna artikulácia problému. Až v 40. rokoch 20. storočia na Bellu
zreteľne nadväzuje O. Ferenczy s univerzálnosťou hudby ako programom.125 Bellu pri jeho
uvažovaní vždy viedla skladateľská intuícia a umelecké presvedčenie, jeho estetické názory teda
môžeme považovať za plnokrvný aj keď neucelený estetický program (programová estetika),
resp. manifest na prahu novej epochy, v ktorú skladateľ dúfal či o vyše pol storočia skôr
jasnozrivo tušil. Myslíme nástup slovenskej hudobnej moderny ako dynamizujúcej sily epochy,
keď sa slovenská hudba zaradila medzi ostatné európske „hudby“ a stala sa legitímnou súčasťou
modernistického prúdu európskej hudobnej kultúry.
125
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Prínos Frica Kafendu do vývoja slovenského klavírneho umenia v prvej polovici 20. storočia
(k 130. výročiu narodenia a 50. výročiu úmrtia)

Frico Kafenda’s contribution to the development of the Slovak piano artistry in the first half of
the 20th century (130th birth anniversary and 50th death anniversary)
Alena Kručayová
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Abstrakt: Štúdia prináša informácie o umeleckej a pedagogickej činnosti jednej z výrazných
postáv slovenskej hudobnej kultúry prvej polovice 20. storočia – Fricovi Kafendovi (1883 –
1963). Na základe sústredených poznatkov z hudobno-vednej literatúry a pramenného výskumu
sa zameriava na zhodnotenie jeho prínosu do vývoja slovenskej hudobnej kultúry. Orientuje sa
najmä na oblasť klavírnej interpretácie a pedagogiky. Sprístupňuje hudobno-pedagogické zásady
F. Kafendu vo vyučovaní klavírnej hry a jeho podiel na formovaní slovenskej klavírnej školy.
Kľúčové slová: interpretácia, hudobno-pedagogické princípy, metodika klavírnej hry, slovenská
hudobná kultúra, hudobná tvorba, 20. storočie.

Abstract: The study gives information on artistic and pedagogical activity of one of the
distinctive figures in the field of Slovak musical culture in the first half of the 20 th century –
Frico Kafenda (1883 – 1963). On the basis of in-depth knowledge about musicological literature
and source research, this study evaluates his contribution to the development of the Slovak
musical culture. It is mainly oriented towards the field of piano interpretation and pedagogy. It
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makes F. Kafenda’s musical and pedagogical principles available in terms of piano teaching and
his involvement in forming the Slovak school of piano.
Key words: interpretation, musical and pedagogical principles, methodology of a piano play,
Slovak musical culture, musical production, 20th century.
V procese budovania slovenského hudobného života na profesionálnej báze zohral
významnú úlohu Frico Kafenda (1883 – 1963). Svojou obetavou a húževnatou prácou položil
základy, z ktorých postupne vyrastali piliere slovenského hudobného školstva ako nevyhnutného
predpokladu rozvoja hudobnej tvorby, koncertného a divadelného života.
Frico Kafenda sa narodil 2. novembra 1883 v Mošovciach. Kafendovský rod pochádzal
z južných Čiech (z okolia Českých Budejovíc). Jedna vetva rodového kmeňa sa natrvalo usadila
na Slovensku a splynula s jeho prostredím. V rodičovskom dome Kafendu sa rozprávalo
a spievalo po slovensky. Túto skutočnosť spomíname s ohľadom na celoživotné nasmerovanie
Kafendovej činnosti. Po presťahovaní rodiny do Vrútok nadviazali Kafendovci blízke kontakty
s kultúrnym životom neďalekého Martina. Navštevovali divadelné ochotnícke predstavenia,
udržovali priateľské vzťahy so slovenskými vzdelancami a spisovateľmi V. Paulínyim-Tóthom,
S. Hurbanom-Vajanským126, J. Škultétym a ďalšími. Pod vplyvom ich národno-buditeľskej
činnosti sa formoval Kafendov vlastenecký cit k Slovensku. Ako napísal J. Strelec:,,Kafenda sa
126

Kafendove národné povedomie upevňovalo aj pravidelné sledovanie Národných novín, ktoré mu dochádzali aj do Nemecka
počas štúdií i ďalšieho umeleckého pôsobenia do r. 1915. Redigoval ich S. H. Vajanský, s ktorým Kafenda udržiaval priateľské
kontakty. Realizácia spoločného diela, opery Vilín, sa pre pracovnú zaneprázdnenosť spisovateľa neuskutočnila. Vajanský
napísal len libreto k 1. dejstvu. In: KRUČAYOVÁ, Alena: Vývoj slovenskej klavírnej školy v prvej polovici 20. storočia. In:
Slovenská hudba 2001, roč. XXVII, č. 2-3, s. 327.
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dopracoval k uvedomelému slovakizmu sám a v tom je sila jeho národného povedomia.
Nepovažoval to nikdy za zásluhu, za ktorú by mal byť odmenený.“127
V rokoch 1893 – 1901 navštevoval Kafenda gymnázium v Ružomberku. Súčasne študoval
hudbu u regenschoriho Jozefa Chládka (1856 – 1928). Tento skúsený praktický hudobník bol
odchovancom pražskej Organovej školy. Kafenda u neho študoval hru na klavíri, organe,
husliach a hudobnú teóriu. Vo svojej stručnej autobiografii s úctou spomínal na svojho
učiteľa:,,Chládek bol zaprisahaným nepriateľom diletantizmu a vštepil mi lásku k vážnej
hudbe.“128 Pod jeho vedením získal prvé skúsenosti z upravovania skladieb a vedomosti
z inštrumentácie pri rozpisovaní partov pre žiacky orchester školy. Z výročných správ
ružomberského gymnázia sa dozvedáme, že Kafenda vystupoval v rámci školských osláv ako
sólista a dirigent žiackeho orchestra, pre ktorý napísal rad tanečných skladieb (polky, valčíky,
pochody, mazúrky a iné).129 Profesionálne hudobné vzdelanie nadobudol v Lipsku, kde študoval
v rokoch 1901 – 1905. Lipsko bolo v tom čase strediskom nemeckej kultúry. Sústreďovali sa tu
významné

umelecké

a pedagogické

osobnosti.

Svetoznáme

symfonické

teleso

Gewandhausorchester s dirigentom Arthurom Nikischom, lipská opera a chrámová hudba
v Kostole sv. Tomáša predstavovali vrcholy súdobého interpretačného umenia.
Kafenda študoval na lipskom konzervatóriu hru na klavíri, kompozíciu, dirigovanie a na lipskej
univerzite hudobnú vedu a estetiku. Dôkladné nemecké školenie u vynikajúcich pedagógov R.
Teichmüllera (1863 – 1939), hra na klavíri, A. Nikischa (1855 – 1922), dirigovanie, S. Krehla
127

STRELEC, Ján: Po stopách života a diela Frica Kafendu. Úvodné slovo k symfonickému koncertu Hudobnej a dramatickej
akadémie v Bratislave pri príležitosti 50. výročia narodenia F. Kafendu. In: Archív mesta Bratislavy, Fond HDAS, krabica č. 11.
128
Fond F. Kafendu v Hudobnom múzeu Slovenského národného múzea v Bratislave, MUS LVII, sign. 937. In:
KRUČAYOVÁ, Alena: c. d. 2001, s. 328.
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ČÍŽIK, Vladimír: Výstava Frico Kafenda. Slovenské národné múzeum, Bratislavský hrad, Vernisáž 29. 9. 1973, bulletin s. 3.
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(1864 – 1924), harmónia a kontrapunkt, S. Jadassohna a H. Zöllnera (1854 – 1941), kompozícia,
R. Hofmanna (1844 – 1918), inštrumentácia, H. Riemanna (1849 – 1919) a H. Kretzchmara
(1848 – 1924), estetika a dejiny hudby, mu pomohlo osvojiť si všestranné praktické a teoretické
vedomosti.
Umelecká činnosť v rokoch 1906 – 1918
Prvé obdobie Kafendovej umeleckej činnosti predstavujú roky 1906 – 1915. V tomto
čase pôsobil ako operný dirigent vo viacerých nemeckých mestách (Zwickau, Tilsit, Berlín,
Bielitz, Colmar, Köthen). Súčasne sa venoval komponovaniu (Klavírna suita v starom slohu,
Sonáta pre violončelo a klavír, Offertórium pre miešaný zbor, malý orchester a organ, 4 piesne
na slová S. H. Vajanského). Okrem úspešne sa rozvíjajúcej kariéry dirigenta sa začínal
uplatňovať ako klavirista. V Tilsite interpretoval Mendelssohnov Klavírny koncert g mol č. 1
a Beethovenov Klavírny koncert c mol č. 3.130 V roku 1913 sa Kafenda osamostatnil. Otvoril
vlastnú korepetítorskú školu v Drážďanoch, kde využil svoje niekoľkoročné skúsenosti
z divadla. Na škole pracoval s mladými spevákmi a členmi drážďanskej opery.131
Svetová vojna prerušila jeho pôsobenie v Nemecku. V roku 1915 narukoval a po šiestich
týždňoch na fronte padol do ruského zajatia. Pobyt v zajateckom tábore v Krasnojarsku mal pre
jeho ďalší umelecký rast veľký význam. Študoval partitúry (Wagner, Schönberg a i.) a venoval
sa aj kompozícii. Tu vznikli jeho vrcholné diela: Sláčikové kvarteto G dur (1916), Sonáta pre
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husle a klavír (1917 – 1918) a pieseň Večerný zvon. V zime roku 1918 sa dostal do Irkutska, kde
ďalej rozvíjal svoju umeleckú činnosť v Informačnom a osvetovom oddelení československých
légií. Vystupoval ako sólista (klavirista) a člen klavírneho tria spolu s V. Novotným a L.
Krbom.132 V zajateckom tábore v Irkutsku sa spoznal s viacerými českými hudobníkmi
(klaviristom Ludvíkom Kunděrom (1891 – 1971), skladateľmi Rudolfom Karlom (1880 – 1945)
a Oldřichom Blechom (1892 – 1951). Trvalé kontakty po návrate do vlasti udržiaval najmä s L.
Kunděrom, s ktorým ho spájali rovnaké záujmy v pedagogickej oblasti.
Pedagogická, organizátorská a umelecká činnosť na Slovensku v rokoch 1920 – 1963
Po skončení 1. svetovej vojny sa Kafenda vrátil na Slovensko. V septembri roku 1920
nastúpil na Hudobnú školu pre Slovensko v Bratislave, kde vyučoval hru na klavíri, náuku
o harmónii, kontrapunkt a hudobné formy. Po vytvorení kompozičného oddelenia na škole
v roku 1926 sa venoval krátky čas aj vyučovaniu na tomto odbore. Jeho jediným absolventom
v kompozícii bol Eugen Suchoň.133
Silná umelecká osobnosť, všestranný rozhľad, systematičnosť, nekompromisné požiadavky
a výsledky pedagogickej práce rozhodli, že vedenie kuratória školy zvolilo v roku 1922 Kafendu
do funkcie riaditeľa. S jeho menom bolo spojené obdobie prekonávania najväčších ťažkostí pri
budovaní školy a jej transformácie na konzervatoriálny typ. Tomuto cieľu obetoval sľubne sa
rozvíjajúcu klaviristickú kariéru, odmlčal sa v kompozičnej oblasti. Tým, že Kafenda prevzal na
seba úlohu hudobného pedagóga a súčasne organizátora prvej profesionálnej umeleckej školy na
132

Vo fonde F. Kafendu v HuM SNM v Bratislave sa nachádza list od V. Novotného, v ktorom spomína na spoločné pôsobenia
v Rusku. MUS LVII, sign. 481.
133
V roku 1928 prebral po Kafendovi vedenie kompozičného odboru Alexander Moyzes.
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Slovensku, prevzal aj veľkú zodpovednosť za jej ďalší vývin, zabezpečenie odbornej úrovne
i hmotnej existencie. Na druhej strane vytvoril typ školy s prísnym,,kafendovským“ režimom,
ktorý vychoval nášmu hudobno-umeleckému životu celé generácie hudobných skladateľov,
koncertných umelcov a hudobných pedagógov.
Na škole pôsobil do roku 1949, kedy sa stal na základe svojich dlhoročných skúseností
vedúcim Katedry inštrumentálnej reprodukcie na novozaloženej VŠMU v Bratislave. Učebnú
osnovu, ktorú pripravil pre klavírne oddelenie tejto školy, zameral na:,,dosiahnutie najvyššieho
stupňa technickej vyspelosti v ovládaní nástroja pre dráhu koncertnú a pedagogickú, so
zvláštnym zreteľom na interpretačné a vychovávateľské požiadavky, ktoré kladie realistické
chápanie hudby ako umenia.“134 Pre zhoršujúci zdravotný stav odišiel v roku 1953 do penzie,
aby sa opätovne venoval prerušenej kompozičnej činnosti (Tri klavírne skladby – Amulet,
Večerná pieseň, Na prelome; zborová a piesňová tvorba).
Kafenda svoje veľké odborné vedomosti uplatnil aj ako člen súťažných komisií,
odborných porôt a štátnych skúšobných komisií.
Koncertná činnosť Frica Kafendu na Slovensku sa začala od jeho príchodu na Hudobnú
školu pre Slovensko v Bratislave (1920). V tomto roku založili členovia učiteľského zboru
komorné združenie pod názvom Bratislavské trio. Okrem Kafendu ho tvorili huslista Gustáv
Náhlovský a violončelista Rudolf Rupnik. Novým členom tria sa stal v roku 1923 po odchode
Rupnika do Budapešti Tomáš Svoboda.
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Teleso vzniklo z podnetu Kafendu, ktorý,,cítil potrebu šíriť hudobné umenie v novej utvárajúcej
sa spoločnosti a uvedomoval si aj veľký dosah hudby ako výchovného prostriedku najširších
vrstiev.“135
Bratislavské

trio

svojou

koncertnou

činnosťou

vyplňovalo

citeľnú

medzeru

v slovenskom interpretačnom umení. V tom čase okrem ochotníckeho orchestrálneho združenia
Slovenskej filharmónie nebolo na Slovensku profesionálneho hudobného súboru, ktorý by plnil
poslanie šíriteľa vyspelej európskej hudobnej kultúry medzi vtedajším obecenstvom. Činnosť
Bratislavského tria znamenala nielen obohatenie bratislavského hudobného života, ale aj
významné formovanie vkusu obecenstva. Popri skladbách svetových klasikov malo teleso
v repertoári skladby českých skladateľov A. Dvořáka, J. Suka, Z. Fibicha, V. Nováka a B.
Foerstra. Orientácia na českú hudbu vytvárala protiváhu hudbe nemeckých majstrov, ktorí boli
v multietnickej Bratislave preferovaní. Koncertovaním v mnohých mestách Slovenska (Košice,
Martin, Nové Zámky, Trenčín, Holíč) i v živých vysielaniach bratislavského rozhlasu zároveň
členovia komorného združenia prispievali k šíreniu dobrého mena Hudobnej školy pre
Slovensko, od roku 1926 Hudobnej a dramatickej akadémie v Bratislave, kde pedagogicky
pôsobili.136
Kafenda bol dominujúcou osobnosťou tria a podľa svedectva dobovej tlače aj ideálnym
komorným klaviristom. Recenzie koncertov vyzdvihovali jeho interpretáciu slovami:,,...tvorí
pevne premyslený part s mohutnou sebavedomou istotou...jeho hra prekvapuje možnosťami
135
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najfarebnejších odtieňov...strhujúci temperament, v ktorom cítiť tvorivú silu a dokonalé
technické ovládanie.“137 Pri príležitosti 100. výročia narodenia B. Smetanu interpretovalo
Bratislavské trio skladateľove Trio g mol. Jozef Suk, ktorý bol prítomný na koncerte ako člen
Českého kvarteta, po odznení diela zvolal na adresu Kafendu:,,Skvělý pianista!“138
Kafenda v tom čase nevystupoval ako sólista. Dôvod zanechania sólistickej činnosti
zrejme spočíval vo veľkej zaneprázdnenosti pedagogickými a organizačnými povinnosťami na
škole. Podľa jeho žiaka Michala Karina-Knechtsbergera139 sa sám vyjadril:,,..sólistická činnosť
vyžaduje oveľa viac času, ako si ja nájdem pre klavír. Som rád, že som si našiel toľko času, aby
som bol pre Vás dobre pripravený ako hudobník i ako pianista.“ Tento dôvod však nebol jediný.
Kafendu zrejme lákala krása komornej literatúry, v ktorej mohol ako klavirista uplatniť svoj
nenapodobiteľný,,úhoz“:,,ako keby bol na klavíri hrajúcim sláčikárom.“140
K sólovej klavírnej hre sa Kafenda vrátil v šesťdesiatich rokoch svojho života. V roku
1943 predniesol v hudobnom vysielaní Slovenského rozhlasu Mozartov Klavírny koncert d mol
a Klavírny koncert c mol L. van Beethovena. Podľa dobového svedectva boli obidve nahrávky
vysoko kvalitné a treba ľutovať, že sa nezachovali. Trvalý návrat ku klavírnej interpretácii
zmarilo náhle ochorenie.
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Takmer po tridsaťročnej prestávke sa Kafenda vrátil ku kompozičnej činnosti. Pre klavír
napísal v tomto období Tri klavírne skladby a Klavírne variácie na vlastnú tému. Sú
dokladom veľkej umeleckej erudície, akou disponoval ešte v sedemdesiatich rokoch svojho
života. Ako uviedol Michal Palovčík:,,v týchto dielach je cítiť veľký tvorivý elán a skladateľovu
umeleckú vitalitu, po toľké roky hatenú inými úlohami.“141 Klavírnej tvorbe sa Kafenda venoval
už počas štúdií v Lipsku (1904), keď skomponoval Klavírnu suitu v starom slohu (Prelúdium –
Andante – Menuet – Fúga). Ivan Hrušovský o skladbe napísal:,,Jej charakteristickým znakom je
bohatosť harmonického myslenia, prirodzená, ľahká plynulosť harmonicko-formálneho procesu.
Kafenda sa v nej vyjadruje svojskou, osobitou rečou.“142 Aj keď klavírna tvorba predstavuje len
časť Kafendovej skladateľskej činnosti, jej umelecké hodnoty ju zaraďujú k závažným dielam
slovenskej klavírnej literatúry.
Kafenda – klavírny pedagóg
Významnú úlohu v Kafendovom umeleckom pôsobení predstavovala práca klavírneho
pedagóga. Začiatky Kafendovej pedagogickej činnosti možno sledovať už za jeho pobytu
v Nemecku. Učiteľské vlohy mohol uplatniť pri pôsobení na Opernschule des Westens v Berlíne
a ešte dôkladnejšie vo vlastnej Korepetítorskej škole v Drážďanoch. Podľa Palovčíka sa v tomto
období formovala Kafendova metodická línia, ktorá vychádzala zo,,sledovania duševných
a umeleckých predpokladov žiaka a jeho fyziologických dispozícií.“143
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O pedagogických zásadách a metodickom postupe Kafendu vo vyučovaní klavírnej hry
sa dozvedáme len sprostredkovane. Časť z nich je zachytená v monografických prácach
a odborných štúdiách slovenských muzikológov alebo priamych Kafendových žiakov,
vynikajúcich klavírnych interpretov a pedagógov.144 Významný zdroj poznania jeho
pedagogických a umeleckých zásad pri vyučovaní klavírnej hry predstavujú i dobové recenzie
a rukopisné poznámky k jednotlivým oblastiam klavírnej interpretácie, ktoré sa nachádzajú
v jeho pozostalosti.145 Ako napísal vo svojich spomienkach M. Karin:,,...často som prosil
majstra Kafendu, aby aspoň svoje pianistické, metodické poznatky zanechal v knihe, ale nenašiel
som ohlas. Načo, nemám nič, čo by stálo za to napísať, bola jeho zvyčajná odpoveď. Profesor
Kafenda bol presvedčený, že jeho skúsenosti sa dajú analyzovať a naučiť, ale nedajú sa
napísať.“146
Mnohoročná pedagogická činnosť F. Kafendu bola spojená so sústavným sledovaním
koncertného života na Slovensku i v zahraničí. Pre vývoj slovenského klavírneho umenia bolo
nevyhnutné porovnávať a konfrontovať jeho stav s najnovšími poznatkami v oblasti klavírnej
interpretácie. Je iste na škodu, že tento priekopník slovenskej klavírnej pedagogiky nezanechal
v ucelenej písomnej podobe svoje umelecké názory pre budúce generácie klavírnych pedagógov
a interpretov.
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Kafenda vo svojej vyučovaní klavírnej hry vychádzal z poznatkov, ktoré nadobudol u R.
Teichmüllera na lipskom konzervatóriu.147 Jej základným princípom bol najmä spôsob
tzv.,,váhovej hry“, ktorý spočíval v zapojení celej ruky a jej prirodzenej váhy do hry. Ovládanie
a ekonomické využívanie váhy celého hracieho aparátu sa spájalo s vedome uplatňovanou
fixáciou prstov. Predpokladom správneho použitia váhy a fixácie bola pre Kafendu dokonale
a uvedomele uvoľnená ruka. So zreteľom na túto skutočnosť postupoval pri výučbe od
osamostatňovania jednotlivých prstov a uvoľňovania ich svalov k uvoľňovaniu celých rúk. Až
po zvládnutí tejto požiadavky viedol žiakov k používaniu váhy a fixácie pri hre.148
Uplatňovanie tohto spôsobu klavírnej hry nepovažoval iba za prostriedok na dokonalé
ovládanie klavírnej techniky. Jeho využitie spájal vždy s konkrétnym umeleckým zámerom.
Najkrajším príkladom pre dokonalé uvoľnenie ruky, majstrovské ovládanie a používanie váhy
a fixácie, bola samotná Kafendova hra. Spevnosť a farebnosť tónu, ktorú dosahoval
mnohotvárnosťou,,úhozu“, boli mimoriadne krásne a sýte. Jeho forte bolo vždy pružné, nikdy
nie tvrdé. Pri jeho interpretácii klavír spieval a bohatou plastičnosťou robil na poslucháča dojem,
akoby hral celý orchester.149
Realizáciu pohybu Kafenda spájal so subjektívnym emocionálnym zážitkom a
s umeleckou predstavou tónu. Z toho vyplýva, že pohyb bol pre neho vždy prejavom hudobných
kvalít interpreta. Pohyby pri hre nesmeli byť samoúčelné, ale prirodzene slúžiace hudobnému
zámeru. Počas vyučovania často zaznievalo:,,Netvorte mi pohyby! Pohyb je prostriedok k cieľu,
147

PAPPOVÁ, Eva: Význam metodického prínosu manželov Kafendových pre slovenskú klavírnu pedagogiku. In: Zborník
z konferencie BHS 1979 Slovenská hudobná kultúra a umelecké školstvo v Bratislave. Bratislava: MDKO 1982, s. 42.
148
Podľa: FISCHEROVÁ, Eva: Kafenda – pedagóg klavírnej hry. In: Hudební rozhledy 1965, s. 696.
149
Z rozhovoru Michala Palovčíka s Evou Fischerovou a Romanom Rychlom. In: PALOVČÍK, Michal: c. d. 1957, s. 117.

153

Prínos Frica Kafendu do vývoja slovenského klavírneho umenia v prvej polovici 20. storočia
(k 130. výročiu narodenia a 50. výročiu úmrtia)
čo má byť najmenej viditeľné. Nemá byť samoúčelný, nemá byť vytvorený, ale naopak, úloha
určí pohyb a pohyb je pomocným reflexom vôle a hry bez námahy.“ Svojim žiakom
hovoril:,,Všímajte si život, sledujte rôzny vývoj vedy – čítajte! Pozorujte každý stroj ako beží
a rozmýšľajte o každom pohybe komplexne až do detailov.“150
Vo svojej pedagogickej práci mal zvyk grafickými čiarami znázorňovať pohyb ruky, jej
klesanie a zdvih priamo do nôt. Takéto analýzy pohybov mali žiakovi pomôcť pri realizácii
konkrétneho umeleckého zámeru (napr. pri výstavbe melodickej línie), o čom svedčia i jeho
slová:,,ruka musí žiť na klavíri. Musí byť súlad medzi dychom frázy a patričným pohybom.“151
Veľkú

dôležitosť

prikladal

výcviku

samostatnosti

prstov.

Prvé

cvičenia

na

osamostatnenie prstov pozostávali z ich prirodzeného zdvihu bez námahy. Ruka bola
v prirodzenej podobe, vytvárala miernu klenbu. Prsty sa dvíhali tak dlho, až získali voľnosť
a samostatnosť. Potom sa k nim pripájala váha ruky. Cvičenia mali uvoľniť svaly jednotlivých
prstov, aby sa ruka každým pohybom, každým stiskom prispôsobila nástroju a stala
sa,,klaviristickou“. Pestovanie prstovej techniky bolo popri uplatňovaní princípu tzv.,,váhovej
hry“ dôležitou súčasťou Kafendovej klavírnej metódy.
Mimoriadnu pozornosť venoval správnemu podkladaniu palca. Jeho včasná príprava
a horizontálne vedenie ruky zabezpečovali plynulosť hry. Podľa Karina si nepotrpel na osobitné
hranie stupníc. Ak sa však stupnica vyskytla v niektorej skladbe, žiadal jej precvičenie
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v najrôznejších variáciách a s rôznymi prstokladmi. Výsledkom bola skutočnosť, že žiak sa ju
po takomto precvičení naučil uplatňovať všade, kde sa vyskytla.
Pri voľbe prstokladu vychádzal nielen z fyziologických dispozícií žiaka, ale mal na
zreteli aj štruktúru melodickej frázy a harmonické súvislosti v skladbe. Pri jeho realizácii sa
nespoliehal len na označenie v notovom vydaní, ale prstoklad upravoval podľa individuálnych
dispozícií žiakovej ruky. Ako uviedla Eva Pappová:,,...aj keď sa niekedy zdalo, že prstoklad bol
nepohodlný, po čase pri všetkých súvislostiach (konečné tempo skladby, hudobný výraz) sa
ukázala jeho opodstatnenosť.“152
Kafenda kládol vo vyučovaní dôraz na správne pochopenie a tlmočenie obsahu skladby.
I v najjednoduchších skladbách i etudách vyžadoval tvoriť hudbu a neobmedzovať sa iba na
technické zvládnutie diela. Pri interpretácii skladieb vychádzal z dôsledného rešpektovania
skladateľského zápisu. Hudobné dielo vysvetľoval žiakom zo slohovej, obsahovej a technickej
stránky. Zaoberal sa každým detailom. Radšej predohrával a názorne ukazoval, ako by obšírne
teoreticky vysvetľoval (na základe jeho komplexnej hudobnej prípravy by sa tento spôsob viac
predpokladal). Nežiadal ale od svojich žiakov, aby kopírovali alebo napodobňovali spôsob jeho
umeleckého prejavu. Pri vyučovaní nevnucoval svoje chápanie diela, ale rešpektoval vlastné
cítenie a individualitu žiaka, viedol ho k samostatnosti. Pritom však dbal, aby interpretácia
zodpovedala základným umeleckým kritériám. Dôležitú úlohu pripisoval umeleckému vkusu.
Kafenda pomáhal žiakom vniknúť do obsahu hudobného diela rôznymi spôsobmi. Potrebný
výraz v skladbe naznačil spevom. Aby dosiahol výraznejšie rozlíšenie hudobných fráz,
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prirovnával ich k zvukovej farbe jednotlivých nástrojov, čo znamenalo iný spôsob,,úhozu“,
väčšie legato a pod.
Samotná Kafendova hra sa vyznačovala veľkou umeleckou pravdivosťou, osobitou
poetičnosťou prejavu a bohato diferencovaným klavírnym tónom.153 Uvedené interpretačné
atribúty uplatňoval aj vo svojom pedagogickom pôsobení. Vytvoril tým prísne kritériá, ktoré
mnoho jednotlivcov, prijatých na školu, nestačilo zvládnuť. V súvislosti s pedagogickou
metódou spomenieme jednu zaujímavú skutočnosť. Kafenda vyučoval na škole aj harmóniu.
Vypracované a opravené príklady sa musel žiak naučiť naspamäť a to bez pomoci nástroja.
Takéto memorovanie hudobného textu bolo dobrou cestou nielen k zvládnutiu polyfónnej
hudby, ale výrazným spôsobom upevňovalo hudobnú pamäť a rozvíjalo vnútorný sluch.
Uvedené princípy Kafendovej klavírnej metodiky sú spracované na základe poznatkov
z odbornej literatúry. V nasledujúcom texte prinášame informácie, ktoré sme získali štúdiom
rukopisných poznámok F. Kafendu, ktoré sa nachádzajú v jeho pozostalosti.154 Prostredníctvom
nich sa môžeme zoznámiť s niektorými jeho autentickými názormi na jednotlivé oblasti
klavírnej metodiky a interpretácie. Podľa obsahu sa domnievame, že pochádzajú z obdobia
pôsobenia Kafendu na VŠMU v Bratislave, kde vyučoval okrem hry na klavíri aj Metodiku
klavírnej hry a Históriu a literatúru nástroja. Vybrali sme najmä na tie, ktoré pokladáme za
aktuálne a inšpiratívne i pre súčasnú pedagogickú prax. Týkajú sa tvorenia tónu, pohybovej
zložky klavírnej hry, výstavby hudobného diela a voľby hudobného repertoáru.
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Podľa Kafendu má klavirista,,ovládať svoje umenie po formálnej a racionálno-hudobnej
stránke“. Pod pojmom,,formálne stránka“ rozumel vycvičenie hracieho aparátu (jeho sily,
elasticity, ľahkosti) s cieľom nadobudnúť čo najväčší technický fond. Zvládnutie tejto oblasti
interpretácie pokladal za nevyhnutný predpoklad pre adekvátne hudobné stvárnenie
skladby.,,Hráč musí so svojimi technickými kvalitami stáť nad dielom, ktoré mu nemá robiť
žiadne

technické

ťažkosti.“

Racionálno-hudobnú

stránku

interpretácie

charakterizoval

ako,,správne nacvičiť skladbu po prednesovej stránke – plastickej, dynamickej, artikulačnej, po
stránke zdravého cítenia.“ Tieto slová vyjadrujú dôležitosť pochopenia hudobnej štruktúry diela
v súvislosti s realizáciou jednotlivých hudobno-výrazových prostriedkov.
Pohybovej stránke klavírnej hry Kafenda venoval veľkú pozornosť. Vo svojich
poznámkach napísal, že je:,,dôležité používanie účelných pohybov....k tomu je ale potrebné
jemné ucho.“ (!) Kafenda si zrejme dobre uvedomoval, že pohyby pri klavírnej hre patria medzi
špecializované pohybové návyky, ktoré sú vytvorené dlhou a systematickou prácou. Tieto umelé
zámerné pohyby sú psychicky regulované a viazané na učenie. A nakoľko sa klavirista neučí
pohybom, ale hudbe, prebieha ich realizácia v úzkej spolupráci so sluchovými predstavami
a myslením. Žiadna a to i najdokonalejšie pripravená forma pohybu nezaručuje sama o sebe
dokonalé vyznenie zvukového zámeru. Klavirista musí mať pri výbere pohybu presnú predstavu
cieľa, ktorý chce svojimi pohybmi dosiahnuť, t. zn. presnú hudobnú predstavu. Koordinácia
sluchovej predstavy a pohybovej aktivity pomáha dosiahnuť skutočnú technickú dokonalosť.
Zrejme túto skutočnosť mal Kafenda na mysli, keď písal o,,používaní účelných pohybov“
a potrebe,,jemného ucha“.
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Pre realizácii pohybovej stránky interpretácie rozlišoval pohyby aktívne a pasívne. Uvedené
označenie nechápal zrejme doslovne (každý pohyb je viac alebo menej aktívny, čiže ovládaný).
V tomto zmysle boli podľa neho,,pasívne“ pohyby tie, ktoré,,vyhovujú interpretácii elegantných,
gracióznych častí“. Kafenda sa zmieňoval aj o tzv.,,vypínaných pohybových formách, ktoré sú
základom klavírnej virtuozity.“ Prostredníctvom nich sa dosahuje ľahkosť hry a maximálne
tempá.
Pod fixované,,aktívne“ pohyby zahrňoval tie formy, pri ktorých,,pôsobíme zadržovaním
voľného rozmachu alebo váhy. Fixácia nemá byť trvalá, ale prechodná. Uhádnuť jej správnu
mieru je ťažké, ľahšie je uvoľniť ruky. Je potrebná pri pohyboch ráznych, mocných a rytmicky
určitých.“ Medzi základné pohybové formy zaraďoval: pád alebo vrh155, ktorý je podmienený
vôľou. Rozoznával,,vrh“ prstu (pri hre non legato, staccato zhora),,,vrh“ ruky z uvoľneného
zápästia (pri hre sforzat, opakovaných, rýchlych staccatových dvojhmatoch alebo akordoch)
a,,vrh“ z celého ramena. Tento spôsob vyžaduje úplne uvoľnenú ruku od lopatky až k prstom.
Vrh z predlaktia neodporúčal, pretože spôsobuje,,suchý a tvrdý úhoz.“
Medzi ďalšie pohybové formy zaraďoval: otáčavé (krúživé) pohyby zo zápästia
a predlaktia na dosiahnutie plynulej hry,156 kĺzavé pohyby (,,vkĺzavame do kláves“), ktoré sa
využívajú pri hre kantilény v pomalých častiach157 a nesené pohyby (celé rameno sa nesie
155

V tomto prístupe vidíme vplyv metodiky nemeckého klavírneho pedagóga Ludwiga Deppeho (1828 – 1890) a jeho náuky
o,,voľnom páde“. Ide tu o schopnosť využiť váhu ramena pri tvorení tónu. Pri tomto spôsobe hry sú špičky prstov v stálom styku
s klávesami.
156
Uvedený spôsob hry bol známy a spoločný pre všetky klavírne metodiky na prelome 19. a 20. storočia. V nemeckých
metodických prácach sa označoval ako,,rollung“ a Francúzi ho nazývali,,roulé“ (pozn autora).
157
Tomuto spôsobu hry prikladali veľký význam viaceré klavírne školy. Napr. francúzska škola ho označovala
termínom,,glissé“ (Marie Jaëll), čo predstavovalo,,stieranie“ tónov z kláves.
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z polohy do polohy). Podľa Kafendu sa uvedené formy pohybov nepoužívajú samostatne, ale
v rôznych kombináciách. Vo svojich poznámkach písal o súčinnosti celej ruky pri hre, pričom je
v popredí vždy len jeden určitý článok.
Od spôsobu tvorenia tónu závisí aj jeho kvalita. Tvorenie,,krásneho tónu“ Kafenda
zaraďoval do oblasti špecifických požiadaviek klavírnej interpretácie.,,Správny úhoz je
najzákladnejšou požiadavkou dobrého pianistu. Sú mnohí hráči, ktorí síce majú technickú
zbehlosť, ale ich hra je tvrdá, neschopná jemnejšieho výrazu a prednesovej diferenciácie.“
Tajomstvo krásneho klavírneho zvuku spočíva podľa neho,,na schopnosti svalového uvoľnenia
celého organizmu, ktorý je hry účastný a v zapojení čo najväčšej časti tela do hry. Aby sme
vytvorili krásny tón, to trvá roky. U malých detí nemôže byť požiadavka v tomto smere veľká.“ S
týmto názorom môžeme súhlasiť. Vybudovanie,,tónovej kultúry“ klaviristu so schopnosťou
najjemnejších dynamických odtieňov je dlhodobý proces. U malých detí dbáme hneď od
začiatku výučby na kvalitu a správne tvorenie tónu, ktoré je späté s rozvíjaním vnútorného
sluchu. Vzhľadom k fyziologickým danostiam detskej ruky ale nemôžu byť nároky na
dynamickú diferenciáciu tónu na začiatku výučby veľké. I v súčasnosti sa stretávame
v počiatkoch klavírnej výučby s veľkými požiadavkami na dynamickú stránku interpretácie (pp,
f, ff). U malých detí, ktoré nemajú ešte zvládnutú jemnú svalovú motoriku, tak dochádza alebo
k,,bezfarebnému“ tónu pri hre pianissimo alebo k tvrdej hre pri forte, resp. fortissimo, kde je
nedostatok prirodzenej fyzickej sily nahrádzaný forsírovaním s následnou tenziou hracieho
aparátu. Vo svojich poznámkach k interpretácii sa ďalej zmieňoval o umení vybudovania
skladby ako celku.,,Výstavba diela je veľmi ťažká. Interpret musí vždy nájsť najväčšie zvukové
a výrazové vypätie diela.“ Upozorňoval na správny výber jednotlivých hudobno-výrazových
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prostriedkov (dynamika, agogika, frázovanie, artikulácia) pri realizácii charakteru skladby.,,Čo
môžeme v jednom diele použiť do extrémov, to v druhom nemôžeme urobiť. Najťažšie je podať
klasické diela – Beethovena môžu hrať len najnadanejší ľudia. Liszt nie je z umeleckého
hľadiska problém. Je to dobre stavané klaviristické dielo, ktoré správne vedená ruka musí
zvládnuť. Chopin je už ťažší.“ Vývoj v oblasti tzv.,,štýlovej interpretácie“ popisoval
slovami:,,Beethovena nemôžeme tak podať, ako sa kedysi hrával. V Nemecku a vo Viedni sa
stále hrá ešte sucho. Dnes sa na interpretáciu jeho skladieb pozeráme inak. Je to vášnivá,
vrúcna tvorba....len keby mal (Beethoven) k dispozícii dnešné nástroje.“ Schopnosť štýlovej
interpretácie je podľa Kafendu závislá od,,všeobecnej interpretovej kultúry“. Popri poznaní
veľkého množstva hudobnej literatúry tu zohráva dôležité miesto vrodená hudobná inteligencia,
všestranné hudobné i všeobecné vzdelanie.
Vyššie spomenuté interpretačné požiadavky pokladal Kafenda za čiastkové problémy.
Najvyššou požiadavkou bolo pre neho vystihnutie obsahu hudobného diela. Aj keď zdôrazňoval
nutnosť tzv.,,objektívnej reprodukcie“, ktorá vychádzala z dôsledného rešpektovanie hudobného
zápisu, zmieňoval sa aj o význame subjektívneho prístupu k dielu.,,Interpret obohatí dielo
svojou individualitou...takže sa zaskvie vo väčšej kráse, ako si ho skladateľ predstavoval.“
Pri voľbe repertoáru vychádzal z psychických a fyziologických dispozícií žiaka:,,malá
ruka má hrať také veci, aby sa vyvinula. Nesmie sa dať príliš skoro hrať Beethovenova sonáta.
Jeho najvyššie opusy si vyžadujú duševne vyspelého interpreta.“ Pri výbere skladieb na verejné
vystúpenie zastával názor:,,interpret nesmie so skladbou technicky bojovať. Vybrané dielo nemá

160

Alena Kručayová
robiť žiadne technické ťažkosti, lebo sa musí podať v ucelenej podobe. Učiteľ nemá dať žiakovi
príliš ťažké skladby, ale musí nájsť jeho slabiny a snažiť sa ich odstrániť.“
Pre správne a rýchle zvládnutie skladby je dôležitá premyslená pracovná metóda
tzv.,,technika cvičenia“. Kafenda vo svojich poznámkach zdôrazňoval štúdium diela osobitne
každou rukou. Vystríhal pred rýchlym a povrchným cvičením.,,Dielo musíme veľmi dlho
a detailne cvičiť.“ Po zvládnutí jednotlivých fráz má nasledovať ich,,sceľovanie“ do väčších
celkov až po výsledný tvar hudobného diela.,,Vybudovanie tvaru je okrem slohu (štýlovej
interpretácie) najťažšie.“ Pre zvládnutie náročnejších technických úsekov odporúčal
transponovanie jednotlivých fráz do všetkých tónin s tým istým prstokladom (podľa príkladu
Hansa von Bülowa).
Medzi elementárne interpretačné požiadavky zaraďoval Kafenda vernosť notovému
textu, čistú intonáciu a presný rytmus. Ich prísne dodržiavanie sa musí podľa neho vyžadovať od
samého začiatku štúdia klavírnej hry.
Kafenda bol v pedagogickej práci veľmi trpezlivý. Skladbu, ktorú študoval so žiakom,
vysvetľoval do najmenších detailov, predohrával, pomáhal riešiť každý problém. Nikdy neučil
šablónovite.158 Vo vyučovaní bol proti akémukoľvek experimentu. S každým žiakom mal
premyslený metodický postup. Podľa neho musí učiteľ odhadnúť vývoj, smer, akým sa bude
žiak uberať k cieľu a tomu všetko prispôsobiť. Bolo obdivuhodné, ako rýchlo si vedel vytvoriť
obraz o kladných a negatívnych stránkach žiaka, a to ako v hudobných schopnostiach, tak aj vo
všeobecnom rozhľade a inteligencii. Jeho pedagogickú a umeleckú osobnosť charakterizujú
slová M. Karina:,,Kafenda bol rozhľadeným hudobným estétom a veľkým učiteľom. Vo výklade
158
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o hudbe sa nikdy neopakoval. Jeho slová, predvádzanie, boli jasné a zrozumiteľné. Bol
pedagógom, lebo bol aj vzorom. Jeho práca bola ďaleko od akéhokoľvek,,Spezialstentum“.
Nezabudnuteľné boli jeho prednášky o harmónii, hudobných formách a kontrapunkte svojou
charakteristickou

presnosťou

a pripravenosťou,

z ktorých

priamo

žiarili

vedomosti.

Zodpovednosť a prísnosť boli jeho charakteristickými črtami, kritériami ozajstného umelca.“159
Premysleným metodickým postupom Kafenda dosiahol, že z jeho školy vyšli viacerí
klavírni interpreti a pedagógovia, ktorí svojou činnosťou prispeli výraznou mierou k rozvoju
klavírneho umenia na Slovensku. Medzi nich patria napr. Michal Karin-Knechtsberger, Eva
Fischerová-Martvoňová, Eva Pappová, Jela Hodžová, Roman Rychlo, Ľuba Makovická,
Eleonóra Horáčková-Dierová, Mária Fenclová, Herta Maďarová, Ľudmila Turcerová-Čajková,
Žofia Fierlová, Matej Lengyel a iní. V klavírnej triede Kafendu študovali aj slovenskí skladatelia
a dirigenti Janko Matuška, Ladislav Holásek a Roman Berger.
Pre svoju pedagogickú prácu nemal Kafenda vždy najideálnejšie podmienky. Ako
riaditeľ školy si nemohol dovoliť vyučovať vybraných žiakov a veľa času mu zaberala aj
organizačno-správna práca. Vyučoval teda tých, ktorí sa k nemu hlásili alebo tých, ktorí mu
pripadli pri zadeľovaní. Pri plnom uznaní tejto ušľachtilej skromnosti ostáva otvorená otázka, či
táto skromnosť bola správna z perspektívy vývoja slovenského klavírneho umenia. Veľkú časť
jeho žiakov tvorili aj menej nadaní s obmedzenými možnosťami vývoja. Kafenda sa im venoval
rovnako intenzívne ako veľkým talentom.

159
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Hudobno-pedagogické zámery Kafendu sa prejavili aj vo výbere študijného
a koncertného repertoáru. Jeho základ tvorili diela nemeckých skladateľov z obdobia klasicizmu
– Haydna, Mozarta, Beethovena a diela nemeckej a svetovej romantickej tvorby – Schuberta,
Schumanna, Brahmsa, Chopina a Liszta. Vo výbere skladieb sa zrejme prejavil vplyv
nemeckého prostredia počas jeho štúdií v Lipsku. Svoj blízky vzťah k českej hudobnej kultúre
prezentoval častým zaraďovaním skladieb Dvořáka, Suka a Nováka do repertoáru žiakov.
Dokladom veľkého hudobného rozhľadu Kafendu bolo uvádzanie skladieb súdobých
skladateľov P. Hindemitha, M. Regera, S. Prokofjeva a N. Mjaskovského. Nimi rozširoval
hudobný obzor svojich žiakov a v konečnom dôsledku i bratislavského publika. Veľkú
pozornosť venoval štúdiu diel J. S. Bacha.
Veľa momentov v pedagogickej práci má špecifický charakter, ktorý je ťažko zachytiť.
Nedá sa presne a jednoznačne popísať. Treba ho vidieť in media res. Z tohto dôvodu dochádzalo
aj v minulosti ku skresleniu vyučovacích metód veľkých klaviristov a pedagógov (Liszt, Kurz).
Ich učenie preberali často aj priemerní žiaci, ktorí jednotlivé návody chápali ako všeobecne
platné a jedine možné. Takto sa stávalo, že sa vytvorila skreslená predstava napr. o budovaní
klavírnej techniky, spôsobe cvičenia, o štúdiu diela. V tejto súvislosti uvádzame slová M.
Karina, ktoré sa týkajú klavírnej metódy F. Kafendu:,,V spojitosti s klavírnou školou Hudobnej
a dramatickej akadémie sa hovorilo o akejsi rotácii zápästia, predlaktia. Stalo sa to vtedy, keď
sa propagácii Kafendovej metódy ujali takí žiaci (čo nikdy nechcel najmä profesor Kafenda),
ktorí ešte sami nepochopili podstatu veci a začali hlásať akúsi,,špeciálnu kafendovskú klavírnu
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školu“.160 Takto interpretované názory o Kafendovej metóde boli už vo svojom zrode mylné.
Zrejme vychádzali iba z pozorovania pohybovej stránky jeho interpretácie a nepostrehli jej
pravý účel, samotnú podstatu umeleckej interpretácie.
Frico Kafenda predstavoval vo svojej dobe typ moderného pedagóga, ktorého progresívne
názory v oblasti klavírnej pedagogiky nestratili svoju aktuálnosť ani v súčasnosti. Práve naopak,
mnohé z jeho poznatkov by mala mať súčasná klavírna pedagogika stále na zreteli. Popri
rešpektovaní psychologickej a fyziologickej individuality žiakov, poznania rozmanitých
pohybových foriem a možností tvorenia tónu je to najmä dôležitosť rozvoja hudobného myslenia
ako nevyhnutného predpokladu pre adekvátnu interpretáciu skladby.
Pohľad na celoživotné dielo Frica Kafendu jednoznačne dokazuje, že svojou všestrannou
činnosťou sledoval predovšetkým rozvoj slovenskej hudobnej kultúry. Kafenda ako tvorivý
umelec, hudobný teoretik, pedagóg a organizátor hudobného života budoval základy slovenskej
hudobnej kultúry. Jeho osobné krédo bolo:,,treba nájsť cestu k ľudu a to aj za cenu zrieknutia sa
osobnej slávy.“161 Tieto slová naplnil svojou celoživotnou prácou. Za každý svoj čin a najmä za
prácu v prospech národa sa cítil veľmi zodpovedný. Z tohto postoja vyplývala aj jeho umelecká
nekompromisnosť, dôkladnosť pri práci i pri riešení všetkých problémov. Tieto vlastnosti
vštepoval pri umeleckej výchove aj svojim žiakom.
Kafenda mal všetky predpoklady na úspešnú dráhu klavírneho virtuóza a aj jeho dirigentské
schopnosti ho predurčovali na umeleckú budúcnosť. Týchto predpokladov sa vzdal, keď prišiel
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na Slovensko pomáhať budovať základy hudobného školstva a v rámci neho aj klavírnej
pedagogiky a interpretácie. Táto jeho umelecká obeta priniesla Kafendovi aj zadosťučinenie.
Mnohí jeho absolventi sa úspešne uplatnili v hudobnom-umeleckej oblasti ako klavírni interpreti
alebo pedagógovia.
Zomrel 3. septembra 1963 v Bratislave. Pochovaný je na cintoríne v Slávičom údolí.
Popri všetkých zásluhách zostal v spomienkach ľudí ako srdečný, bezprostredný, vždy krajne
úctivý človek, a pritom umelec.
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FRICO KAFENDA (1883 – 1963)
Zdroj: Hudobné múzeum SNM v Bratislave, Fond Frico Kafenda. MUS LVII.
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Evanjelický kantor, zbormajster a skladateľ Pavel Petrík (1893 – 1963)

Juraj Ruttkay
Žilinská univerzita v Žiline
Abstrakt
V pluralitnom zväzku aktívnej hudobnej kultúry na Slovensku má svoje tradičné
zastúpenie postava evanjelického kantora. Na príklade Pavla Petríka uvažujeme o rozmanitom
zábere tvorivých aktivít kantorov, v osobe ktorých sa spájala činnosť praktických hudobníkov,
organistov, hráčov na hudobných nástrojoch, zbormajstrov, zberateľov, upravovateľov
a harmonizátorov duchovných i ľudových piesní, prispievateľov do hudobných zbierok
a antológií piesní, skladateľov a podporovateľov hudobnej a duchovnej kultúry miest a regiónov.
Kľúčové slová: Pavel Petrík. Evanjelický kantor. Zbormajster. Skladateľ. Dielo.

Abstract
In pluralistic volume of active musical culture in Slovakia has its own traditional
representation space character Lutheran cantor. For example, Pavel Petrik considering the
diverse creative activities engaged cantors, the person whose activity was associated practical
musicians, organists, players on musical instruments, choirmaster, collectors, converters and
harmonizer spiritual and folk songs, contributors to music collections and an thologies of songs,
composers and supporter musical and spiritual culture of cities and regions.
Key words: Pavel Petrik. Evangelical cantor. Conductor. Composer. Music Works.
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Špecifickú a zároveň mimoriadne závažnú kapitolu v dejinách hudobnej a duchovnej
kultúry na Slovensku tak ako v minulosti, tak i v súčasnosti zohráva, a to i napriek historickým
protivenstvám a vývojovým premenám a podobám silnejúcich tlakov katolíckeho totalitarizmu,
osobnosť evanjelického kantora, pričom v tradičnom označení, používanom do prvej polovice
dvadsiateho storočia, ide o postavu rechtora.162 Z veľkého počtu evanjelických učiteľov hudby,
kantorov, skladateľov, dirigentov, autorov nápevov a melódií a harmonizátorov duchovných
piesní, kľúčových postáv regionálnej hudobnej kultúry druhej polovice devätnásteho storočia
a prvej polovice dvadsiateho storočia na Slovensku a v slovenskej diaspóre pripomeňme aspoň
niekoľko osobností: Juraja Babku (1868 – 1942), Júliusa Bateľa (1897 – 1967), Miloslava Bibzu
(1908 – ?), Jána Bibzu (1911 – 1982), Jána Bradáča (1884 – 1977), Karola Braxatorisa (1806 –
1869), Antona Pavla Bullu (1843 – 1873), Blažeja Bullu (1853 – 1919), Mateja Danielisa (1895
– 1958)163, Sama Daxnera (1856 – 1949), Bedricha Dérera (1860 – 1926), Daniela Dianišku
(1801 – 1863), Štefana Fajnora (1844 – 1909), Viliama Figuša – Bystrého (1875 – 1937),
Miloslava Francisciho (1854 – 1926), Jána Galliho (1856 – 1925)164, Pavla Gallu (1884 – 1964),
Pavla Gašpara (1857 – 1950), Pavla Gerengaia (1825 – 1895), Adama Jána Grönera (1861 –
1899), Samuela Hojča (Hoits; 1806 – 1868), Žigmunda Holéczyho (1867 – 1937), Maximiliána
Hudeca (1836 – 1911), Petra Hýrossa (1876 – ?), Juraja Chorváta (1862 – 1934), Jozefa
Inštitorisa (1835 – 1921), Ľudovíta Izáka (Miloš Lihovecký; 1862 – 1927), Jána Vladimíra
Jamnického (1878 – 1967), Júliusa Janka (1876 – 1941)165, Miloša Janošku (1884 – 1963),
Martina Ježa (1880 – 1946), Jána Kadavého (1810 – 1883), Annu Končekovú (? – ?), Augusta
162

Ako typický príklad môžeme uviesť rechtora Jána Meličku v Martine.
Matej Danielis založil prvý evanjelický hudobný krúžok, dychovú hudbu v roku 1931 v Mníšku nad Hnilcom.
164
Ján Galli pôsobil medzi Slovákmi v Békešskej Čabe v Maďarsku.
165
Július Janko zostavil štyri rukopisné partitúry.
163
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Horislava Krčméryho (1822 – 1891), Miloslava Krčméryho (1860 – 1902), Ľudmilu Križkovú –
Lehotskú (1863 – 1946), Michala Kútskeho (Kútzky; 1828 – 1899), Bohuslava Laciaka (1853 –
1935), Michala Laciaka (1826 – 1904), Imricha Laučeka (1804 – 1881), Mik. Lehmanna (1827
– 1897), Júliusa Letňana (Sommer; 1914 – 1974), Milana Licharda (1853 – 1935), Jána
Machajdíka (1907 – 1966), Pavla Makóniho (1800 – 1863), Karola Martinčeka (1815 – ?), Janka
Matúšku (1821 – 1877), Juraja Matúšku (1809 – 1898), Jána Jaroslava Medzihradského (1875 –
?), Jozefa Melcera (Meltzer; 1800 – 1854), Jána Meličku (1846 – 1926), Vladimíra Meličku
(1893 – 1946), Jána Mocka (1843 – 1911), J. Murčeka (1882 – ?), Viliama Paulinyho – Tótha
(1826 – 1877), Pavla Petríka (Pavol Čelovský; 1893 – 1963), Andreja Povážaya (Povázsay;
1874 – 1951), Karola Rafanidesa (1814 – 1886), Ľudovíta Rajtera st. (1880 – 1945), Ferdinanda
Rohoňa (Rohony; 1823 – 1884), Jána Rosenbergera – Rosu (1909 – 1989), Kristínu Royovú
(1860 – 1936), Máriu Royovú (1858 – 1924), Miloša Ruppeldta (1881 – 1943), Štefana Rysuľu
(1900 – 1976)166, Karola Samuela Seredaia (1812 – 1894), Martina Sucháňa (1792 – 1841),
Gustáva Šimkoviča (1879 – 1964), Augusta Horislava Škultétyho (1819 – 1892), Juraja Šoltésa
(1814 – 1898)167, O. L. Šťastného (1877 – ?), Jána Šulca (1807 – 1853), Jána Theodosiusa (1811
– 1865), Samuela Tomášika (1813 – 1887), Karola Uhrina (1869 – 1950)168, Jána Valašťana –
Dolinského (1892 – 1965), Ľudovíta Vansu (1835 – 1873), Ondreja Vengerického (Wengericky;
1808 – 1884), Karola Wurma (1913 – 1993), Aladára Zalánskeho (Zamborský; 1887 – 1959),
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Štefan Rusuľa pôsobil vo Važci, kde v roku 1921 založil evanjelický spevokol.
Juraj Šoltés založil v šesťdesiatych rokoch 19. storočia v Mošovciach meštiansky spevokol.
168
Karol Uhrin pôsobil medzi Slovákmi v Békešskej Čabe v Maďarsku.
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Andreja Žiaka (Somolický; 1905 – 1989) a ďalšie osobnosti.169 Medzi nimi nachádzame meno
kantora Pavla Petríka, ktorý je predmetom uvažovania v našom príspevku.
Hudobný skladateľ, pedagóg, zbormajster, skladateľ, funkcionár spoločenských
organizácií a spolkov, organizátor kultúrneho života v Banskej Štiavnici a v Brezne a kantor –
organista, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov evanjelickej augsburského vyznania
cirkevnej hudobnej kultúry prvej polovice dvadsiateho storočia Pavel Petrík sa narodil 27. júla
1893 v Čelovciach, 24 km západne od terajšieho okresného mesta Veľký Krtíš. Podľa rodnej
obce si autor zvolil pseudonym Pavol Čelovský.170 Otec Jan Petrík a matka Anna, rodená
Šlamjarová boli slovenskej národnosti.
V rokoch 1905 – 1909 študoval na gymnáziu v Balážskych Ďarmotách a v rokoch 1909 –
1913 na Štátnom učiteľskom ústave (resp. na Kráľovskej učiteľskej akadémii) v Lučenci. Získal
aprobáciu na vyučovanie predmetov slovenský jazyk, dejepis a hudba. Už počas gymnaziálnych
štúdií sa prejavil ako talentovaný hudobník. Veľkú podporu našiel u profesora hudby Jána
Vansu, ktorý mu odporučil profesionálne štúdium hudby. Z dôvodu vypuknutia prvej svetovej
vojny zámer venovať sa hudbe profesionálne mladý Pavel Petrík realizovať nemohol. Ako
záložný dôstojník bojoval v prvej svetovej vojne na východnom fronte. Po ukončení prvej
svetovej vojny vyučoval v obciach na juhu stredného Slovenska a súkromne sa vzdelával
v hudbe a v speve. Venoval sa však učiteľskému povolaniu. Vyučovať začal v obci Častva
v Novohradskej župe v obvode Balážskych Ďarmot na území terajšieho Maďarska.171 Bol
výborným organistom, klaviristom, hral na husliach, na viole a na viacerých dychových
169

Výpočet kantorských osobností je len ilustračný a zohľadňuje niekoľko generácií evanjelických kantorov.
V Slovenskom biografickom slovníku sa uvádza nesprávny pseudonym Čelakovský.
171
V niektorých prameňoch sa nesprávne uvádza, že pôsobil v Častkove na Záhorí.
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nástrojoch. Veľmi sa zaujímal o kompozíciu, ktorú študoval podľa dobových dostupných
učebníc. Komponovať sa učil podľa rôznych učebníc pre samoukov, ale najmä podľa maďarskej
Náuky o harmónii Alberta Siklósa.172 Dňa 22. októbra 1922 evanjelický dištriktuálny konvent
v Modre ustanovil Pavla Petríka za profesora hudby na Evanjelickom učiteľskom ústave
v Banskej Štiavnici, kde zaujal miesto po Júliusovi Bateľovi. Do školských služieb nastúpil 1.
novembra 1922.173 Na ústave pôsobil aj po roku 1925, kedy sa evanjelický cirkevný ústav
transformoval na Štátny učiteľský ústav. V Banskej Štiavnici viedol v rokoch 1922 – 1931
miešaný spevokol a robotnícky spevokol Sitno. Viedol i dychovú hudbu miestneho hasičského
zboru. V Banskej Štiavnici pôsobil do roku 1931, kedy na vlastnú žiadosť odišiel a preložili ho
do Brezna. Medzitým súkromne študoval hudbu a v rokoch 1926 – 1928 sa ako profesor banskoštiavnického učiteľského ústavu zdokonaľoval písomným, korešpondenčným kurzom praktickej
harmónie v Brne.174 S brnianskym prostredím musel byť určite v intenzívnom a môžeme
predpokladať aj v osobnom kontakte, pretože v roku 1928 mu v brnianskom nakladateľstve
Otakara Pokoja vyšlo dielo 88 melódií, predohier a dohier pre organ alebo harmónium a o rok
neskôr, v roku 1929 mu v tom istom nakladateľstve vyšiel Zborník dvoj- a trojhlasných
ľudových piesní. Oženil sa s Margitou Thonhauserovou a z ich manželstva pochádzali synovia
Pavel a Dušan.
172

Albert Siklós (1878-1942) bol maďarský skladateľ.
Evanjelický učiteľský ústav v Banskej Štiavnici účinkoval ako tzv. preparandia pri evanjelickom lýceu (účinkovalo v rokoch
1578-1677), ktorá pripravovala budúcich učiteľov. Ústav sa osamostatnil v roku 1908. V rokoch 1889-1893 na učiteľskom
ústave pôsobil Viliam Figuš – Bystrý ako zbormajster, organista a dirigent. Pavel Petrík získal miesto na učiteľskom ústave po
Júliusovi Bateľovi (1897-1967), ktorý na učiteľskom ústave pôsobil od 1. novembra 1920 do 13. augusta 1922 a z Banskej
Štiavnice odišiel do Martina. Na učiteľskom ústave pôsobili Ferdinand Ľudovít Krafta, Jaroslav Augusta, Ivan Čičmanec,
Samuel Kupčok, František Votruba, Jozef Vašáry a iné významné osobnosti. RUTTKAY 2008, s. 81-91.
174
Československý hudební slovník osob a institucí. II. zv. M – Z. 1965, s. 283, heslo Petrík Pavel. Podobným spôsobom sa
korešpondenčným kurzom oboznamoval s harmóniou aj Fraňo Dostalík.
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V rokoch 1931 – 1939 bol najskôr učiteľom a riaditeľom Štátnej meštianskej školy
v Brezne. V Brezne vyvíjal veľa kultúrnych a hudobných aktivít. Popri povinnostiach v Štátnej
meštianskej škole vyučoval v hudobnej škole Miestneho odboru Matice slovenskej v Brezne.
Členom Miestneho odboru Matice slovenskej sa stal v roku 1931. Ako praktický umelec
a hudobník viedol a dirigoval viaceré breznianske spevokoly, spevácke zbory, dirigoval dychovú
hudbu a miestne orchestre. Bol organizátorom a dirigentom Spevokolu horehronských učiteľov,
ktorý umelecky viedol od roku 1936. V spoločenskom a spolkovom živote mesta zastával
významné posty a funkcie. Bol členom výboru a členom Kuratória hudobnej školy a dirigentom
matičného spevokolu Svornosť. Významná bola i jeho činnosť v divadelnom združení, kde od
roku 1939 pôsobil ako člen režisérskeho zboru. V rámci okresu Brezno vykonával aj funkciu
školského dozorcu. Zúčastnil sa na prvom vysielaní do rádia v Brezne v roku 1933. V rozhlase
pod jeho vedením účinkoval spevácky zbor žiačok Štátnej meštianskej školy a v rozhlase
vystupoval Miešaný spevácky zbor Svornosť pri Miestnom odbore Matice slovenskej. Za svoju
aktívnu a neúnavnú prácu získal od ústredia Matice slovenskej pochvalný list, od Župného úradu
vo Zvolene pochvalné uznanie175 a krajské školské orgány v Banskej Bystrici mu udelili
Striebornú medailu za zásluhy o rozvoj slovenského školstva. Popri Petríkovi sa na kultúrnej
infraštruktúre Brezna podieľalo niekoľko významných osobností, ktoré z horehronského mesta
vytvorili dynamicky sa rozvíjajúci a aktivitami pulzujúci hudobno-kultúrny fenomén.
V roku 1938 prišiel do Brezna Walter Brachtl, ktorý vytvoril tridsaťčlenný Mestský orchester.
Brachtl s Mestským orchestrom na koncertoch predviedol predohru k opere Únos zo serailu
Wolfganga Amadea Mozarta, zmes Verdiho melódií pod názvom Nesmrteľný Verdi a Linckeho
175

(li): 2004. Drobnôstky. Horehronie, roč. 12, č. 24, s. 7, 15. 6. 2004.
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operetné melódie Večer u Paula Linckeho. Hudobníci podnikli umelecký zájazd do Banskej
Bystrice i blízkeho okolia.176 V roku 1942 malo Sdruženie evanjelickej mládeže (SEM) vlastný
orchester pod vedením odborného učiteľa Ernesta Kanderu.177 Evanjelický orchester mal
podobný repertoár ako Mestský orchester, napr. kratšie populárne skladby a scénickú hudbu
k hre Ďumbier a Hoľa Mateja Táslera.178 Breznianska evanjelická cirkev augsburského vyznania
mala plán postaviť kultúrny dom, dokonca s otáčacím javiskom, ale svoje plány nezrealizovala.
Naopak rímski katolíci si kultúrny a spoločenský dom postavili už o rok skôr a novú sálu
s javiskom otvorili operetou Višňový kvet M. Kočányho (1941) v réžii kaplána Júliusa
Gašparíka.179 Gašparík intenzívne nacvičoval s mládežou operety, pretože v tom istom roku
1941 uviedol ešte ďalšie štyri diela: Najlepšie dievča na svete, Charleyova teta od Brandona
Thomasa, Pozor na vlak! od Jarka Elena a Žltá orchidea žilinského kapelníka Fraňa Schramma.
Dokonca aj počas bojov Slovenského národného povstania Brezňania uviedli na svojom javisku
176

Podobné mestské orchestre účinkovali vo Zvolene, na Vrútkach, v Žiline, v Martine a inde.
Ernest Kandera (14. september 1906 Ozda, Maďarsko – 18. december 1999 Brezno) pôsobil ako odborný učiteľ, riaditeľ
Štátnej meštianskej školy, dirigent, huslista, skladateľ a pracovník kultúry. V roku 1923 sa presťahoval s rodičmi na Slovensko.
Základné školy a gymnázium absolvoval v Miškolci v rokoch 1917-1923, popritom absolvoval osem tried hudobnej školy v hre
na husliach. V rokoch 1924-1928 študoval na Učiteľskom ústave v Banskej Štiavnici. Pôsobil ako učiteľ v Sobotišti, Senci a
v rokoch 1928-1970 v Brezne. Externe vyučoval hru na husliach v matičnej hudobnej škole a pôsobil ako knihovník v mestskej
knižnici. V Brezne účinkoval ako skladateľ, dirigent, zbormajster, sólista spevokolov a člen orchestrov. V roku 1933 sa stal
členom Miestneho odboru Matice slovenskej, neskôr členom výboru a predsedom hudobného odboru Matice slovenskej
v Brezne.
178
Matej Tásler (30. december 1915 Nimnica – 14. júl 1975 Banská Bystrica) bol evanjelický farár, spisovateľ a prekladateľ.
Pôsobil ako kaplán v Trenčíne a ako farár účinkoval v Malých Stankovciach, Nových Zámkoch a v rokoch 1938-1970 v Brezne.
Bol zakladateľom cirkevných spolkov, autorom divadelných hier, básní, náboženských piesní, rozprávok a poviedok. Zo
Zpěvníka poslovenčil 30 piesní. Z hebrejčiny do slovenčiny preložil Knihu proroka Ozeáša. Bol členom dychovej hudby
v Podbrezovej a salónneho orchestra v Brezne. Z literárneho diela vyšli: Ďumbier a Hoľa (Liptovský Mikuláš, 1943), Nákaza
(Liptovský Mikuláš, 1947), Lúč Omega (Liptovský Mikuláš, 1948), Epizódky z povstania (1971) a Puknutý kaleidoskop 1 – 3
(1973-1975).
179
Július Gašparík (24. máj 1915 Kováčová – 15. marec 1989 Paríž, Francúzsko) bol rímsko-katolícky kňaz, misionár, pedagóg,
historik a hudobný skladateľ. Pôsobil v Banskej Bystrici, bol profesorom cirkevného spevu a hudby v biskupskom veľkom
seminári, notárom cirkevného súdneho tribunálu, profesorom náboženstva na chlapčenskom gymnáziu, obchodnej
a priemyselnej škole. Po roku 1948 emigroval. V emigrácii skomponoval niekoľko diel, zložil piesne a upravil cirkevné hymny.
177
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operetu. Ukrajinské frontové divadlo, ktoré Nemci zahnali na západ a v Brezne ho zastihlo
povstanie, zahralo so sprievodom huslí, violončela a flauty klasickú operetu Záporožec za
Dunajom autorskej dvojice Semena Stepanoviča Hulaka – Artemovského a Stanislava Filipoviča
Ludkeviča (1944). Plagáty v meste ohlasovali aj ďalšie predstavenie, tento krát operetu Svadba
v Malinovke od Borisa Alexandroviča Alexandrova, ale vystúpenie vytlačil rapídne sa
približujúci front.
Po oslobodení pokračovali v tradícii rímskokatolícky kňaz Jozef Uhrín ako režisér a Ján
Leporis180 ako dirigent. Obaja nacvičili operety Vy, krásne Tatry malebné (1945) vrútockého
skladateľa Františka Kováčika – Podmagurského, Viola chce k filmu (1945) Pavla Petríka
a Cirkusantka (1946). Do operetných produkcií sa zapojili všetky spolky a mnohí hudobníci pod
vedením agilného Ernesta Kanderu. Po operetách Veselá vdova (1947), Čarovný kvet (1948)
a Poľská krv (1948) prijali Brezňania ponuku režiséra košickej opery Juraja Seregiho a pod jeho
taktovkou začali pripravovať mimoriadne nákladnú a výpravnú ukrajinskú spevohru Marusja
(1951). Seregi dohliadal na šitie kostýmov pre 48 účinkujúcich a z materskej scény v Košiciach
prizval choreografa Viktora Sidora. Hlavnú hrdinku spievala Zlatica Housková, do inscenácie
chodili hosťovať členovia košického divadla Helena Gmucová a Ernest Kostelník. Išlo o prvé
predstavenie so spoluúčasťou profesionálnych divadelníkov. Dielo malo štyri vypredané reprízy
v Brezne a ďalšie na koncertných zájazdoch v Podbrezovej, Banskej Štiavnici i v Banskej
Bystrici. V rámci spolupráce s košickými divadelníkmi sa niesla aj opera, tak ako to oznamovali
plagáty v meste, Záporožec za Dunajom. Súbor chcel operu uviesť na Krajskej prehliadke
180

Nepodarilo sa nám identifikovať, či ide o rímskokatolíckeho organistu a dirigenta Jána Leporisa, ktorý pôsobil na Vrútkach a
v Prievidzi a je otcom profesorky klavírnej hry, rodáčky z Vrútok, Eleny Pittnerovej, rod. Leporisovej, pôsobiacej v nemeckom
Stuttgarte.
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Ľudovej umeleckej tvorivosti v Banskej Bystrici, ale do súťaže opera prijatá nebola. V čase
vyzdvihovania agitačných hier s budovateľskou tematikou sa akákoľvek opereta, hudobná
komédia alebo spevohra javila ako nedobový, prekonaný a neperspektívny žáner. A tak pod
tlakom socialistickej dramatiky postupne operetná éra v Brezne zanikla.181
V roku 1939 sa Pavel Petrík z Brezna vrátil do Banskej Štiavnice, pretože Evanjelická generálna
cirkev opätovne zriadila svoj učiteľský ústav v Banskej Štiavnici prvým ročníkom. Cirkevný
ústav sa rozrastal na úkor štátneho ústavu. Na cirkevnom ústave hudbu spočiatku vypomáhala
učiť profesorka štátneho ústavu Ružena Polónyová – Žaludová.182 Pavel Petrík nastúpil ako
učiteľ hudby a dejepisu 1. septembra 1941 a vyučoval až do roku 1950, kedy boli cirkevné
učiteľské ústavy zrušené.183 V rokoch 1941 – 1950 viedol mužský spevokol, založil a dirigoval
malý salónny orchester. Orchester uviedol napr. Predohru k opere Lucia di Lammermoor
Gaetana Donizettiho.184 Až do konca aktívnej učiteľskej služby (v rokoch 1950 – 1957)
vyučoval slovenský jazyk a dejepis na Strednej priemyselnej škole baníckej. Zo zdravotných
dôvodov v roku 1957 odišiel do dôchodku. Zomrel 12. februára 1963 v Banskej Štiavnici,
pochovaný je vo Zvolene.
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V miestach svojho pôsobenia zanechal umelecké a kultúrne hodnoty a úžasný
spoločenský fond s dosahom na súčasnú hudobnú kultúru v interregionálnych väzbách, napr.
pevnými základmi zborového spevu v Brezne.185Napriek náročným spoločensko-politickým
podmienkam

totalitarizmu

klérofašistického

Slovenského

štátu,

kedy

boli

členovia

a predstavenstvá Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a ostatných protestantských
a nekatolíckych cirkví a denominácií označení za vred na tele slovenského národa, Petrík
neustále pracoval na vinici Pánovej, položil pevné základy moderne orientovanej hudobnej
kultúry v Brezne a v Banskej Štiavnici, z ktorých dodnes fungujú osvedčené a vo svojom
prirodzenom prostredí fungujúce formy organizovanej hudobnej kultúry.
Na Petríkovo učiteľské majstrovstvo si spomína jeho bývalý žiak Peter Škrabák z Dolného
Kubína nasledujúco:
„Život Pavla Petríka bol požehnaným. Bol človekom nesmierne húževnatým,
optimistickým, výborným pedagógom a dobrým človekom. Možno až dnes doceňujeme
metodicko-didaktické postupy na jeho vyučovacích hodinách. Jeho hodiny hudby a spevu boli
naozaj plné hudby. Ak vezmeme do úvahy, že v tom čase nebolo prakticky žiadnej reprodukčnej
techniky, musel celý poznávací proces realizovať takrečeno „vlastnoručne“ – pri klavíri, na
husliach či viole, alebo na dychových nástrojoch. V pamäti nám zostala hodina, na ktorej nám
na klavíri „predviedol“ celú IX. symfóniu L. van Beethovena. Bol vôbec výborným
improvizátorom. Nemožno zabudnúť na jeho organovú improvizáciu žalmu pri príležitosti
Seniorálneho zjazdu ev. mládeže v Krupine 6. – 7. júna 1942, kde sme vystupovali ako mužský
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zbor, vtedy už z troch ročníkov s Beethovenovou Chválou neba a Steinovou skladbou
v Petríkovej úprave pre mužský zbor „Kdož přebývá v skrýši Nejvyššího“.186
Zo spoločenských aktivít mimo miest svojho dlhoročného pôsobenia v Brezne a Banskej
Štiavnici môžeme uviesť Petríkovo účinkovanie v Martine. Dňa 31. októbra 1943, v deň
Pamiatky reformácie, sa konala slávnosť otvorenia a posvätenia novej budovy Evanjelického
zborového domu. Po slávnostných službách Božích sa konala akadémia. Na akadémii účinkoval
domáci Evanjelický spevokol, ktorý uviedol skladby Starosloviensky Otčenáš na začiatok
akadémie, Když strašná bouře táhne a Svätý Bože, shliadni v túto chvíli Milana Licharda podľa
literárnej predlohy Svetozára Hurbana – Vajanského na záver akadémie. Na akadémii účinkovali
speváci H. Slabejová a J. Sloboda, na klavíri účinkovali Jelena Hodžová187 a Pavel Petrík. J.
Sloboda s klavírnou spoluprácou Pavla Petríka uviedol Petríkove skladby Otče náš a Zpívejte
Hospodinu, klaviristka Jelena Hodžová uviedla Baladu g mol Fryderyka Chopina a speváčka H.
Slabejová s klavírnou spoluprácou Jeleny Hodžovej uviedla Dvořákove piesne s biblickou
tematikou a árie z opery Madam Butterfly Giaccoma Pucciniho.188
Petríkova tvorba obsahuje originálne skladby menšieho rozsahu, zborové kompozície pre
miešané a mužské spevácke zbory, harmonizácie protestantských chorálov a ľudových piesní,
úpravy duchovných piesní a nápevov, a väčšie hudobno-javiskové formy sú zastúpené
operetami. Je autorom desiatok piesní, ktoré podrobil úpravám pre miešané a mužské zbory.
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Podieľal sa na uvádzaní ľudových spevohier a operiet. Popritom sa venoval zberateľskej činnosti
v oblasti ľudovej hudobnej kultúry. Zozbieral ľudové piesne z Hontu.
Tlačou mu vyšli niektoré skladby. Je autorom 88 stranovej Malej partitúry k Zpěvníku
a Tranosciusu (140 najviac užívaných nápevov), ktorá vyšla vo vydavateľskom a kníhkupeckom
účastinárskom spolku Tranoscius v Liptovskom Mikuláši (1928). Petrík zostavil nápevy
a štvorhlasne ich upravil pre organ. V Úvodnom slove uvádza niekoľko dôvodov, komu a pre aké
účely partitúru pripravil: „partitúra určená je v prvom rade pre začiatočníkov, a to hlavne pre
žiakov uč. ústavov. Harmonizácia piesní je úplne jednoduchá, prostá, aby aj slabší organisti
s úspechom prekonať mohli ťažkosti, s ktorými ako začiatočníci zápasia. Hlasy vedené sú
v strednej polohe tak, aby piesne takto harmonizované užívať sa mohly aj pre necvičené miešané
sbory, vhodné pre prvé pokusy rodiacich sa vidieckych (dedinských) spevokolov...“189 V úvode
organovej partitúry uvádza podrobné inštrukcie k interpretačnej praxi kantorov, ktoré vnímame
ako cenný doklad o dobovej interpretačnej praxi a zvukovom ideáli daného obdobia. Konkrétne
uvádza: „hraj pokojne a jemne, registre užívajme primerane k počtu spievajúcich, ... aby
organista počul spievajúcich, hraj vždy presne z nôt“ a pod. V závere podáva praktické rady pre
začínajúcich organistov: „Slabý organista obyčajne pokazí spev ľudu, dobrý kantor však môže
mnoho zlého napraviť. Známa vec, že v cirkvách našich, najmä po dedinách, nespievajú pekne.
Veľmi rozvlačný, nadmier ťahavý spev nemôže byť pekný. Organista sám má priúčať a navykať
cirkevníkov k tomu, aby v kostole spievali ustáleným, miernym pohybom; trebárs na zvláštnych
večierkoch, starých, mladých, žiactvo spolu, kde môžu tieto staré chyby opravovať a pri tom
nové pekné piesne nacvičiť. Nedá sa to napraviť v kostole. A tu musím upozorniť na jeden veľmi
189
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nepekný zvyk. Ľud „ťahá“ svoje a kantor chce to zrýchliť, „utiahnuť“ s organom. Stále
predbieha, medzi vetami spevákom vydýchnuť nedá, tak že spev a sprievod netvorí celok
a organista po celé služby božie takmer zápasí so spevom ľudu. Že je to nie ani pekné, ani
nábožné, to netreba dokazovať. Upozorňujem ešte mladých organistov na to, aby v kostole
miesto predohier nehrali rozličné tanečné skladby, alebo úryvky zo svetských opier, ktoré pre
svoju zvláštnu melodiku a rytmiku tam nepatria. Najlepšie sú dobré prelúdiá. Ešte jedno
dôležité! Mladí kantori, hudobníci, učitelia, zakladajte po dedinách spevokoly! Uvidíte, že ľud
s radosťou spieva. Cvičte zpočiatku nábožné piesne, kým sbor navykne na štvorhlas, potom
piesne národné v ľahkom slohu a tak vyššie! Budete mať ušľachtilú zábavu a úprimnú radosť zo
zdarnej práce!“190
Skladby menšieho formového rozsahu mu vyšli v kolektívnych prácach, zborníkoch
a antológiách: v dvoch zbierkach Zvony zostavených Milošom Ruppeldtom (Liptovský Mikuláš
1926), v antológii 88 melodických predohier a dohier (5 zošitov; 1929), v zbierke Sbierka
slovenských miešaných a ženských zborov I. – III. (Bratislava 1925 – 1933), v zborníku
Sborníček ľudových piesní (Bratislava 1930). V prvom zväzku zbierky Zvony boli uverejnené
Petríkove zborové skladby a harmonizácie Bože Otče, lásko večná pre miešaný zbor (č. 1), Ó,
pozdvihnětež bran vaších pre mužský zbor (č. 2), Čas radosti pre mužský zbor (č. 12), Svätvečer
vzácny pre miešaný zbor (č. 13), Prozpěvujme píseň novou pre miešaný zbor (č. 14), Vzdejmež
čest Pánu Bohu pre miešaný zbor (č. 28), V novom roku pre miešaný zbor (č. 32), Rok nový pre
mužský zbor (č. 33), V novom roku obnov, Pane pre miešaný zbor (č. 34), Pod krížom Tvojim
pre miešaný zbor (č. 42), Na boľastnej ceste pre mužský zbor (č. 43), Kristus Pán vstal pre
190
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miešaný zbor (č. 58) a Prozpěvujtež s veselostí pre miešaný zbor (č. 69). V druhom zväzku
zbierky Zvony boli uverejnené Petríkove kompozície Modlitba pred zkúškou pre dvojhlasný
detský zbor (č. 71), Modlitba po zkúške pre dvojhlasný detský zbor, Nad hrobom pre miešaný
zbor (č. 97), Nuž zvučte hlasy velebné pre mužský zbor (č. 112), Prosba pre miešaný zbor (č.
127) a Hymna (Prosba) pre miešaný zbor (č. 144). V oboch zväzkoch bolo uverejnených 19
Petríkových skladieb, z toho 12 skladieb pre miešaný zbor, 5 skladieb pre mužský zbor a 2
skladby pre dvojhlasný detský zbor, pričom 14 kompozícií je pôvodných a 5 kompozícií
predstavuje harmonizáciu známych nápevov.
V antológii Organové skladby zo staršej literatúry a z príspevkov domácich skladateľov
(1950) zostavenej Júliusom Letňanom a Karolom Wurmom a vydanej v Tranosciu v Liptovskom
Mikuláši boli uverejnené diela domácich autorov, skladateľov a kantorov Júliusa Bateľa, Mira
Bázlika, Jána Bibzu, Jána Krasku – Zápotockého, Júliusa Letňana, Jána Jaroslava
Medzihradského, Ľudovíta Rajtera, Karola Wurma, ako i tri organové skladby Pavla Petríka.191
V Prídavku nových duchovných piesní ku Zpěvníku (1950) je uverejnená pod číslom 21
Petríkova pieseň Triumf veľkonočný na slová Martina Braxatorisa.
Samostatne mu vyšli najmä zborové skladby, napr. Horí ohník, horí, na Kráľovej holi... (Brezno
1935), Zavzni pieseň nová (Liptovský Mikuláš 1948). Časopis Slovensko z roku 1935 priniesol
oznámenie, že Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne nad Hronom vzal si za úlohu vydávať
zborové skladby vhodné pre národné slávnosti. Ako prvý v matičnom vydavateľstve bol vydaný
Petríkov vyššie spomenutý miešaný zbor Horí ohník, horí, na Kráľovej holi... na slová básnickej
skladby Smrť Jánošíkova od Jána Bottu v roku 1935. Z ďalších tlačou vydaných diel možno
191
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uviesť miešaný zbor Na Bradle zádumčivom na slová Martina Braxatorisa, Kolo Tatier čierňava
a Ja som pyšný, že som Slovák. V roku 1932 skomponoval hymnický zbor Otčina krásna pre
mužský zbor na slová Martina Braxatorisa – Sládkoviča.
V Oddelení hudobných rukopisov Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej
knižnice v Martine sa vo fonde Pavla Petríka nachádzajú rukopisy, resp. prepisy jeho skladieb,
predovšetkým úpravy ľudových a duchovných piesní pre rôzne typy speváckych zborov.
Z archívnych materiálov si pripomeňme niektoré diela. Petrík je autorom hymnickej skladby
Národov Otče, ty si vyslyšal, lyrického zboru Oj, viem, že splní sa mi krásny sen na slová
Ľudmily Podjavorinskej – Riznerovej, cyklu troch mužských zborov Masarykove obľúbené
piesne (1. Boleráz, Boleráz, 2. Teče voda, teče, 3. Ach synku, synku), cyklu štyroch zborov
Ľudové piesne (1. Pod naším okienkom, 2. Ja do hory nepôjdem, 3. Mňa nebite, 4. Kto si rodom
Slovák na slová Viliama Paulinyho – Tótha), zborových úprav Keď som pásol, Ľudia vravia,
Hej, fujara, trombita pre sólo a mužský zbor, cyklu štyroch ľudových piesní U zelenej rakyty,
Na Kráľovej holi, Ej, točí sa mi, točí, Ej, zalužicki poľo. Pre mužský zbor zharmonizoval koledy
Čas radosti, Narodil sa Kristus Pán, Tichá noc, Vianočná koleda (Jak si krásne neviniatko), Ej,
tá chasa (Valašská koleda). Napísal Dva sbory k národným oslavám (1. Ja som pyšný, že som
Slovák na slová Svetozára Hurbana – Vajanského, 2. Kolo Tatier čierňava). Je autorom
niekoľkých pochodov: Cesta naspäť nemožná na slová V. Chmelku, Pochod na slová Sama
Tomášika (vydané Miestnym odborom Matice slovenskej v Brezne), Kráľohoľský pochod na
slová V. Chmelku, Hymna baníkov, Zdar Boh! Banícka hymna na slovenský text Františka
Korbaya. Z ďalších zborových skladieb uvedieme miešaný zbor Čečina, čečina (upravil Janko
Matúška), Hymna k spevu a Zdravica.
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Z evanjelických cirkevných a hymnických zborov možno uviesť Zazni pieseň nová,
mužské zbory Kto prebýva v skrýši Najvyššieho, Nezoufej stádečko malé, Staroslovanský Otče
náš, Ó, jak krásne sú na slová Jozefa Gašparíka-Leštinského (k inštalácii a vysväteniu kňaza),
My všickni věříme, chorál Bůh jěště živ, 105 Žalm, Vlasti na melódiu Magolda, Otčina krásna na
slová Martina Braxatorisa, pohrebnú pieseň Ako lístie (Nad hrobom) s hudbou Jozefa Vargu,
cirkevný zbor Hymna na slová Bela Kleina – Tesnoskalského pre mužský zbor.
Špeciálnu kategóriu tvoria operetné kompozície. Je autorom operiet Škandál na Olympe (1938),
Viola chce k filmu (1940), Desať dievčat na vydaj a hudobný obrázok Pod oblôčkom.192 Opereta
Škandál na Olympe mala premiéru v roku 1938 a dva roky neskôr bola premiérovo uvedená
opereta Viola chce k filmu na libreto Jarka Elena. Operetu Viola chce k filmu preložili do českého
jazyka a uviedli v Prahe.193
Popri pedagogickej, skladateľskej, organizačnej, dirigentskej a zberateľskej práci sa
venoval aj publikačnej činnosti. Pre študentov učiteľskej akadémie vydal Teóriu a harmóniu
hudby. V slovenskej muzikológii nereflektovaná, zabudnutá a neznáma publikácia prináša
základné informácie z oblasti všeobecnej hudobnej náuky, elementárnej hudobnej náuky, náuky
o hudobných formách, náuky o hudobných nástrojoch a čo je na publikácii mimoriadne cenné,
obsahuje základy hudobnej akustiky a akordiku. Pri porovnaní s najviac používanou príručkou
Stručná náuka o hudbe autorskej dvojice Miroslava Filipa a Euguena Suchoňa, je Petríkova
práca oveľa komplexnejšia, obsahuje viac didaktických aspektov a praktických odporúčaní. Je
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na škodu veci, že sa príručka nedostala do povedomia širšej hudobnej verejnosti a nespravila
„kariéru“ ako Filipovo a Suchoňovo dielo.
Pavel Petrík patrí medzi významné osobnosti evanjelickej hudobnej kultúry prvej
polovice dvadsiateho storočia. Je zaradený v reprezentačnej Evanjelickej encyklopédii Slovenska
(2001)194, ale v odbornej monografii Slovenskí dirigenti a zbormajstri (1986) sa jeho meno žiaľ
vôbec nespomína.195 Aktualizácia a sprítomňovanie tvorivých aktivít a odkazu výrazných
osobností evanjelickej augsburského vyznania duchovnej kultúry a hudobnej kultúry regiónov
Slovenska je potrebné z dôvodu neustáleho hľadania vlastnej hudobno-kultúrnej, kresťanskoevanjelickej a esteticko-filozofickej identity slovenského národa, hľadania zdravých a morálne
spoľahlivých ľudských kvalít u mimoriadne vzácnych osobností, poúčania sa z históriou
preverených ľudských príbehov a osudov a z ich tvorby, ktorá je neustálym inšpiračným
zdrojom pre nové generácie hudobných skladateľov, zbormajstrov a kantorov.
Petríkove skladby boli v repertoári Orchestrálneho a speváckeho združenia pohronského
vo Zvolene a v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia v repertoári zvolenského
Robotníckeho spevokolu.196 V súčasnosti sa sporadicky objavujú jeho organové diela a úpravy
protestantských

chorálov

v bežnej

liturgickej

vybraných evanjelických chrámoch.
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Obr. Titulná strana mužských zborov Dva sbory k národným oslavám Pavla Petríka.
Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine, sign. B VI/127d-6.
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Obr. Dva sbory k národným oslavám Pavla Petríka vydané Miestnym odborom
Matice slovenskej v Brezne.
Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine, sign. B VI/127d-6.

186

Juraj Ruttkay

Obr. Dva sbory k národným oslavám Pavla Petríka vydané Miestnym odborom
Matice slovenskej v Brezne.
Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine, sign. B VI/127d-6.
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Obr. Titulný list miešaného zboru Horí ohník, horí na Kráľovej holi... Pavla Petríka vydaného
Miestnym odborom Matice slovenskej v Brezne.
Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine, sign. B VI/127d-17.
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Obr. Pavel Petrík: Hej, fujara, trombita pre sólo a mužský zbor.
Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine, sign. B VI/127d-2.
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Obr. Pavel Petrík: Cyklus mužských zborov Masarykove obľúbené piesne
(1. Boleráz, Boleráz, 2. Teče voda, teče).
Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine, sign. B VI/127a.
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Obr. Pavel Petrík: Cyklus mužských zborov Masarykove obľúbené piesne
(3. Ach, synku, synku).
Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine, sign. B VI/127a.
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Obr. Banícka hymna Zdar Boh! Pavla Petríka.
Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine, sign. B VI/127d-8.

192

Juraj Ruttkay

Obr. Pavel Petrík: Teória a harmónia hudby. Ukážka prvej strany náuky o harmónii.
Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine, sign. B VI/127c.
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Jana Škvarková

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Abstrakt
Egon Krák patrí k tvorivým skladateľom svojej generácie. Jeho diela sú založené na vzájomnom
vplyve tradicionalizmu v úzkej syntéze s prepojením na európske kompozičné technológie
druhej polovice 20. storočia. Klavírnu tvorbu reprezentuje niekoľko titulov, v ktorých hudobný
prejav smeruje k inovácii výrazovosti nových kompozičných postupov.
Kľúčové slová: Egon Krák. Klavírne skladby. Tradicionalizmus. Zvukovosť. Farebnosť. Voľná
stavebná štruktúra.

Abstract
Egon Krák is one of the creative composers of his generation. His works are based on the mutual
influence of traditionalism in close synthesis with links to the European compositional
technology of second half of the 20th century. Several titles are representing a piano production,
which directs musical expression to innovate new compositional procedures.
Keywords: Egon Krák. Piano works. Traditionalism. Sonic. Colour. Free building structure.
Egon Krák je významnou osobnosťou slovenskej hudobnej scény v domácom
i európskom kontexte. Jeho aktivity sú v úzkom prepojení s hudbou stredoveku a renesancie,
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s orientáciou najmä na francúzske teritórium. Námety pre svoje diela čerpá z literatúry
i výtvarného umenia, mnohé jeho skladby majú duchovný rozmer.
Hudobný jazyk Egona Kráka charakterizuje spojenie tradičných kompozičných postupov
a novodobej hudobnej výpovede. Je autorom početných diel, ktoré reprezentujú mnohorakosť
žánrov (symfonické diela, vokálno-inštrumentálne, komorné, zborové, sólové, multimediálne
projekty, opera, atď.). Ťažiskom jeho tvorby je komorná hudba. V nej sa orientuje na
presvedčivú zvukovú farebnosť diel, pričom do skladieb aplikuje racionálne metódy
usporiadania hudobného materiálu. Jeho tvarovanie za pomoci komplexu tónov197 a ich
hudobnej realizácie je úzko späté s požiadavkami inštrumentácie. Inštrumentácia má nádych
delikátnosti a svojskej originality.
Klavírne skladby Egona Kráka odrážajú vzťah tradície a súčasnosti. Sledujeme v nich
konštruktívneho a racionálneho autora, zaoberajúceho sa prvkami mysticizmu a extatickosti.
Kompozície ponúkajú meditatívnosť i drsnosť výrazu. Sú nositeľmi symbolov tvorivého ducha
hudby 20. a 21. storočia.
Ku klavírnym skladám Egona Kráka patria:
Panoptikum – sedem skladieb pre klavír (1984)
Corale e fuga con epilogo pre dva klavíry (1989)
Collectio clavichordium I., II. (1992)
MibCro (2006)
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Panoptikum – sedem skladieb pre klavír
Klavírny cyklus Panoptikum – sedem skladieb pre klavír198 vznikol v roku 1984 (durata
cca 15´)199. Tvorí ho sedem miniatúr, ktorých charakterová kontrastnosť výrazu a jednotný
intelektuálny moment sa podieľajú na vyváženej kompaktnosti cyklu.
Časti cyklu:
Andante sensuale
Adagio
Allegretto
Allegretto semplice
Andante sostenuto
Vivace
Adagietto
Každá skladba cyklu rieši symptomatický technicko – výrazový problém. Interpretovi je
k dispozícii niekoľko možností dekoratívnych až virtuóznych efektov klavírnej hry.
Klavirista Tomáš Gaál o cykle hovorí: „Je to veľmi milé dielo, nesmierne citlivo
vyvážené, má ideálne proporcie, nesmierne bohatú zvukovú farebnosť a je napísané veľmi
pianisticky (nedá sa zaprieť autor – výborný klavirista!)“. (GAÁL, T. Melos – Étos – bulletin,
1993)
198

KRÁK, E. Panoptikum – sedem skladieb pre klavír. 1985. Súkromný archív autora. Rukopis.
Premiéra skladby zaznela 14. 11. 1993 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave v rámci II. ročníka
Medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos-Étos v interpretácii slovenského klaviristu Tomáša Gaála.
Tomáš Gaál je absolventom Vysokej školy múzických umení v Bratislave v hre na klavíri. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na
Janáčkovom konzervatóriu a gymnáziu v Ostrave.
199
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Pre cyklus je charakteristický bohatý farebný kolorit. Využívanie rozmanitých spôsobov
artikulácie zastupuje funkciu výrazovej deklamácie. Určujúci artikulačný plán má priamu
nadväznosť na výrazový obraz každej časti. Taktiež významové, syntaktické rozčlenenie
hudobného materiálu bezprostredne súvisí s rozčlenením hudobného prúdu. Na malej ploche sa
môžeme stretnúť so značnou koncentráciou využitia takmer všetkých hudobných prostriedkov,
vytvárajúcich originálnu formu spájania a členenia hudobného tkaniva.
Autor nám ponúka pokojne plynúci obraz melodickej línie (Andante sensuale),
mysteriózne poňatie farebnosti (Adagio), návrat do minulosti v novom hudobnom šate
(Allegretto), expresívne a brilantné Allegretto semplice, kde dramatickosť napätia znásobuje
striedanie nálad a výsledok farebnej scenérie podporí hra senza pedal. Emotívne nabitá je piata
skladba (Andante sostenuto), ktorej základ výrazu tvorí „neomylne“ plynúci dialóg dvoch línií
s výrazovo vypätým vsunutím pasáží v tvare krátkych figurácií. Virtuózna šiesta časť (Vivace) je
živým prúdom hudby, neustále kulminujúcim k menším melodicko-dynamickým vrcholom.
Napriek tomu, že sa v priebehu skladby mení nálada, hudobný tok plynie nepretržite až do
záverečného vyvrcholenia skladby (f). Siedma časť (Addepietto) je pokojne plynúcim záverom
cyklu. Takmer staticky pokojnou hrou ľavej ruky sa vytvára priestor pre vyniknutie melodického
hlasu v sopránovej línii. Súzvukom dvoch kontrastných polôh vzniká dojem tajuplného pôvabu
vytvárajúcich sa farebných plôch. Osobitosť poetickosti podporuje dynamicky rôznorodý plán.
Úvodná časť cyklu (Andante sensuale) sa nesie v duchu pastorálneho plynutia textu,
ktorý má vďaka bohatej polymetrii vlastnosti príťažlivej plastickosti hudobného tkaniva.
Kantabilita melódie sa pridržiava klasických zásad vedenia fráz a spolu so sprievodom
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zabezpečuje hudobnú rovnováhu skladby. Oživujúcim prvkom je krátky brilantný vstup pasáže
(takt 5), ktorý je farebne zreteľne odlíšený (senza pedal).
V druhej časti (Adagio) sledujeme dominanciu princípu striedania farebných plôch. Sú
dynamicky výrazne riešené, miestami až strhujúco. Vyžadujú schopnosť interpretačného
dotvárania i v oblasti výrazu (misterioso, maestoso, tranquillo, espressivo). Jednotlivé hlasy sú
spájané na základe vrstvenia dialógu hudobnej konverzácie. Celkový obraz časti dotvára citlivý
odhad pre primerané dávkovanie dynamickej a výrazovej intenzity hry.
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Adagio
Charakter tretej časti (Allegretto) určuje pravidelná pulzácia trojíc osminových
zoskupení (12/8) v strednom hlase. Dominantnou veličinou výrazu sa stáva spolupráca
melodického hlasu a sprievodu v basovej línii. Predpokladom úspešného zvládnutia skladby je
201
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rytmická stabilita, precízne vypracovaný plán pedalizácie a hierarchické rozdelenie hlasov na
základe dôležitosti a proporcionality sily hry. Atmosféra diela podporuje malebnosť výrazu
(pittoresco).
Ostinátny sprievod pravidelného striedania 5/8 a 4/8 metra je základným fenoménom
pohybu štvrtej časti Panoptika (allegretto semplice). Melódia v pravej ruke otvára cestu
k umeleckému prejavu interpreta. Jej dominancia je zjavná. Je nositeľkou precíznosti artikulácie
a efektnosti hry v zmysle frekvencie striedania nálad (cantabile, espressivo, scherzando, feroce,
tranquillo). Hudobný text sa kryštalizuje aj za pomoci brilantných pasáží, ktoré jednoznačne
priťahujú pozornosť poslucháča.

Allegretto semplice, takty 19 – 26
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Dynamickou redukciou je determinovaná piata časť (Andante sostenuto). Ambitus
prevládajúcej štvorhlasnej sadzby sa pohybuje v malých intervalových krokoch. Neraz vychádza
z chromatických postupov. Miera dešifrovania dynamickej línie jednotlivých hlasov v otázke
horizontu i vertikály vychádza z charakteru úsekov označených lamentando, teneramente, sotto
voce alebo naturale. V texte venujeme pozornosť rýchlym pasážam, ktoré podobne ako v štvrtej
časti prinášajú prvok efektu. Obohacujú skladbu o osobitý timbre. Ten je založený na výraze
vzdušnej jemnosti impresionisticky ladených plôch.
Virtuózna šiesta časť (Vivace) svojou technickou náročnosťou dominuje cyklu. Nemožno
ju chápať iba cez prizmu čisto motorickej skladby. Viedlo by to k výrazovej aj zvukovej
oklieštenosti. Dielo má ambície stať sa plastickým, s možnosťou vytvorenia jedinečného,
individuálneho a výrazového vkladu. Realizácia kompozície predpokladá skĺbenie vstupov
všetkých výrazových prvkov v zmysle vyváženosti a ich vzájomnej reakcie. Popri technickom
spracovávaní úvodného motivického materiálu, prebieha vzájomná reakcia a obojstranné
ovplyvňovanie sa v oblasti farby, dynamiky, kvality artikulácie i frázovania. Otázka vyváženosti
jednotlivých prvkov výrazu je ukončená v momente, kedy všetky komponenty dokážu vytvoriť
kompaktný celok. Skladba je plná kontrastných úsekov (dolce – marcato, cantabile – feroce,
grazioso – frenetico), ktoré sa objavujú v nových súvislostiach.
Posledná časť Panoptika (Adagietto) plynie v pokojnom obraze dialógu dvoch hlasov.
Zvládnutie kontrastného prechodu z predošlej časti vyžaduje istú dávku interpretačnej
erudovanosti, s cieľom dodržania výrazových hodnôt ozvláštnených koncepciou pomalej
záverečnej skladby.
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Panoptikum patrí ku kompozíciám s vnútornou súdržnosťou pestrej mozaiky výrazových
prostriedkov a hĺbkou umeleckej výpovede. Egon Krák sa v bulletine festivalu Melos – Étos
z roku 1993 o cykle vyjadril: „V Panoptiku som chcel ukázať svet ľudskej duše. Je ťažké túto
snahu konkretizovať. Panoptikum by sa tiež mohlo volať Príťažlivosť chvíle. Skladbu som
napísal pri spomienke na strávené študentské roky.“ (KRÁK, E. 1993)
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Corale e fuga con epilogo per due pianoforti
Klavírne dielo Corale e fuga con epilogo per due pianoforti200 (durata cca 8´55“)201
reprezentuje Krákov inšpiratívny spôsob komponovania v zmysle prelínania tradícií so
súčasnosťou. Dielo vznikalo v rozpätí rokov 1982 – 1989. Spôsob, akým autor pristupuje
k výberu a k spracovávaniu hudobného textu, dokazuje jeho úctu k tradícii. Inšpiračným
zdrojom bol chorál Johanna Sebastiana Bacha „Dein Glanz all Finsternis verzehrt“202
z Vianočného oratória.203

200

KRÁK, E. Corale e fuga con epilogo pre dva klavíry. 1989. Súkromný archív autora. Rukopis.
Premiéra diela sa konala 6. 12. 2007 v Malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave, v rámci produkcie
Ateliér XXI. Interpretkami boli slovenské klaviristky Zuzana Niederdorfer-Paulechová a Eva Kosorínová.
Zuzana Niederdorfer-Paulechová (1963) je výrazná osobnosť slovenského klavírneho umenia, nositeľka mnohých ocenení
z významných medzinárodných klavírnych súťaží. Koncertuje a nahráva na Slovensku i v zahraničí. V súčasnosti pôsobí
v rakúskom Grazi a na Akadémii umení v Banskej Bystrici ako vysokoškolská profesorka.
Eva Kosorínová (1977) (dnes Cáhová – pozn. autorky) je slovenská klaviristka, absolventka Akadémie umení v Banskej
Bystrici, kde pôsobí pedagogicky ako docentka a zastáva funkciu vedúcej Katedry klávesových nástrojov a prodekanky na
Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Koncertuje doma i v zahraničí. Pôsobí ako sólová i komorná
interpretka.
202
„Tvoja sláva pohltí všetku tmu.“
203
Vianočné oratórium Johanna Sebastiana Bacha, BWV 248 vzniklo v rokoch 1734 – 1735 počas jeho pôsobenia v Lipsku. Je
to cyklus šiestich kantát, ktoré sa uvádzajú v období Vianoc (od 25. decembra do 6. januára). Chorál je prebratý z piatej kantáty
Am Sonntag nach Neujahr (Dominica post Festum Circumcisionis Christi).
201
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Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium, Chorál
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Klavírna verzia chorálu, takty 1 – 10
Chorál v tejto podobe odznie pred nástupom prvej časti.
Prvá časť Corale (Andante tranquillo) je v znamení pokoja a impozantnosti slávnostnej chvíle.
Osobitý zvukový charakter vychádza z nástrojového obsadenia, kde skladateľ zvýraznil
nezameniteľné možnosti zvukových väzieb dvoch klavírov. V zápise sledujeme vyváženú
hierarchickosť dominantných línií a rovnováhu výrazu v spojovacích úsekoch kompozície.
Spôsob obsadenia umožňuje skladateľovi jasnejšiu, precíznejšiu a dynamicky plastickejšiu
kresbu hudobného textu. Melodická a rytmická línia chorálu je prísne imitovaná v parte primo
(A dur). Pôvodný text chorálu je rozdelený na štyri úseky, ktoré sú prepojené krátkymi spojkami.
Sprievod ľavej ruky v parte primo a sprievodný part secondo sú charakteristické zaujímavým
spôsobom dialógu. Sprievodná vrstva hlasov zaznieva zreteľne v komplikovanom previazaní
hlasov ako dôsledok pohybových väzieb heterogénnych prvkov. V základe obraciame pozornosť
na kontrapunktické myslenie autora. Kontrapunkt nerieši prísne ako vedenie hlasu proti hlasu,
ale prvku proti prvku, čím poňatie chorálu získava nový význam v snahe o jasnosť kompozičnej
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techniky súčasnosti. Výrazovo silný dialóg dvoch klavírnych partov plynie v takmer nehybnej
dynamike (p, mf). V tejto dimenzii cítime tendenciu k úspornosti výrazových prostriedkov, čo
pomáha jasnej línii a priezračnosti štruktúry diela.
Fuga nastupuje bezprostredne po prvej časti formou attacca s výraznou, energickou témou,
determinovanou ostrým staccatom. Svojím výrazom stojí v kontraste ku chorálu:

Téma, takty 1 – 5
Fúga

je

štvorhlasná.

Formový

plán

troch

dielov

(expozícia,

rozvedenie,

záver + coda) je identický s klasickou formou výstavby fúgy. Výraz je konfrontovaný
s emóciami radosti a oslavnej spontánnosti. Nástupy tém sú podložené osobitým harmonickým
plánom. Transpozície tém sledujeme už v expozícii, pričom ich spracovania (rozvedenie) sú
charakteristické

svietivými

farbami

v sopráne

partu

primo.

Fúga

vyniká

bohatou

expresívnosťou. V prvom dieli téma nastupuje od tónov kvintovej vzdialenosti (f c g d).
Rozvedenie (takt 25) ďalej pracuje s témou v zmysle transpozície alebo s hlavou témy vo forme
208

Jana Škvarková
inverzie. Repríza (takt 38) prináša klasické nástupy tém na spôsob stretty. Dynamickým
vyvrcholením skladby (ff) je coda (takt 71) so svojimi majestátnymi akordmi a citáciou
predvetia pôvodnej témy fúgy v oktávach.

Takty 71 – 77
Tretia časť (Epilogo – Andante tranquillo e molto cantabile) je výrazovým návratom k prvej
časti. Inklinuje k pokojnej meditácii a svojou náročnosťou emocionálnej výpovede kladie
vysoké nároky na interpreta i poslucháča. Euforická radosť fúgy sa stratila, nastupuje statický
209
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pokoj, tajomnosť a výrazná spevnosť melodických hlasov doplňujúcich sa partov obidvoch
klavírov.
Charakterová odlišnosť jednotlivých častí v diele Corale e fuga con epilogo per due
pianoforti204 existuje v dialektickej jednote s jeho obsahovou náplňou. Je podmienená
bohatstvom hudobného materiálu, kde nosným prvkom a ideou diela je posolstvo viery, nádeje
a lásky.

Collectio clavichordium I., II.
Egon Krák zostavil a upravil pre klavír výber tancov a piesní z rukopisov a zbierok 17.
a 18. storočia na Slovensku. Vydavateľstvo Slovenský hudobný fond ich vydalo v dvoch dieloch
pod názvom Collectio clavichordium I., II.205
Collectio clavichordium I.
Prvý diel obsahuje 43 skladieb. Ich charakter je rôznorodý v dôsledku cudzích
importovaných vplyvov v čase ich vzniku. Nájdeme tu veľa tancov a piesní, ktoré
je možné zaradiť alebo do prostredia našej proveniencie alebo priradiť ku skladbám, kde sa
inonárodný vplyv prejavil oveľa zreteľnejšie. Ide najmä o vplyvy nemecké, poľské, turecké,
maďarské, francúzske a talianske.
V úvode zbierky autor rozdeľuje tance podľa tempa na tri druhy:
204

Klavírne dielo Corale e fuga con epilogo per due pianoforti má i orchestrálnu podobu s názvom Corale e fuga con epilogo
per archi. Komorná verzia vznikala v rokoch 1992 – 2005. Svetová premiéra skladby odznela v Izraeli 24. 3. 2009 v interpretácii
Herzlia Chamber Orchestra pod vedením slovenského dirigenta Pavla Tužinského.
205
KRÁK, E. Collectio clavichordium I. Bratislava: Slovenský hudobný fond, 1993.ISBN 80-88732-00-X
KRÁK, E. Collectio clavichordium II. Bratislava: Slovenský hudobný fond, 1993. ISBN 80-88732-01-8
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rýchle
mierne

napr. saltus, gagliarda, curant, corant, niektoré hungaricusy
napr. väčšina hungaricusov, hajdúske tance, polonézy, menuety, mazurky,

niektoré chorey, ciaccona
pomalésarabandy a niektoré piesne so slovenskými alebo latinskými názvami
Výber skladieb autor čerpal zo zbierok:
Melodiarium Anny Szirmay-Keczerovej (okolo roku 1730)206
Zborník Jána Fabricza (18. storočie)207
Zborník J. A. Schantrocha (1710 – 1780)208
Pestrý zborník (17. storočie)209
Tabulatura Vietoris (okolo roku 1680)210
Uhrovská zbierka I. (1730)211
Z prvej zbierky sú použité polonézy, mazúrky a hajdúske tance. Všetky skladby sú
dvojdielne a v durových tóninách.
Druhá zbierka ponúka dvojdielne skladby s názvom Hungaricus. Vzhľadom na charakter
tancov je artikulačný plán bohatý, nájdeme v nich aj polymetrické postupy.
Výber z tretej zbierky uvádza skladby, ktoré majú charakteristické názvy: Úprimnosť,
Darmo túžiš, darmo kvíliš, Turecký pochod, apod. Patria k rozsiahlejším skladbám cyklu, ich
forma sa rozširuje na tri diely spôsobom Da Capo al Fine. Tónorod tancov je durový.
206

Melodiarium Anny Szirmay-Keczerovej pochádza zo severu Slovenska (Pozdišovce).
Zborník Jána Fabricza pochádza zo Štítnika.
208
Zborník J. A. Schantrocha pochádza zo Štítnika.
209
Pestrý zborník pochádza z Levoče.
210
Tabulatura Vietoris pochádza z Trenčianskej župy.
211
Uhrovská zbierka I. pochádza z knižnice grófa Zaya.
207
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Z Pestrého zborníka z Levoče dopĺňajú zbierku tri dvojdielne kompozície (Chorea
hungarica. Proportio, Ein Andres a Rund laetum et truncum). Sú charakteristické rozšírenou
akordickou sadzbou, pričom sa dominancia melodickej línie nestráca.
Tabulatura Vietoris predstavuje barokové tance (sarabanda, runda, chorea) a variačnú
ciacconu. Akordická sadzba a dvojdielnosť skladieb pretrváva. Prvýkrát sa objavia molové
tóniny (a mol, d mol).
Výber z poslednej Uhrovskej zbierky I. obsahuje výlučne skladby typu hungaricus. Sú
technicky náročnejšie a rozsahom najväčšie v zbierke. Umelecky sa umocňujú melodické,
tonálne, rytmicko-metrické a náladové osobitosti tancov strednej Európy. Skladby sú obohatené
o zložitejšiu prstovú techniku (šestnástinové noty, intervalové skoky), akordy, pestrú artikuláciu,
polyfóniu i charakteristickú noblesu tancov.

Hungaricus

Collectio clavichordium II.
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Druhý diel zostavil Egon Krák zo 45 skladieb. Mnohé z nich sa zachovali iba v podobe
melodickej línie ako jednohlas alebo v tabulatúrnej notácii. Zostavovateľ siahol po ich
rekonštrukcii

rôznymi

spôsobmi

akými

je

akordická

sadzba,

polyfónne

alebo

homofónne vedenie hlasov. Podobne ako v prvom dieli, delí Krák tance z hľadiska tempa:
rýchle

napr. saltus, gagliarda, curant, corant, chorey, Olach [tancz] a niektoré

hungaricusy
mierne

väčšina skladieb, menuety, Lilium cornelli a ďalšie piesne so slovenskými

názvami, arie a hungaricusy
pomalésarabandy
K osobitnému tempovému zaradeniu patria Treza212, Moresca213 alebo duchovná pieseň Vos
ventorum.
Výber skladieb autor čerpal zo zbierok:
Tabulatura Vietoris (okolo roku 1680)
Pestrý zborník (17. storočie)
Zborník Jána Fabricza (18. storočie)
Zborník J. A. Schantrocha (1710 – 1780)
Uhrovská zbierka I. (1730)
Melodiarium Anny Szirmay-Keczerovej (okolo roku 1730)
212

Treza je názov barokového tanca. Ojedinelé konkordancie k tomuto tancu, ktoré sa uvádzali v minulosti, spadajú skôr do
oblasti barokových „toposov“. (www.slavu.sav.sk/publikacie/pestry.pdf, s. 13) Treza je tanec podobný gagliarde (gagliarda –
rýchly, veselý trojdobý tanec, pozn. autorky). Pravdepodobný pôvod je vo francúzskom rýchlom tanci tresche / tresque, taliansky
tresca, existujúcim už v 11. storočí. (ZENEI LEXIKON, 1965, s. 540)
213
Moresca bol pantomimický tanec 15. a 16. storočia. Originál tanca sa tancoval v maurských kostýmoch.
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Výber a charakter tancov je podobný prvému dielu Collectia. Zmeny ponúkajú skladby
ako Sylwyga, Ach smutna sýra, obidve s pohyblivým melodickým hlasom v strednej línii
a častým opakovaním krátkych úsekov (Tabulatura Vietoris), energická Volta, Tagweis a Saltus
styriacus s akordickou sadzbou, zádumčivá Semitta (Pestrý zborník), polyfónne Lilium cornelii,
melodická Aria Doctor Fausti s intervalovou sadzbou veľkých sext a ich obratov (Zborník J. A.
Schantrocha) alebo rýchly Olach [tancz] vo forme Da Capo al Fine (Uhrovská zbierka I.).
Obidva diely úprav tancov a piesní zo 17. a 18. storočia, ktoré sa našli na území
Slovenska, sú pozoruhodným dielom ich zostavovateľa Egona Kráka. Okrem sprístupnenia
historického materiálu širokej verejnosti sú dôležitým poznávacím a didaktickým materiálom
pre školy rôznych stupňov. Prostredníctvom nich je možné poukázať na charakteristické
hudobné a tanečné črty skladieb, ktoré hrávali na dnešnom našom území vidiecke alebo
šľachtické kapely v rozmanitých inštrumentálnych obsadeniach. Výnimku netvorilo ani domáce
muzicírovanie, kedy sa skladby upravovali pre dostupné klávesové nástroje.

MibCro
Vznik klavírneho diela MibCro (durata cca 3´)214 podnietila iniciatíva vydavateľstva
SLOVAK MUSIC BRIDGE. Na výzvu k spoločnému dielu s názvom Kvintové variácie
slovenských skladateľov reagoval Egon Krák podobne ako ďalší slovenskí skladatelia.215
214

KRÁK, E. MibCro. Bratislava: SLOVAK MUSIC BRIDGE, 2008. ISMN 979-0-68502-023-3
Vydavateľ a iniciátor vzniku diela Kvintové variácie slovenských skladateľov, SLOVAK MUSIC BRIDGE, vo vydaní
skladby MibCro Egona Kráka uvádza: „Súborné dielo Kvintové variácie slovenských skladateľov vzniklo na prelome rokov
2006/2007 z iniciatívy on-line vydavateľstva Slovak Music Bridge. Dielo je zložené zo 44 krátkych klavírnych skladieb súčasných
autorov vychádzajúcich zo spoločnej hudobnej témy, ktorou je tónový interval čistej kvinty (Es-B). Súborné dielo, ako celok,
215
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MibCro je skladba pozostávajúca z dvoch kontrastných dielov. Koncepcia protikladu je daná
tempom, charakterom, faktúrou, hĺbkou sugescie, inšpiratívnou farebnosťou, vitalitou a najmä
intenzitou

vnútornej

emotívnosti. Autor

vytváraním

hraničných

kontrastov

privádza

náladotvornú gestiku kompozície do polohy zodpovedajúcej rozporuplným pocitom človeka na
začiatku 21. storočia.
Prvý diel (Allegro) pozostáva z motivických mikroštruktúr, ktoré v priebehu skladby podliehajú
variovaniu základného rytmického tvaru a rozširujú svoju štruktúru o nové intervalové celky.

Takty 1 – 8

zachytáva množstvo jedinečných pohľadov a názorov na to, ako sa dá s týmto základným intervalovým vzťahom v hudbe
pracovať. Autormi jednotlivých diel sú slovenskí skladatelia všetkých generácií, narodení v rokoch 1927 – 1985. Súborné dielo
Kvintové variácie slovenských skladateľov odznelo v koncertnej premiére 20. septembra 2007 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho
paláca v Bratislave na Kvintovom Dvojkoncerte, ktorý bol Slovenským rozhlasom vysielaný v priamom prenose. Jednotlivé
skladby interpretovalo 18 popredných slovenských klaviristov a 9 skladateľov. Toto podujatie získalo certifikát Guinness World
Records™ v kategórii „Najväčší počet skladieb interpretovaných skupinou interpretov za 24 hodín“. Počas štvorhodinového
koncertu odznelo všetkých 44 „variácií“. Vydavateľstvu Slovak Music Bridge bola v roku 2008 udelená cena SOZA za
najúspešnejší projekt v oblasti vážnej hudby za súborné dielo Kvintové variácie slovenských autorov.
www.soza.sk/fileadmin/documents/1_Vyrocna_sprava_SOZA_2008.pdf 03.07.2011
Skladbu premiérovala klavíristka Magdaléna Bajuszová (1976) – študovala hru na klavíri na VŠMU. Je absolventkou
doktorandského štúdia VŠMU. Pravidelne koncertuje a nahráva doma i v zahraničí. Je držiteľkou mnohých ocenení na
klavírnych súťažiach.
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Faktúra sa stáva bohatšou vďaka zámerne kumulujúcim súzvukom dvoch samostatných línií,
z ktorých sa vytvára prostredie plynulého dialógu hlasov. Pozoruhodnosť dynamického plánu
spočíva v jeho aktívnej akcelerácii i dôvtipnej náhlej (seco) kontrastnosti. Vynaliezavosť
zvukového komplexu prvého dielu je dôležitým momentom kompozície, nakoľko z pohľadu
inštrumentácie aj ostré disonancie (za neodmysliteľnej spolupráce obidvoch pedálov) znejú
„melodicky“. Ambitus intervalovej stavby je extrémny, s oktávovým presahom. Autor zámerne
strieda v rýchlom tempe bunky mikroštruktúr, ktoré pozostávajú zo systému intervalového
rozpätia. Dosahuje tým silné napätie výrazu. Rozpínajúca sa energia nesúvisí len so zahustením
faktúry a dynamickým plánom (fff). Podporný element prichádza v priebehu prvého dielu aj so
zmenou tempa na Poco più vivo (takt 22). Kompozičný systém a stavba prvého dielu sú
otvorené značnej variabilite a poskytujú niekoľko možností organizácie hudobného materiálu vo
výrazovej rovine. Prvku experimentu autor vymedzil hranice, no ponúkané usporiadanie
predovšetkým zvukovej variability vytvára predpoklady pre tvorivú interpretačnú slobodu.
Druhý diel (Molto quieto) je diametrálne odlišný od prvého. Náhle nastupuje plocha
emocionálnej stability, originálnym spôsobom obohacujúca dielo. Identifikačným prvkom sú
paralelne vzostupujúce intervaly kvínt v obidvoch rukách. Vo vzájomnom súzvuku vytvárajú
sexty alebo ich obraty tercie.
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Takty 41 – 46
Dynamika po jedinom krátkom dotyku mezzo forte (takty 46 – 49) plynie
v obraze pp → ppp. Celkový výraz skladby determinuje statickosť a meditatívny charakter.
Nielen symbolicky chápaná kvinta je nositeľkou jednotných rytmických tvarov, ktoré
prispievajú k tvorbe myšlienkových celkov. Ich impresionistickú atmosféru a farebnosť plôch
obohacujú aj individuálne punktualistické hudobné body. Forma druhého dielu sa opiera výlučne
o farebnosť línií.
Egon Krák sa v diele MibCro predstavil ako skladateľ, ktorého rukopis je zameraný na
detail. Postup a spôsob ako pracuje s tónmi motívu v artikulačnom pláne zjavne pertraktuje
rozvinutý kompozičný cit pre vytváranie nových motivických figúr v závislosti na ich
intervalovej stavbe. Faktúra skladby poukazuje na erudovanosť skladateľa – klaviristu.

217

Klavírna tvorba Egona Kráka
V klavírnych kompozíciách Egon Krák nachádza svoju charakteristickú hudobnú reč,
inklinujúcu k pevnej štruktúre moderných kompozičných prostriedkov. Význam jeho tvorby
však zasahuje oveľa širšiu oblasť tvorivých aktivít, napríklad aj v oblasti teoretickej reflexie.

RESUME
Egon Krák relies on the expressional and sound quality of piano play to his piano works, while
presenting the philosophical depth of expression and free building structure of compositions.
The originality of Egon Krak’s musical language reflects a desire to work, create with freedom
and avoid the impression of stagnation. He presents himself as a creator of distinct personality
and aesthetics of art. He tries to benefit from the flexibility and sonic colors and to apply that to
his works. Musical material classifies, systematizes, combines and blends the principles of
various compositional procedures.
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Využitie organových prelúdií Mikuláša Schneidera-Trnavského v hudobnopedagogickom procese

Marek Štrbák
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Abstrakt
Príspevok sa zameriava na využitie organového diela Mikuláša Schneidera-Trnavského
v hudobnopedagogickom procese u začínajúcich organistov. Poukazuje na spätosť prelúdií
s estetikou interpretačného štýlu neskorého romantizmu a ich význam pri ďalšom štúdiu
neskororomantickej organovej hudby.
Kľúčové slová: Organista. Organová hudba. Vzdelávanie.

Abstract
This paper focuses on the use of the organ works of Mikuláš Schneider-Trnavský in the
education of beginning organists. It refers to the interrelatedness of Preludes with the aesthetics
of late Romanticism and its interpretation style.
Keywords: Organist. Organ music. Education.
Mikuláš Schneider-Trnavský bol významným slovenským skladateľom, dirigentom,
organistom, hudobným pedagógom a jednou z najvýraznejších osobností hudobného života na
Slovensku v prvej polovici 20. storočia. Narodil sa 24. mája 1881 v Trnave a so svojím rodným
mestom ostal spätý počas celého svojho života. V rokoch 1900 – 1901 študoval kompozíciu
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u Hansa Koesslera216 na konzervatóriu v Budapešti, v štúdiách pokračoval na viedenskom
Konzervatóriu u Hermanna Graedenera. Po absolutóriu v roku 1903 študoval organovú hru na
pražskom Konzervatóriu v triede Josefa Kličku217 a kompozíciu u Karla Steckera. V roku 1909
sa stal regenschorim v Katedrále sv. Mikuláša v Trnave a tento post zastával až do svojej smrti.
Ako skladateľ bol mimoriadne plodný najmä v oblasti vokálnej a duchovnej hudby.
Medzi skvosty slovenskej hudobnej literatúry patria jeho zbierky umeleckých piesní Drobné
kvety, Slzy a úsmevy, Piesne o matke, Zo srdca, Nad kolískou a Slovenské ľudové piesne.
Inšpiráciou sa v nich ukázala byť slovenská ľudová pieseň, ktorej lyrika vo veľkej miere
ovplyvnila aj jeho zborovú, komornú, orchestrálnu a chrámovú hudbu.218 Známe a často
uvádzané sú jeho omše Missa in honorem Sumi Cordis Jesu in Es, Missa pro defunctis in c,
Missa stella matutina či vianočná omša Alma nox. Na koncertných pódiách majú nezastupiteľné
miesto aj ďalšie Trnavského diela, ako napr. Zbierky slovenských národných piesní pre stredný
hlas so sprievodom klavíra, Sonáta g mol pre husle a klavír, Slovenská sonatína pre klavír,
symfonická báseň Pribinov sľub, Dumka a tanec pre orchester, Slovenská suita Keď sa pieseň
rozozvučí, Symfónia e mol a opereta Bellarosa. Na objednávku Spolku sv. Vojtecha zostavil
v roku 1937 Jednotný katolícky spevník, ktorý je používaný dodnes, čo je v strednej Európe
jedinečným javom.219

216

Hans Koessler v rokoch 1874 – 1877 študoval organovú hru u Josepha Rheinbergera, jedného z najvýznamnejších
skladateľov a organistov nemeckého romantizmu.
217
Josef Klička je považovaný za zakladateľa modernej českej organovej improvizácie a interpretácie a predstaviteľa českého
organového symfonizmu. Jeho žiakom bol aj Max Springer, neskôr významný organový profesor na viedenskej Hudobnej
akadémii.
218
Kol. autorov: Malá encyklopédia hudby. Obzor Bratislava 1969, s. 497.
219
BUGALOVÁ Edita: Hoj vlasť moja: Mikuláš Schneider-Trnavský 1881 – 1958. Elenprint Bratislava 1991, s. 58.
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Za svoje mimoriadne zásluhy získal Mikuláš Schneider-Trnavský viacero významných
ocenení: Rytier rádu sv. Gregora za zásluhy a rozvoj cirkevnej hudby (1933), Štefánikova
krajinská cena (1938) a Štátna cena za umenie (1940, 1948). V roku 1956 mu bol za celoživotné
dielo udelený titul národný umelec.
Napriek svojej skladateľskej plodnosti a umeleckej výnimočnosti zanechal SchneiderTrnavský pre organ len tri zbierky malých organových skladieb. Vo veku 19 rokov zostavil svoju
prvú zbierku Praeludiumok és fugák. Orgona vagy harmonium220, ktorá obsahuje 15
nenáročných dielok. Malé interlúdiá op. 92 (1947) vznikli na objednávku vydavateľa Jozefa
Závodského z Bratislavy a obsahujú 35 krátkych skladbičiek pre organ alebo harmónium.
Poslednou zbierkou sú Prelúdiá pre organ (1954) vydané Spolkom sv. Vojtecha v Trnave. Táto
zbierka zahŕňa 40 kratších skladieb, ktoré sa využívajú najmä v liturgickej a veľmi sporadicky
v koncertnej praxi. Skladby sú zoradené podľa určitého tonálneho plánu: 1 – 10 – C dur, 11 – 17
– a mol, 18 – F dur, 19 – d mol, 20 – 22 B dur, 23 – 24 – g mol, 25 – 27 – G dur, 28 – 31 – e
mol, 32 – 33 – D dur, 34 – G dur, 35 – E dur, 36 – Es dur, 37 – 38 – c mol, 39 – As dur, 40 – f
mol.221 Vzhľadom na výber tónin je zrejmé, že autor sa vedome vyhýbal náročnejším
s viacerými predznamenaniami.222
Malý rozsah a jednoduché formové pôdorysy typu malých imitačných foriem predurčujú
Trnavského prelúdiá na využitie v rámci liturgickej predohry, medzihry či dohry. No práve ich
štýl

a jednoduchosť

sú

vhodné

na

objasnenie

princípov

interpretácie

nemeckej

neskororomantickej hudby pre začínajúcich adeptov organového umenia. Mikuláś Schneider220

Prelúdiá a fúgy. Organ alebo harmónium
SCHNEIDER-TRNAVSKÝ, Mikuláš: Prelúdiá pre organ. Editor: Stanislav Šurin. Hudobné centrum Bratislava 2005.
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Nie je známe, z akého dôvodu nenapísal ani jedno rozsiahlejšie a interpretačne náročné organové dielo, keďže sám bol
vynikajúcim interpretom organovej hudby.
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Trnavský bol skrz svojich organových učiteľov pokračovateľom nemeckej romantickej tradície,
pričom ju obohatil vlastným kompozičným a umeleckým vkladom.
Na konci 19. storočia začala byť príznačná zmena chápania interpretácie nielen
organovej hudby v nemeckej proveniencii. Tieto zmeny sa týkali najmä akcentovej štruktúry
taktu a frázovania, pričom ich základy položil nemecký hudobný teoretik, historik a pedagóg
Hugo Riemann.223 Jeho idey a metódy mali napriek odporcom z radov konzervatívnych
hudobných teoretikov obrovský vplyv a hudobnú estetiku a intepretáciu a je patrný až dodnes.
Dôležitým prvkom Riemannovho hudobného chápania je odmietnutie doposiaľ platného
usporiadania prízvučných a neprízvučných dôb v takte. Podľa jeho názoru bolo potrebné
zavrhnúť tradičné chápanie taktu. Hudba sa podľa jeho slov nachádza a prebieha v crescende
alebo decrescende. Nie akcenty, ale crescendo a decrescendo sú prirodzenými elementárnymi
firmami hudobnej dynamiky.224 Toto crescendo a decrescendo sa u Riemanna netýka len jedného
taktu, ale aj vystavania hudobnej frázy. Hlavným zákonom pre dynamický vývoj frázy je to, že má
stále iba jeden vrchol, ku ktorému vedie fráza v crescende a odtiaľ klesá v decrescende.225
Riemann definoval taktiež agogický akcent, ktorý má byť interpretovaný jemným predĺžením
patričného tónu.226 Riemann nahradil legatový oblúk frázovacím oblúkom a zamietol dovtedy
platný úzus, že noty bez oblúka sa nemajú hrať v legate. Veľkou chybou Riemanna bolo chápať
podľa svojich teórií aj hudbu starých majstrov. Pod jeho vedením boli vydávané revidované
vydania skladieb starých majstrov s novými frázovacími oblúkmi a poznámkami k interpretácii.
223

Jeho Riemann Musiklexikon patrí dodnes k uznávaným a štandardným dielam hudobnej teórie a dejín hudby.
RIEMANN, Hugo: Vergleichende theoretisch-praktische Klavier-Schule Op. 39. Hamburg – St. Petersburg 1890 (nové
vydanie), s. 23.
225
RIEMANN, Hugo: Allgemeine Musiklehre (Katechismus der Musik. Lipsko 1909 (nové vydanie), s. 46.
226
Tamtiež.
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Vplyv týchto „znetvorených“ vydaní je badateľný napríklad v revidovanom vydaní Bachových
skladieb pre organ od Karla Straubeho227, ktoré je doslova „prešpikované“ frázovacími oblúkmi
a ďalšími poznámkami k interpretácii.228

Obr. 1: Prelúdium G dur BWV 521 od Johanna Sebastiana Bacha v Straubeho edícii z roku 1913. Napriek
požiadavke hry v leggiere Straube požaduje vnímanie malých fráz v rámci jednej veľkej frázy.

227

Karl Straube (1873 – 1950) bol významný nemecký organista a pedagóg, ktorý výraznou mierou ovplyvnil estetiku organovej
interpretácie v 1. polovici 20. Storočia, pričom bol zástancom Riemannových teórií. Medzi obhajcov Riemanna patril aj filozof
a organista Albert Schweizer.
228
LAUKVIK, Jon: Orgelschule zur historischen Aufführungspraxis. Teil 2 – Romantik. Carus-Verlag, Stuttgart 2006, s. 267.
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Obr. 2: Prelúdium C dur BWV 545 od Johanna Sebastiana Bacha v Straubeho edícii z roku 1913. Dlhý oblúk
v pedáli a manuáloch naznačuje frázu, malé oblúky v manuáli hudobné vnímanie štruktúry taktov.

Kým Riemannove téorie ovplyvnili interpretáciu staršej hudby veľmi negatívne, ich
závery nadchli mladých skladateľov, medziiným aj Maxa Regera, ktorý bol Riemannovým
žiakom a celé jeho dielo je doslova stelesnením Riemannových ideí. Aj pri interpretácii
organových diel ďalších neskororomantických skladateľov je možné uplatniť Riemannove tézy
226
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– Ferenc Liszt často využíva frázovanie pomocou crescenda a decrescenda, podobne je to aj
u Johannesa Brahmsa.

Obr. 3: Využitie Riemannových téz v dielach súčasníkov – Max Reger a jeho 2. sonáta d mol op. 60.
Dlhý oblúk označuje frázu, kratšie oblúky jej motivickú štruktúru.

Do 2. polovice 19. storočia boli nosnými prvkami organovej interpretácie rôznorodosť
artikulácie a akcentová štruktúra taktu, no na základe Riemannových teórii sa v organovej
interpretácii (a kompozícii) dostáva do popredia budovanie veľkých hudobných fráz. Keďže
z hľadiska technickej náročnosti a estetiky interpretačného štýlu nie je vždy možné používať
žalúzie229, Riemann páruje výraz crescendo s accelerandom a decrescendo s ritardandom.230
Tento výrazový a interpretačný prostriedok patrí v organovej interpretácii medzi najťažšie úlohy
aj pre profesionálnych interpretov, pretože v skutočnosti ide len o psychologické navodenie
pocitu crescenda, zvuk organu ostáva nezmenený. Vedenie frázy k jej vrcholu a následné vhodné
ukončenie je taktiež závislé od koncertného priestoru, registrácie a tempa patričného úseku
229

Systém otvárania a zatvárania priestoru, v ktorom sú píšťaly. Jeho pomocou je možné dosiahnuť efekt crescenda
a decrescenda.
230
LAUKVIK, Jon: Orgelschule zur historischen Aufführungspraxis. Teil 2 – Romantik. Carus-Verlag, Stuttgart 2006, s. 273.
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skladby. Začínajúci adept organového umenia často nie je schopný uspokojivým spôsobom
stvárniť frázu ani v stredne ťažkých skladbách. Vynikajúcou pomocou pri riešení tejto
problematiky sú práve prelúdiá Schneidera-Trnavského.

Obr. 4: Mikuláš Schneider-Trnavský – Prelúdium č. 15 a mol

V Prelúdiu č. 15 je badateľná výstavba frázy – v druhom a štvrtok takte sa na prvej dobe
nachádza dizonantný prieťah na dominante. Označenie crescenda a decrescenda znamená
nepatrné accelerando k vrcholu a tomu zodpovedajúce ritardando smerom ku koncu frázy.231
Malé frázovacie oblúky označujú štruktúru hudobného vystavania, veľký oblúk väčšiu hudobnú
myšlienku. Správnou interpretáciou začne skladba „dýchať“.

231

Označenie crescenda a decrescenda v príkladoch znamená použitie nepatrného acceleranda a ritardanda.
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Obr. 5: Mikuláš Schneider – Prelúdium č. 9 C dur

Dynamické zmeny na začiatku Prelúdia č. 9 prepokladajú manuálový prechod. Napriek
tomu je frázy potrebné viesť k vrcholom vo štvrtom, resp. ôsmom takte. Prieťažné dizonantné
akordy sa nachádzajú aj v treťom, resp. siedmom takte, avšak prieťahy v sopráne (vo 4. takte
dokonca v oktáve) sa vyznačujú väčšou dramatickosťou než v alte, navyše siedmy takt začína
len v trojhlase, čo znamená stratu sily zvuku, ktorá sa vráti v ôsmom takte. Zmeny manuálov je
potrebné previesť hladko a plynulo, aby nedošlo k roztrhnutiu ucelenej hudobnej myšlienky.

Obr. 6: Mikuláš Schneider-Trnavský: Prelúdium č. 1 C dur
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V Prelúdiu č. 1 možno opäť pozorovať vrchol frázy až na jej konci. Tento spôsob
výstavby frázy je v romantickej hudbe bežný a prirodzený – možno ho prirovnať k nádychu,
ktorý trvá dlhšie ako výdych. Tenutové označenia vo štvrtom, ôsmom a dvanástom takte
znázorňujú agogický akcent. Pokiaľ accelerando prebieha v troch taktoch a ritardando len
v jednom, použitie agogického akcentu je absolútne samozrejmé, aby mal interpret dostatok
času na dôkladné ukončenie frázy. Odsadenie po jednotlivých frázach je možné realizovať
viacerými spôsobmi – odsadením vrchného hlasu, pravej ruky alebo obidvoch rúk. Pedál
v tomto prípade odporúčam ponechať v legate na základe romantickej tradície.232 Ak
vychádzame z dynamiky skladby (piano) a tempového označenia (andante), nie je podľa môjho
názoru potrebné odsadzovať viacero hlasov naraz, aby nedošlo k narušeniu zvukovej celistvosti.
Tri spodné hlasy sú navyše vedené veľmi melodickým spôsobom, pre realizáciu interpretačnej
predstavy teda postačí odsadenie vrchného hlasu.
Prelúdiá od Mikuláša Schneidera-Trnavského môžu byť „cvičiskom“ ďalších
špecifických interpretačných a technických prvkov romantickej hudby pre organ – hra v legate
a jeho nuansách, úhoz a najmä tiché výmeny či glissandá prstov.
Pravidlá prstokladu organových škôl z obdobia romantizmu vychádzali z vtedy
zaužívanej klavírnej techniky, no napríklad Jacques-Nicolas Lemmens233 vo svojej organovej
škole spomína dva technické aspekty organovej hry, ktoré sa v klavírnej praxi takmer
nevyskytujú – tichá výmena prstov a zošmyk prstov na vedľajšiu klávesu.234 Obidve techniky je
232

LAUKVIK, Jon: Orgelschule zur historischen Aufführungspraxis. Teil 2 – Romantik. Carus-Verlag, Stuttgart 2006, s. 37 –
38.
233
Lemmens (1823 – 1881) bol významný belgický organista, pedagóg a skladateľ.
234
LEMMENS, Jacques-Nicolas: École d’Orgue basée sur le Plain-Chant Romain. Mainz 1862 (nové vydanie), s. 4 – 5.
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mimochodom potrebné využívať aj pri interpretácii Trnavského prelúdií a taktiež piesní
z Jednotného katolíckeho spevníka.235
Tichá výmena prstov v organovej hre bola známa už v 17. storočí, predovšetkým vo
Francúzsku, čo dokazujú originálne prstoklady Françoisa Couperina v jeho čembalových
skladbách. Významní autori organových škôl z obdobia romantizmu Johann Gottlob Werner,
Friedrich Wilhelm Schütze a Jacques-Nicolas Lemmens poukazovali na dôležitosť tejto
techniky, bez ktorej sa žiadny organista nezaobíde, a venovali jej viacero náročných cvičení.236
Ich názor napokon potvrdzuje používaním podobných cvičení autorka jednej z najmodernejších
organových škôl Emília Dzemjanová.237
Zošmyk alebo glissando medzi dvoma klávesami je možné nájsť až v organových
školách 19. storočia. Kým zošmyk z čiernej na bielu klávesu patrí k nenáročným úlohám,
glissando prstov z bielej na čiernu a čiernej na čiernu klávesu ako aj legato palcom vyžadujú pri
cvičení maximálnu pozornosť a koncentráciu.238

235

Neznalosť týchto techník spôsobuje nesprávne frázovanie, a spájanie akordov, ktoré je žiaľ často počuť aj v súčasnosti na
mnohých bohoslužbách.
236
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DZEMJANOVÀ, Emília: Organová škola. Hudobniny Amadeo, Košice 2000, s. 24 – 29.
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Obr. 7: Mikuláš Schneider-Trnavský: Prelúdium č. 3 C dur

Prechod medzi prvým a druhým Prelúdia č. 3 je možné riešiť dvoma spôsobmi –
glissandom palca medzi e1 a f1 alebo zošmykom piateho prsta z e2 na d2. Glissando alebo
zošmyk je potrebné previesť v dobrom legate – nesmie byť prerušené a tóny nesmú cez seba
preznievať. V prvom takte sú načrtnuté dva varianty tichej výmeny prstov, pričom prvý
považujem napriek dvojitej výmene na jednej dobe za „bezpečnejšiu“.

Obr. 8: Mikuláš Schneider-Trnavský: Prelúdium č. 8 C dur

Interpret s dostatočne veľkou rukou nebude mať problém realizovať začiatok Prelúdia č.
8 s prstokladom prvého variantu. Ak však hrozí zachytenie klávesy cis2 štvrtým prstom alebo
hráčova ruka nemá dostatočný rozsah, je možné použiť zošmyk piateho prsta z e2 na d2.
Zošmyk musí byť opäť realizovaný bez preznievania tónov alebo prerušenia melodickej línie.
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Obr. 9: Mikuláš Schneider-Trnavský: Prelúdium č. 15 a mol

Prvý variant prstokladu v Prelúdiu č. 15 sa zaobíde bez tichej výmeny prstov, avšak pri
praktickej realizácii pôsobí krkolomne. Dve tiché výmeny prstov zabezpečia dostatočnú stabilitu
ruky a technickú istotu pri interpretácii. Tichá výmena v alte je možná aj na tóne e1 (2. na 1.
prst).
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Obr. 10: Mikuláš Schneider-Trnavský: Prelúdium č. 33 D dur

Nepríjemným technickým problémom v Prelúdiu č. 33 je tichá výmena prstov na
osminových notách v druhom takte. V prvom aj druhom variante nesmie tichá výmena spôsobiť
nevhodné rytmické predĺženie tónu, na ktorom tichá výmena prstov prebieha.239

239

Ukážky z prelúdií v tomto príspevku pochádzajú zo zbierky Mikuláš Schneider-Trnavský – Prelúdiá pre organ (ed. Stanislav
Šurin). Z priestorových dôvodov uvádzam len návrhy prstokladov pre pravú ruku a v žiadnom prípade nie sú jedinou možnosťou
realizácie.
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Organové prelúdiá Mikuláša Schneidera-Trnavského sú malými medailónmi slovenskej
organovej literatúry a svojím štýlom reflektujú estetiku interpretačného štýlu doby, v ktorej
vznikali. Nedosahujú rozsah, hĺbku či rozmer Bellových, Lisztových, Brahmsových alebo
Regerových diel, avšak práve relatívna technická a umelecká nenáročnosť ich predurčuje na
zaradenie do vyučovacieho procesu a repertoáru pre začínajúcich organistov. Všetky významné
výrazové a technické prvky typické pre interpretáciu organovej hudby neskorého romantizmu je
možné nájsť v nich na malom priestore a predovšetkým v ľahko uchopiteľnej či pochopiteľnej
forme pre začiatočníkov. Interpretácia diel skladateľských velikánov neskorého romantizmu je
po technickej a výrazovej stránke nesmierne náročná. Som presvedčený o tom, že prvým
krokom k ich hodnotnej interpretácii môže byť správne uchopenie organového diela Mikuláša
Schneidera-Trnavského. Je našou úlohou a povinnosťou zveľaďovať tento hudobný poklad
nielen v interpretačnom, ale aj hudobnopedagogickom kontexte.
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Operety Gejzu Dusíka v slovenských divadlách v zrkadle 25. výročia jeho úmrtia Zaostrené na
operetu Hrnčiarský bál
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Abstrakt
Cieľom príspevku je poukázať na hudobný odkaz Gejzu Dusíka, zakladateľa slovenskej operety,
so zreteľom na operetu Hrnčiarský bál, pri príležitosti 25. výročia jeho úmrtia.
Kľúčové slová: Gejza Dusík, slovenská opereta, Hrnčiarský bál.

Abstract
The aim of this paper is to highlight the music legacy of Gejza Dusík, founder of operetta in
Slovakia, with regard to the operetta Ball of Potters to commemorate the 25th anniversary of his
death.
Keywords: Gejza Dusík, Slovak operetta, Ball of Potters.
Opereta ako žáner vznikla v dobe rozmachu buržuázie a do značnej miery bola
poznačená a spätá s meštiackou kultúrou. Takzvaná viedenská opereta majstrov Straussa,
Suppého, Millockera sa rozvíjala ďalej v dielach Kálmána a Lehára, kde dosiahla svoj druhý
vrchol. Táto etapa končila s Nicom Dostálom okolo roku 1940. Na Slovensku sa tento žáner, ako
aj jeho „znovuzrodenie“ spája s menom Gejzu Dusíka. Je považovaný za jedného z prvých
zakladateľov slovenského tanga, s ktorým dosiahol veľkú popularitu. Je autorom 13 operiet
v spolupráci s libretistami P. Braxatorisom, Otom Kaušitzom a Celestínom Radványim. Zložil
vyše 250 tanečných piesní, z ktorých mnohé zľudoveli. Okrem iných tiež Rodný môj kraj
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(1938), Dedinka v údolí (1940), Až naše šťastie odletí (1941), Poprosme hviezdy (1943), Tak
nekonečne krásna (1944), Marína (1955) a iné. Je tiež autorom javiskového diela Víno pre
Marínu z roku 1980. S J. Haluzickým v roku 1935 vznikla jeho prvá opereta Tisíc metrov lásky,
ktorú komponoval počas viedenských štúdií kompozície na Neues Wiener Conservatorium. Vo
svojej tvorbe hľadal a využíval vtedajšie módne tanečné rytmy. Preberaním slovenských
ľudových prvkov sa dostal k vlastnej originálnej hudobnej reči. V rokoch 1939 – 1974 bol
pracovníkom Slovenského autorského zväzu (neskôr SOZA) v Bratislave. Od roku 1943 v ňom
pôsobil ako riaditeľ. Ako prvý na Slovensku (1942 – 1948) si založil vlastné hudobné
vydavateľstvo.240
Dusíkova operetná tvorba povýšila tento hudobno-divadelný žáner na medzinárodnú
úroveň. Skladateľov citlivý zmysel pre čistotu umeleckého diela bez nánosov kozmopolitizmu
a exotického extrémizmu, bez falošného sentimentalizmu a nezdravého experimentalizmu,
podmienil, že Dusíkova operetná tvorba prenikla medzi masy pracujúceho ľudu a zachovala sa
ako kultúrne vlastníctvo.241
V záujme cibriť svoj umelecký vkus na dielach Lehára, Kálmána, Nedbala, Offenbacha,
Straussa a iných, si správne zvolil Viedeň za dočasné sídlo svojich štúdií. Napriek tomu
hlavným faktorom inšpirácie sa v jeho dielach stalo domáce prostredie a láska k rodnej
domovine. Dôsledkom čoho sa národný tón, ľudový rytmus a slovenská nálada stáva hlavnou
charakteristikou jeho hudobnej reči. Ak si však vnímame jeho operety so značným nadhľadom,
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musíme konštatovať, že diela vzniknuté do oslobodenia aj Dusík spláca daň požiadavkám
vtedajšej doby. Dejový rámec a hudobná predloha diel však nikdy neprekročili hranice dobrého
vkusu. Po oslobodení dostávajú jeho diela novú ideovú i umeleckú náplň. V spolupráci
s libretistom Pavlom Braxatorisom si uvedomili, že nová spoločnosť netúžila po umeleckej
tvorbe bez cieľavedomého ideového zamerania. Vzhľadom na obľúbenosť tohto žánru u širokej
verejnosti si zvolili popri zábavnosti aj cestu výchovnú a etickú, tlmočenú vysokou umeleckou
formou. V jednom z rozhovorov s Dusíkom sa vyjadril, že hľadal cestu, ktorá vychádza
z národnej hudby, ktorá umocňuje dej s novým obsahom. Dej, ktorého najvďačnejším motívom
je

pranierovanie

krivdy a násilia,

satirické

šľahanie

nedostatkov

starej

spoločnosti

a predovšetkým odkrývanie a víťazstvo pravdy.242
Jeho prvá opereta Tisíc metrov lásky bola prvý krát uvedená na doskách SND v roku
1935. Libretistom bol český spisovateľ Emanuel Brožík. Na tridsiate roky minulého storočia to
boli veľmi sľubné výsledky pre začínajúceho nádejného umelca. Pre nás je nesmierne dôležité,
že táto prvá Dusíkova opereta, v ktorej okrem lyrických piesní zazneli aj čardášové rytmy,
dosiahla úspech na javisku v SND v čase, keď na ňom „kraľovali“ mená Lehár, Kálmán,
Brodszky, Friml, či Beneš.
V spolupráci s Pavlom Braxatorisom vznikli ďalšie dve – Keď rozkvitne máj, ktorá mala
premiéru v roku 1938 v SND. Stala sa prvou slovenskou pôvodnou operetou. Pri práci na tejto
operete začala Dusíkova spolupráca s Pavlom Braxatorisom. Hlavnú úlohu v nej obsadili Mária
Kišoňová-Hubová243, Štefan Hoza, Jozef Křepala. Réžiu mal na starosti František Krištof Veselý
a hudobné naštudovanie Vilam Schöffer. Napriek tomuto „hviezdnému obsadeniu však bola
242
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úspešnejšia Dusíkova nasledujúca opereta – Modrá ruža, uvedená v roku 1939, ktorá víťazne
prešla všetkými javiskami vtedajšej Československej republiky a uznania sa jej dostalo aj
v zahraničí. Ani dodnes toto dielo nestratilo sviežosť jasavej melodiky a umeleckej
bezprostrednosti. Karlínske hudobné divadlo v Prahe ju v roku 1975 uviedlo pod názvom
Tajomstvo Modrej ruže s novým libretom Karola Tušeka a Luboša Šterca. Ďalšie tri operety –
Pod cudzou vlajkou (1940, libreto: Celo Radványi, Otto Kaušitz), Turecký tabak (1941, libreto:
Otto Kaušitz) a Osudný valčík (1943, libreto: Otto Kaušitz) vznikli v spolupráci s libretistom
Otom Kaušitzom. Z tejto trojice najmä prvá zaznamenala úspech nielen pôvabnou melodikou
a umeleckou nápaditosťou, ale aj vlastenecky orientovaným námetom, ktorý v dobe svojho
vzniku primerane plnil spoločenský dosah. Opereta Tajomný prsteň mala premiéru v roku 1944
a prišla na scénu v čase, keď si Slováci začali uvedomovať, že vojna sa chýli ku koncu. Jej
libretistom bol opäť Pavol Braxatoris. Nasledujúce Dusíkove operety – Zlatá rybka (1954,
libreto: Pavol Braxatoris) a Hrnčiarsky bál (1956, libreto: Pavol Braxatoris) vznikli v dobe, keď
sa oficiálna mienka stavala chrbtom k tomuto žánru ako prežitku, ako výraz buržuázneho
umenia, ktoré je svojou povahou cudzie potrebám socialistickej spoločnosti. Boli to umelo
vykonštruované kritériá, v ktorých sa viac prihliadalo historickým koreňom žánru a jeho bývalej
spoločenskej zaangažovanosti, ako na určitú aktuálnosť a veľkú popularitu. Za operetu Karneval
na Rio Grande (1963, libreto: Pavol Braxatoris) dostal cenu Mikuláša Schneidra – Trnavského,
ktorú získal opäť na nasledujúci rok za úspešnú prácu v oblasti slovenskej tanečnej piesne
a slovenskej operety. Opereta bola uvádzaná aj pod titulom Potulný spevák a jej premiéra sa
konala v roku 1963 v Štátnom divadle v Košiciach v réžii Kornela Hájeka.
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Jeho nasledujúcu operetu Dvorná lóža (1965, libreto: Jarko Elen na text hry J. M. Crawforda)
premiérovalo prešovské Divadlo Jonáša Záborského až v roku 1968 v réžii Františka Krištofa
Veselého.
Posledná zo siedmich operiet autorov Dusík – Braxatoris To by bola láska bola uvedená
na Novej scéne v Bratislave v roku 1971. Režijne ju naštudovali Bedřich Kramosil a Ivan
Krajíček, hudobne Zdeněk Macháček.
Jeho poslednou operetou je Víno pre Marínu (1978), ktorej libreto napísali Karol Tušek
a Ľuboš Šterc. Premiéru mala v Divadle Jonáša Záborského v roku 1980 v Prešove.
Azda najväčší úspech skladateľovi priniesla opereta Hrnčiarský bál, ktorá je dodnes
Dusíkovou najhranejšou operetou v slovenských divadlách. Práve z tohto dôvodu sme sa
rozhodli s odstupom 57-ich rokov preskúmať jej kultúrno-spoločenský význam, dopad
a úspešnosť jednotlivých uvedení. Opereta je dejove vsadená do štúrovských čias, do obdobia
veľkej národnej minulosti, plného bojov o prebudenie ľudových más a stavanie sa proti
odrodilcom. Tento námet umožnil skladateľovi i libretistovi pohybovať sa na platforme ľahkosti,
vtipnosti, ba aj povahových a spoločenských šľahaní. Libretista našiel inšpiráciu v histórii
džbankárskych majstrov na západnom Slovensku. Postavy vlastenecky zapálených, pracujúcich
ľudí, remeselníkov i národne uvedomelých študentov vytvárajú kladné typy a na nich je aj
sústredená hudobná pozornosť ústrednou piesňou o láske k vlasti. Za obrovskú hodnotu v diele
považovala dobová kritika najmä to, že už nebola len hrou so spevmi, ale jasne koncipovanou
formou operety, v ktorej je pieseň funkčne zapojená do hry, je nositeľom myšlienky, napriek
ľahkosti aj presne vyhranenej výchovnej idey.244
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V operete ide o konkurenciu dvoch džbankárov. Zatiaľ čo Rafael Tomašovič predstavuje
konzervatívny, namyslený a od ľudu i národa vzdialený typ džbankárskeho majstra, ktorý
pochopiteľne, v konkurencii so stále sa rozvíjajúcim priemyslom nebude môcť obstáť, jeho
protivník, Gašpar Chitil, je verný syn národa, ktorý vyrába tovar, aký si žiada obyčajný ľud. Dej
sa rozvíja v sérii ľúbostných zápletiek, ktorá napokon vyústi do trojnásobnej svadby.
„Téma, ktorá zapôsobila svojou originalitou, skrývala bohaté možnosti k uplatneniu
širokých hudobných komplexov, revolučných piesní, ľúbostných duet, tancov a satirických
kupletov“245 – vyjadril sa v jednom z rozhovorov Gejza Dusík. Opereta prešla takmer všetkými
hudobnými divadlami v ČSSR. Našej verejnosti je taktiež známy úspech v Kyjeve v roku 1974.
Kritika v sovietskej odbornej tlači bola veľmi lichotivá a inscenácia dostala štátne
vyznamenanie, titul „laureát“.
Premiéra tejto operety bola 28. septembra 1956 v Štátnom divadle v Košiciach.
Dirigentom bol Radovan F. Spišiak, režisérom Branislav Kriška. Scénu a kostýmy mali na
starosti Ján Hanák, Ľudmila Purkyňová a Irena Tonkovičová. Choreografom bol Stanislav
Remar, zbormajstrom Ján Grünald. V operete vystupovali speváci známi z operných predstavení
a vytvorili pútavé typy ako Anton Mateječek (cechmajster Tomašovič), alebo Karol Mareček
(študent Peter), Július Regec ako tovariš Ferko. Za sympatickú operetnú dvojicu označila kritika
Boženu Hanákovú (cechmajstrova dcéra Ilonka) a Jozefa Kondora (tovariš Flóriš), ktorý
predtým pracoval ako člen speváckeho zboru. Podľa Z. Bokesovej mali „jemnosť vtipu,
bezprostrednosť a srdečnosť prejavu a pri tom hereckú i spevácku kultúru, čo všetko je
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predpokladom k ďalšej, rozhodne pozoruhodnej práci v tomto žánri.“246 V košickej inscenácii sa
libreto „rozpadlo“ do štyroch dejstiev, čo dobová kritika celkom neocenila. Tá vytýkala hlavne
statickosť a rozťahanosť druhého dejstva, ktoré neprinášalo nič nového. Libretistovi zase
pripomínala plytkú motiváciu zápletiek a situácií, kde neraz prevláda slovný humor, ktorý je
nielen starý a nepôsobivý, ale aj zdržujúci.247

Obr. 1: Božena Hanáková a Jozef Kondor na košickej premiére operety Hrnčiarský bál v roku 1956
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(foto: Archív Divadelného ústavu v Bratislave)

Ešte v tom istom roku (1956), 16. decembra operetu naštudoval umelecký súbor Novej
scény v Bratislave pod réžiou Františka Krištofa Veselého. Dirigentom bol Bohuš Slezák,
choreografka Oľga Chodáková, zbormajster Milan Wölfl. V úlohe Ilonky účinkovala Elena
Šálková a jej partnerom bol František Hudek. Oproti košickému naštudovaniu bratislavská Nová
scéna upravila operetu do troch dejstiev. Táto úprava pomohla k tomu, aby opereta dostala nový
spád a takmer činohernú pravdivosť. Podľa dobovej kritiky z časopisu Film a divadlo, režisér
„pekne rozdiferencoval jednotlivé typy, účinne vybudoval masové scény a pohotove ťažil
z niektorých úspešných individuálnych výkonov.“ Mierne negatívna kritika sa dostala
hudobnému naštudovaniu, ktoré „pokulhávalo“ za hereckým vypracovaním, bolo „ľahostajné
a bezvýrazné“.
Umelecký súbor Novej scény sa s touto operetou predstavil v ďalšom roku (1957) na
pražskej prehliadke Divadelná žatva, kde ich české publikum prijalo „veľmi srdečne“.248
Ďalšia inscenácia operety sa konala 19. novembra 1960 v Divadle J. G. Tajovského
v Banskej Bystrici, v réžii Františka Rella. Choreografom bol F. O. Bernatík, zbormajstrom
Karol Béla a dirigentom René Kubinský. V hlavnej úlohe účinkovali Marta Karchňaková ako
Ilonka a opäť Jozef Konder ako Flóriš Stacho, ktorého nazvala dobová kritika „najväčším
slovenským mladokomikom. Je to umelec veľkého hereckého majstrovstva. Kdekoľvek sa objaví,
scéna hýri vtipom, radosťou“.249 Umelecký súbor označila kritika za teleso priam predurčené na
to, aby uvádzalo domáce i zahraničné spevoherné novinky. V roku 1963 sa táto inscenácia dožila
248
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stej reprízy, na ktorej bol prítomný aj Gejza Dusík a Pavol Braxatoris. Bolo to veľkým uznaním
a povzbudením tak pre autorov operety, ako aj pre účinkujúcich.

Obr. 2: Marta Karchňaková a Jozef Konder na premiére operety Hrnčiarský bál v Banskej Bystrici v roku 1960.
(foto: Archív Divadelného ústavu v Bratislave)

Od horeuvedenej premiéry uplynulo dvanásť sezón na Novej scéne, kým sa Hrnčiarský
bál opäť objavil 20. apríla roku 1968, tentoraz pod réžiou Bedřicha Krasomila. Dirigentom bol
Zdeněk Macháček, zbormajstrom Stanislav Ďuriš a choreografom Boris Slovák. Dvojicu
hlavných postáv stvárnili Mária Schweighofferová a Ivan Krajíček. V tejto zostave umelecký
súbor Novej scény následne prezentovali Dusíkovu operetu na zájazdových vystúpeniach
v Poľsku a v Bulharsku. Starostlivosť venovaná tejto inscenácii sa prejavila v dôkladnej úprave
libreta Pavla Braxatorisa. Dalibor Heger a Bedřich Kramosil ho modernizovali bez zmeny času
a miesta príbehu, nedotkli sa základnej fabuly, ani vzťahov medzi osobami. „Predsa však
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nemalým množstvom nového textu, vytváraním ďalších vtipných situácií i zmenou poradia
výstupov sa pričinili o to, že sa pred divákmi odvíjala bez nemiestného pátosu, ale s patričným
spádom sled milých obrázkov z meruôsmych rokov.“250Nová scéna touto inscenáciou pripravila
svojím návštevníkom myšlienkove nenáročné, príjemné predstavenie, ktoré podľa dobovej
kritiky odrážalo zvrúcnený cit k rodnej zemi, k jej malomestským a dedinským figúrkam na
pozadí idylických spomienok na minulosť.251
V tom istom roku (1968) sa objavila opereta Hrnčiarský bál 18. Októbra v Divadle
Jonáša Záborského v Prešove. Režíroval ju Karel Smažík, ako hosť, dirigentom bol Vladimír
Daněk, choreografiu mal na starosti Juraj Colombo. V úlohe Ilonky sa alternovali Júlia
Korpášová a Anna Starostová, Floriša Stachu hral Jozef Hatok, ktorý imponoval predovšetkým
intenzitou hlasu, zrozumiteľnosťou textu a neprehnaným gestom. Pozornosť si podľa dobovej
recenzie zaslúžil zbor, za čistú a disciplinovanú interpretáciu, ktorá bola zásluhou Jána Sittera.
Chreografické vložky však podľa recenzenta Antona Jusku neprevýšili priemer. S pripravenou
inscenáciou hosťoval umelecký súbor DJZ v Českých Budějoviciach 1. septembra 1969. Umelci
boli podľa denníku Svoboda nadmieru spokojní ako s návštevou na predstaveniach, tak aj
s reakciou publika. Kritika taktiež podotkla, aby sa poznávanie slovenskej kultúry
neobmedzovalo len na oslavy a výročia, ale stalo sa neoddeliteľnou súčasťou kultúrnej politiky
bývalého Československa.
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Obr. 3: Opereta Hrnčiarský bál v Divadle Jonáša Záborského v Prešove v roku 1968
(Foto: Archív Divadelného ústavu v Bratislave)

Dňa 14. októbra 1977 sa opereta znovu objavila v ŠD v Košiciach a poctila tak v tom
čase jubilujúceho Gejzu Dusíka (70.r.) v novom šate a predvedení. „Nadšenie mladých čias
vystriedala

skúsenosť

a profesionálny

prístup,

podložený

hereckými

aj

speváckymi

skúsenosťami.“252Početné obecenstvo podľa recenzentky Lýdii Urbančíkovej prišlo do divadla
nielen za dobrou zábavou, ale predovšetkým za neobyčajne obľúbenými melódiami Gejzu
Dusíka. Spokojnosti sa však nedočkala, nakoľko z nepochopiteľných príčin bola opereta
podstatne skrátená. Zo známych melódií, dvojspevov a ensemblov sa interpretovali skrátené
verzie, často i so zmenami rytmov, výsledkom čoho bola celková nerovnomernosť a nesúlad
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v pomere hovoreného a spievaného. S recenzentkinou negatívnou kritikou sa stretli aj spevácke
výkony, ktoré síce boli umelecky pôsobivé, ale hlasovo, či typovo neadekvátne a oporou im
nebol ani miestami neistý orchester, či „rozkolísavosť“ speváckeho zboru.253
V roku 1981 sa opereta opäť uviedla v Divadle J.G. Tajovského v Banskej Bystrici,
v réžii Štefana Babjaka, pod dirigentskou taktovkou Jaroslava Krátkeho. Choreografiu mal na
starosti Jozef Zajko a zbormajstrom bol Branislav Vargic. Dramaturgia banskobystrickej opery si
tak uctila blížiace sa živostné jubileum zaslúžilého umelca Gejzu Dusíka. Režisér kládol dôraz
predovšetkým na premyslenú akčnosť deja. „Primerane rozohral všetky ponuky výrazu operety,
nezaťažil ich zbytočným gestom, úmerne kompenzoval komiku s humorom. Napomohla ho v tom
scéna, kostými, tanečné a spevácke výkony Jána Zemku (Peter), Jaroslava Kosecu (Šándor),
Emílie Rothovej, ktorá alternovala s Michaelou Cibuľovou postavu Ilonky, Terézie Babjakovej
a Jarmily Vašicovej (Anička).“254
Ďalšie predvedenie operety sa konalo po tridsiatich rokoch 15. júna 1985 opäť na Novej
scéne v Bratislave. Režisérom bol Ladislav Miškovič, dirigentom Zdeněk Macháček,
choreografom Jozef Sbovčík a zbormajsterkou Naďa Raková. V hlavnej úlohe účinkovali Zuzana
Maďarová v alternácii s Grétou Švercelovou a Ján Gallovič s Ladislavom Miškovičom. „V
hudobnom naštudovaní diela možno konštatovať precíznosť, technickú i umeleckú istotu, kde sa
nová inštrumentácia ukázala pestrejšou, a tým aj zaujímavou. Sólistické ťažisko však tvorila
úloha Aničky, ktorú predstavila Božena Polónyiová.“255Zaujímavo bola riešená i scéna so
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symbolom ozdobného krčahu. Jeho oblé línie tvorili formu ďalších panelov, smerujúcich do
hľadiska.
Ďalšia premiéra operety sa konala 17. A 19. mája 1991 v Divadle Jonáša Záborského
v Prešove, pod réžiou zaslúžilého umelca Jána Šilana. Dirigoval Július Selčan, choreografiu mal
na starosti Juraj Kubanka. Scénu pripravili dielne DJZ pod vedením Martina Brezinu a Ivana
Šafranka. Krédom réžie tejto inscenácie bolo vyhnúť sa siláctvu, ale aj zjednodušenému výkladu
akejkoľvek pseudorecesií miestami až anachronického libreta. Výsledkom bol čistý, čitateľný
režijný rukopis. „V hudobnom naštudovaní dominovala najmä rytmická členitosť a v lyrických
úsekoch prospela vecnosť interpretácie.“256
Scénické riešenie umožnilo režisérovi dynamizovať, ale aj zmäkčovať javiskový priestor
v doslova živej spleti postáv, oživujúcich v drobných výstupoch scény jarmoku, bálu a i.
Jednoduchá scéna mala i ďalšie výhody. Výtvarne bola schopná prijať pestrú paletu krojov
z dielne návrhárky Márie Šilberskej.257
Ďalšia obnovená premiéra tohto umeleckého súboru, spevohry DJZ v Prešove sa konala
3. marca 1995 v tom istom obsadení, s menšími úpravami.
Na Novej scéne v Bratislave sa opäť uviedla 29. novembra 1996 pod réžiou Miroslava
Fischera. Druhým režisérom bol Pavol Smolík. Zdeněk Macháček dirigoval, zbor mal na starosti
Kristián Seidman a choreografiu Ján Blaho. Z pôvodne trojdejstvovej predlohy sa stala
dvojčasťová, s viacerými obrazmi. Práve inscenácia z roku 1968 aj zásluhou vtedajšej
dramaturgicko-režijnej úpravy dielo nadobudlo pevnejšie kontúry a aj po hudobnej stránke
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menšie úpravy, z ktorých najpodstatnejšia bola premena piesne „Najkrajší kút“ na ústrednú
a napokon finálnu pieseň sa ukázala viac ako šťastnou. Naopak interné hodnotenie inscenácie
vyčíta dramaturgické nejasnosti predlohy, ktoré sa nenapravili ani premyslenou režijnou
koncepciou. Postavy inscenácie neboli charakterizované nad rámec predlohy. Štýlotvorným sa
nestalo ani hudobné naštudovanie Zdeňkom Macháčkom. Orchester nezjednocoval sólistov, zbor
a balet. Choreografii zas vyčíta statickosť dámskeho a pánskeho zboru v úlohe pozorovateľov
tanečného výjavu. „Dramaturgická a inscenačná neujasnenosť sa odzrkadlila aj v tej
najviditeľnejšej zložke, v hereckom súbore.“258
Opereta Hrnčiarský bál sa objavila v slovenských divadlách v Košiciach, Prešove,
Banskej Bystrici a Bratislave. Zažila desať premiér (v rokoch 1956 – 1996) a nespočetné
množstvo repríz. Dôvodom, ktorý stojí za tým „neuveriteľným“ množstvom predvedení je
inšpirácia v ľudovosti a vlastenectve. Gejza Dusík je totiž jedným z mála európskych autorov
klasických operiet, ktorý vo svojich dielach vyjadril úprimný a vrúcny vzťah k svojej rodnej
zemi.
V tomto roku si pripomíname 25. výročie tejto mimoriadnej osobnosti slovenského
hudobného života, ktorého diela znejú i v súčasnosti v éteroch slovenských médií. Jeho
nespútaná láska k zábavnej hudbe ho navždy odpútala od štúdia medicíny a dá sa povedať, že
doslova pripútala ku skladateľskému remeslu. Pozoruhodné na tvorbe Gejzu Dusíka je najmä to,
že mnohé piesne z jeho operiet „zľudoveli“. Okrem 12 operiet napísal asi 250 tanečných piesní,
piesne pre deti, koncertné i orchestrálne skladby. Tie sa už v tridsiatych rokoch objavili na
258
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gramofónových platniach a dosahovali stotisícové náklady. Ba aj v rokoch, keď vo svete vládol
swing a rock, sa predalo vyše milióna jeho platní. Jeho jednoduché, lyrické, tanečné, pochodové,
ľahko zapamätateľné, melodicky i rytmicky nápadité pesničky sa pritom spievajú dodnes.259
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Abstrakt
Každé dielo, ktoré využívame vo svojej pedagogickej praxi, si vyžaduje osobitný prístup, dôslednú
prípravu. V príspevku sa snažíme priblížiť jeden z pedagogických pohľadov na zbierku piesní prvej
hudobnej skladateľky na Slovensku, ktorou je Ľudmila Lehotská-Križková – 15 piesní v ľudovom slohu
pre spev a klavír.
Kľúčové slová: Ľudmila Lehotská-Križková, pedagogická interpretácia hudobného diela

Abstract
Any work that we use in our teaching practice, requires a specific approach, thorough preparation.
In this paper, we try to bring one teacher's perspective on the first collection of songs music composer – as
a woman in Slovakia, which is Ľudmila Lehotská-Križková – 15 songs in folk style for singing and piano.
Keywords: Ľudmila Lehotská-Križková, pedagogical interpretation of music work
Uvedomelé počúvanie hudby je zložitý proces založený na vnímaní, predstavách, hudobnom
myslení a hudobnej pamäti poslucháča. Počúvanie hudby v edukačnom procese je vhodné chápať ako
proces komplexný, v ktorom sa navzájom ovplyvňujú a dopĺňajú procesy osobnosti percipienta – žiaka –
v oblasti citovej i racionálnej. V ZUŠ sa pedagogická interpretácia hudobného diela využíva v predmete
hudobná náuka, ale aj v individuálnom vyučovaní pri interpretačnom nácviku hudobného diela. Názorná
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ukážka zo strany učiteľa predstavuje uvedomelé počúvanie hudby zo strany žiaka. Tento proces by nemal
zostať nedokončený, to znamená, nemal by skončiť po vypočutí skladby len v odpovedi žiaka na otázku:
„Páči sa ti táto skladba? Chcel by si ju hrať?“ Práve na tomto mieste by mala nastúpiť pedagogická
interpretácia v celej svojej komplexnosti, kde bude na prvom mieste myslené na osobnostný rast žiaka
prostredníctvom hudobného materiálu, s ktorým bude žiak pracovať Učiteľovi by malo byť jasné čo chce
tou ktorou skladbou žiaka naučiť, kam ho chce posunúť vo vedomostnej úrovni.
Odborná pedagogická interpretácia by mala obsahovať niekoľko analýz, ktoré pomôžu žiakovi hlbšie do
hudobného diela preniknúť. Ide o analýzu:
-

genetickú;

-

semantickú;

-

štrukturálnu;

-

axiologicko – funkčnú;

-

esteticko – zážitkovú (celostnú).

Genetická analýza diela
Ľudmila Lehotská Križková je prvá slovenská hudobná skladateľka. Celý svoj život prežila
v malom banskom meste Kremnica, kde sa práve hudba a komponovanie stalo jej jediným rozptýlením
a zábavou v inak stereotypnom a neľahkom živote. Z dnešného pohľadu je už ťažko povedať, kedy presne
vzniklo dielo 15 piesní v slohu ľudovom pre spev a klavír. Skladateľka komponovala svoje skladby
a piesne vždy, keď jej to okolnosti dovoľovali, keď práce okolo piatich detí a veľkej domácnosti svojej
i svojho ovdoveného otca bolo menej. Námety, ktoré ju pri výchove detí zaujali, témy, ktoré ju napadli,
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dávala hneď do notovej osnovy a až neskôr, keď starostí ubúdalo, skladby zdokonaľovala, upravovala.
V piesňach upravovala hlavne klavírne sprievody. Zbierka 15 piesní v slohu ľudovom pre spev a klavír
vyšla tlačou v roku 1935 vďaka Matici slovenskej v Martine za výdatnej pomoci Priemyselnej tlačiarni
v Prahe.
Semantická analýza diela
Zbierka obsahuje 15 piesní, ktoré skladateľka komponovala na svoje vlastné texty, až na pieseň
číslo 9 a 10, v ktorých zhudobnila texty Gustáva Šuhajíka. Piesne sú komponované v ľudovom slohu,
o čom hovorí aj samotný názov diela, čo dokazuje jej veľmi blízky vzťah a dôkladnú znalosť slovenskej
ľudovej piesne. Klavírne sprievody k piesňam sú komponované veľmi precízne, úplne korešpondujú
s textovou líniou. Piesne lahodia uchu, vzbudzujú dojem rýdzej , nefalšovanej slovenskosti, uchvacujú
svojou melodikou. Čo sa týka charakteru piesní, ide predovšetkým o ľúbostnú lyriku mnohokrát pošteklenú
humorom, v niektorých piesňach nájdeme hymnické zameranie, kde dominuje silné národné cítenie.
V zbierke nechýbajú ani pastorálne piesne a piesne venované fašiangom, ale ani piesne plné smútku,
výpovede o krušných chvíľach, ktoré skladateľka prežívala. Tieto smútkom pretkané piesne môžeme
nazvať autobiografické. Hovorí v nich o svojich nesplnených túžbach a v piesni číslo 14 sú vykreslené
všetky životné smútky: v prvej slohe strata matky, v druhej strata manžela a v tretej slohe nájdeme veľký
výkrik bôľu matky nad stratou dieťaťa. V roku 1904 skladateľka stratila syna Medarda.
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Štrukturálna analýza diela
Zbierka obsahuje týchto 15 piesní:
1. Zvučia hory naše
2. Túžba moja
3. Čože si ty Anička
4. Keby som ja vedela
5. Šuhajíčko zlatovlas
6. Milená, milená
7. Pastierska
8. Marienka, čo žes
9. Gajdoško fašangovéI.
10. Gajdoško fašangové II.
11. Čože si ty dievča
12. S Tebou sa lúčiť mám
13. Išiel som ja tými lesmi
14. Ja som želela
15. Bratia, sestry do práce sa
Hymnický charakter majú piesne: 1, 15, ľúbostný charakter nájdeme v piesňach číslo 3, 5, 6, 8, 11,
pastorálna tematika sa nachádza v piesni 7, 13, téma fašiangov je v piesni 9,10 a smútok spájaný
s autobiografickými prvkami je v piesni číslo 2 ,4 a 14.
Zvučia hory naše: hymnický charakter piesne
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Čože sa ti dievča: ľúbostná lyrika spojená s humornými prvkami
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Pastierska: pastorálna tematika
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Ja som želela: autobiografická pieseň – smútky v jej živote
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Piesne fabulujú svoju ľudovosť po stránke:
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-

formovej výstavby: ide predovšetkým o malú piesňovú formu typu: a – b v piesňach číslo 4, 15, 7,
typu a – ║: b :║ – ide o piesne číslo: 1, 3, 5, 8, 10,12,14. Formové usporiadanie typu: ║: a :║ – ║: b
:║ majú piesne číslo 2, 9, 11. Piesne číslo 6 a 13 sú rozmerovo väčšie a ich formové riešenie
môžeme označiť: a – ║: b :║ – a ║: b : ║.
Ukážka Šuhajíčko zlatovlas : a – ‖: b:‖
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-

po tonálnej stránke: využíva skladateľka mnoho mimotonálnych tónov a módy, ktoré sa nachádzajú
v slovenských ľudových piesňach. Práve tieto prvky dodávajú piesňam úprimnosť a miestami si ich
naozaj možno zameniť s ľudovou piesňou. Aiolský charakter má pieseň Zvučia hory naše (3 takt 2.
dielu),
262

Elena Hašková

-

lydický charakter má pieseň Čože si ty Anička (dokumentuje to 3.takt 2.dielu, kde sa nachádza zv
kvarta), Šuhajíčko zlatovlas, Milená, milená, Marienka čo žes, Bratia, sestry do práce sa.
Ukážka č.8 Marienka čo žes
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-

dórsky charakter má pieseň Gajdoško fašangové I.:

-

harmónia je mnohokrát veľmi zaujímavá. V piesni číslo dva je smútok vyjadrený nie len textom, ale
aj využívaním zväčšených kvintakordov, durovomalých a zmenšených septakordov.
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Axiologicko – funkčná analýza diela
15 piesní v slohu ľudovom pre spev a klavír je jediné dostupné dielo Ľudmily Lehotskej Križkovej
a cez toto dielo môžeme spoznávať skladateľku po stránke umeleckej i ľudskej. Niektoré skladby môžeme
považovať za autobiografické, čo nám ešte viac odkrýva rúško tajomnosti v spoznávaní skladateľky.
Odhaľuje nám Lehotskej životnú i umeleckú filozofiu. Hovorí o jej veľkom národnom cítení o jej
horlivosti za všetko čo je slovenské. Právom je prirovnávaná v tomto smere k takým slovenským
dejateľkám ako bola Ľudmila Podjavorinská, Timrava či Terézia Vansová.
Celostná, esteticko-zážitková analýza diela
Piesne, ktoré sme sa rozhodli v edukačnom procese počúvať, sa snažíme sprostredkovať tak, aby
bol zaistený umelecký zážitok.
Dielo je vhodné pre žiakov 4. ročníka v predmete hudobná náuka, kde sa preberá téma pieseň a tanec
v hudbe. Pôjde o porovnanie ľudovej a umelej piesne. Môžeme využiť niektoré piesne na vysvetlenie
využívania mimotonálnych tónov, rytmické členenie 3 : 2 (pieseň číslo 2), intonáciu typických intervalov
pre stredoveké módy a podobne.
V 6. ročníku môžeme v rámci aktívnej percepcie opäť siahnuť po tejto zbierke a názorne vysvetliť princíp
dvojdielnej malej piesňovej formy a jej využitie (preberajú sa hudobné formy) , ako aj využívanie rôznych
kvintakordov a septakordov v hudbe.
V interpretačnom umení v predmete sólový spev je zbierka vhodná pre žiakov od 5.ročníka, niektoré
piesne, najmä číslo 14, 15 sú vhodné pre žiakov II. stupňa.
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Vo využití tejto zbierky v edukačnom procese môžeme teda postupovať cestou esteticko – emocionálnou,
aj cestou racionálno – informativnou.
PaedDr. Elena Hašková
Riaditeľka Základnej umeleckej školy Jána Levoslava Bellu v Kremnici
Angyalova 419/35, 967 01 Kremnica
tel.: 045/6742 674
zusjlbkca@gmail.com
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Abstrakt
Príspevok je sondou do piesňovej tvorby Jána Levoslava Bellu. Autorka sa sústreďuje na jeho piesne na
slovenské texty. Prináša informácie o interpretoch jeho tvorby, i o využití piesňovej tvorby skladateľa vo
vokálnej pedagogike.
Kľúčové slová: slovenská umelá pieseň, slovenská poézia, interpreti, vokálna pedagogika.

Abstract
The report is a probe of song production by Ján Levoslav Bella. The author focuses on his songs and
Slovak lyrics. The author brings information about the artists, his production and about the use of song
production by the composer in vocal pedagogy.
Keywords: Slovak artificial song. Slovak poetry. Artists. Vocal pedagogy.
Piesňová tvorba Jána Levoslava Bellu obsahuje 40 umelých piesní na nemecké, české, maďarské
a slovenské texty. Zásluhou editorov má dnes široká verejnosť i odborníci – učitelia spevu i interpreti
možnosť pracovať s kompletným piesňovým notovým materiálom.1
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Piesňová tvorba na slovenské texty
V 70. rokoch 19. storočia, keď Bella komponoval svoje prvé umelé piesne pre spev a klavír,bola už
pieseň s klavírom etablovaná ako koncertný žáner. Ján Levoslav Bella sa sústredene venoval
komponovaniu umelých piesní pre spev a klavír v troch časových etapách. Jednotlivé piesňové periódy sa
odlišujú výberom a charakterom zhudobnenej poézie a hudobnou štylistikou. Spočiatku Bella zhudobňoval
nemeckú a českú poéziu. Neskôr nemeckú a maďarskú.
Piesne na slovenský text začal písať v rokoch 1924 – 1929. Bolo to zásluhou Dr. Miloša Ruppeldta,
ktorý ho v roku 1924 zoznámil s poéziou Ivana Kraska, Janka Jesenského, Štefana Krčméryho a Petra
Bellu Horala. Vďaka redaktorovi Slovenských pohľadov sa Bella zoznámil i s poéziou Ľudmily
Podjavorinskej. Tvorba tejto autorky Bellu veľmi zaujala, lebo bola v súlade s jeho hudobnou poetikou.
Bella dbal na ľubozvučnosť a sématickú krásu verša.
Skladateľ zhudobnil 6 piesní na poéziu Petra Bellu Horala (1842 – 1919),4 piesne na poéziu
Ľudmily Podjavorinskej (1872 – 1951) a 1 pieseň na text Janka Jesenského.
Jana Lengeová hovorí: „Piesne na slovenský text si v porovnaní s predchádzajúcou tvorbou vyžiadali
odlišné zhudobnenie. Bella zvolil iný typ poézie i inú prozodickú štruktúru jazyka. Bellov kompozičný štýl
sa v tomto období odklonil od ideálno-romantického štýlu. Markantná je zmena v dikcii melizmaticky
poňatého vokálneho partu s decentným využitím slovenských hudobných idiómov“ 2
Koncom roku 1924 v čase pobytu v rakúskom kúpeľnom meste Bad Ischl vznikol cyklus troch
uspávaniek Matka nad kolískou na poéziu Petra Bellu Horala a pieseň Sedem dní... na text Janka
Jesenského.
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Bella považoval cyklus piesní Matka nad kolískou za výnimočné dielo. Tvoria ho tri uspávanky –
Spiže mi, ty moja nemyja, Búvaj, že mi búvaj a Spiže mi Janíčko. Tento Bellov cyklus je najčastejšie
spievaným. Dôvodom je nielen jeho dostupnosť, ale i melodičnosť, poetika textu, ale tiež príjemný hlasový
rozsah jednotlivých piesní.
Báseň Sedem dní... napísal Janko Jesenský počas ruského zajatia v Petrohrade v októbri 1917. Bella
ju poňal ako humoresku. Motívom tejto piesne sa stalo sedem tónov stupnice. Bellova pieseň je rozmarná
a vtipná. V procese výučby na strednom stupni umeleckého školstva ju do repertoáru zaradzujú mladí
tenoristi.
Z Horalovej zbierky Piesne z ďaleka zhudobnil Bella piesne V našom sade ruža kvitne, Žiaľ siroty
a Boli by sme popadali.
Poézia Ľudmily Podjavorinskej rezonovala s Bellovou hudobnou poetikou vo veľkej miere.
Dôkazom sú piesne Gajdúš Filúz, Naše vrátka, Iskierky a Čarujem ti. Posledné tri predstavujú ľúbostnú
lyriku v rôznych podobách. Pieseň Iskierky a Čarujem ti je obľúbenou piesňou mladých sopranistiek.
V Iskierkach majú možnosť interpretovať radosť s ničím neskalenej mladej lásky a v piesni Čarujem ti
majú možnosť odhaľovať tajomné aj temné stránky ľudskej psyché. O piesni Gajdúš Filúz pre tenor
a klavír Bella v liste synovi Rudolfovi z 23. 31927 napísal: „Teraz sa zamestnávam myšlienkou na utešenú
skladbu, ktorou by som chcel osláviť národného virtuóza na gajdy.“ 3
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Interpreti piesňovej tvorby Jána Levoslava Bellu
Kompetentnou interprétkou Bellových piesní bola jeho dcéra, altistka Gusta Krafftová-Bellová,
ktorá ich spievala v Sibini, Bukurešti i Budapešti. Prvou interprétkou cyklu Matka nad kolískou bola
speváčka Hana Pirková. V období 1. ČSR si hudobné inštitúcie kládli za cieľ programovo propagovať
slovenskú hudbu. Prvý koncert z Bellovej piesňovej tvorby v 20. storočí usporiadal hudobný odbor
Umeleckej besedy 24. marca 1922 v Bratislave. Na Večierku slovenskej piesne sa predstavil spevák Štefan
Tiso s klaviristom Gustávom Koričanským. Na autorskom večeri z Bellovej tvorby v Bratislave 4. októbra
1927 sa predstavila Máša árový, členka opery SND s klaviristom Zdeňkom Hoblíkom. O medzivojnovom
období sa zachovalo najviac správ. V liste z 10. Novembra 1925 žiadal kremnický organista Rudolf Ország
(1893 – 1962) Dobroslava Orla o poskytnutie Bellových piesní pre plánovaný hudobný večierok
v Kremnici. Prominentným interprétom Bellových piesní bol slovenský tenorista Dr. Janko Blaho (1901 –
1981). Sólista opery SND ich nielen spieval na koncertoch, ale i v rozhlase. Pieseň Gajdoš Filúz bola
súčasťou jeho kmeňového repertoáru. Janko Blaho uskutočnil rozhlasové i gramofónové nahrávky
z Bellovej piesňovej tvorby.i Inperpretkami Bellových piesní boli i sólistky opery SND sopranistka Elena
Blahová-Bartošová (1905 – 1981) a mezzosopranistka Dita Gabajová (1914 – 2000).Veľkú pozornosť
venovala Bellovej piesňovej tvorbe vokálna pedagogička, sopranistka Zita Hudcová-Frešová (1912 –
2005), ktorá bola i editorkou Bellových piesní. Cyklus Matka nad kolískou naspievala pre Supraphon.
O uvedenie piesňovej tvorby na koncertné pódia sa usilovali poprední sólisti SND. Bas-barytonista
Stanislav Mjartan (1836 – 1956), tenorista František Šubert, sopranistka Elena Holičková. I najmladšia
spevácka generácia zaraďuje do svojho koncertného repertoáru jeho piesne. Sú to sopranistky Nao Higano,
Petra Noskaiová, i Martina Špačková – Múdra.
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Využitie piesní Jána Levoslava Bellu v pedagogickom procese
K najčastejšie spievaným piesňam patria piesne z cyklu Matka nad kolískou. Tmavšie zafarbené
soprány i vyššie mezzosoprány radi zaradzujú do svojho repertoáru pieseň Čarujem ti, naopak lyrickým
sopránom je bližšia pieseň Iskierenky. K tenorovej výbave patrí pieseň Gajdoš Filúz. Vydaním Bellovej
piesňovej tvorby pre nízky hlas, otvoril sa nový priestor pre interprétov i v pedagogickom procese. Pri
budovaní speváckych základov mladých hlasov – sopránov i tenorov v strednej hlasovej polohe, hľadáme
učitelia slovenské umelé piesne. Bellove piesne vyplnili túto medzeru, a tiež poskytli možnosť nízkym
ženským i mužským hlasom na verejnosti s oficiálnych materiálov interpretovať jeho piesňovú literatúru.
Záver
„Bellove piesne písané v origináli v štyroch jazykoch sú odrazom stredoeuópskeho multikultúrneho
prostredia, ktorého komunikačný priestor aj čase vypätých snáh o národne orientovanú hudbu predpokladal
dorozumenie vo viacerých jazykoch“.2 V svojom individuálnom štýle syntetizoval prvky schubertovskoschumanovskej piesne. Bella rozumel ľudskému hlasu ako nástroju. Jeho umelé piesne na slovenské texty
sú a budú súčasťou repertoáru mladej nastupujúcej slovenskej speváckej generácie.
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Abstrakt
Ján Levoslav Bella je významným slovenským skladateľom neskoršej romantickej hudby. Jeho tvorba je
rozsiahla a syntetizuje všetko v dovtedajšej klasickej hudbe. V nasledujúcej štúdii analyzujeme jeho
sláčikové kvartetá. Témy sú

melodicky svieže, invenčné s jasnými

kontúrami

makroformy,

s drobnokresbou melodických motívov a ornamentikou mikroformy s charakteristickými rytmickými
figúrami až tanečného charakteru slovenskej ľudovej hudby. V rubátovej voľnejšej agogike majú miestami
až rapsodický charakter. Sú plné barokovej pompéznosti, radosti a vzletnosti klasicizmu či ranného
romantizmu, ale aj regionálneho temperamentu. Harmónia je postavená nielen na kadenciách, ale si
vynucuje „nekonečnú melódiu“ v klamných spojoch rozšírenej tonálnej funkčnosti typickej pre
romantikov. Napriek tomu skladby sú formovo zomknuté a tonálne zjednotené v apolónskom princípe.
Vyspelá kánonická technika evokuje barokové sonáty a

fúgy. Skladateľ s veľkou noblesou a umom

implementuje a štylizuje prvky slovenskej ľudovej hudby, zriedka ich aj cituje, pričom využíva typické
segmenty folklóru: descendenčnú melodiku, modálnu harmóniu: mixolydický, eolský, frygický a lydický
modus.
Kľúčové slová: Ján Levoslav Bella, skladateľ, intelektuál, humanista, predstaviteľ slovenskej hudby,
sláčikové kvartetá a kvintetá, analýza hudobnej reči diel
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Abstract
John Levoslav Bella is an important Slovak composer of the later Romantic music. His work is extensive
and synthesizes everything of classical music. In the following study, we analyze his string quartets.
Themes are melodically lush, inventive with clear contours macroforms, with miniature melodic motifs and
ornamentation microform with characteristic rhythmic figures of the dance to the nature of Slovak folk
music. In rubato freer agogics have places to rhapsodic character. Themes are full of Baroque pomp, joy
and verve of Classicism and early Romanticism, but also regional temperament. Harmony is based not only
on the cadenzas, but forces "endless melody" in expanded tonal functionality typical for Romanticism.
Compositions forming a serried tonal united in apolon principle. Canonical technique evokes Baroque
sonatas and fugues. Composer with great refinement and mind implement and stylized elements of Slovak
folk music: descendent melody, modal harmony - mixolydian, aeolian, phrygian and lydian mode.
Keywords: John Levoslav Bella. Songwriter. Intellectual. Humanist. Representative of Slovak music.
String quartets and quintets. Analysis of musical language of Works.
Ján Levoslav Bella je skutočnou, pravou osobnosťou hudby na Slovensku, o tom už dnes niet
žiadnych pochýb. Jeho tvorba po toľkých rokoch nestratila svoj punc kvality, práve naopak: jej význam
vzrastá z roka na rok v priamej úmere s postupujúcim rozmachom (či skôr umeleckým regresom)
majoritných žánrov modernej hudby v desiatkach nových hudobných smerov. Prečo podčiarkujeme
v tomto príspevku práve sláčikové kvartetá, komornú hudbu skladateľa? Pretože najlepšie odkrývajú taje
duše ich tvorcu, jeho sviežu myseľ, invenciu, entuziazmus života, filozofický názor na svet, na kultúru, na
ľudské bytie. Pretože kvartetá sú introvertné i extrovertné zároveň: nežné, subtílne, vyjadrujúce lásku,
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nádej a pokoru, ale aj radosť, mladícku roztopašnosť, optimizmus, sú temperamentné až
útočné....samozrejme „útočné“ len na naše pozitívne emócie, pocity a intelekt. Sú prosto krásne, pôvabné,
pôsobivé, vrtošivé, plné zlomov a energickosti a zároveň múdre a vyvážené, pokojné, striedme. A vôbec:
dobre, že sú, že jestvujú. Dnes nás všetkých hudobných akademikov i laikov oblažujú, obohacujú. Hrajú
ich popredné medzinárodne uznávané komorné telesá ako Moyzesovo, Zemlinského či Zwieblovo
sláčikové kvarteto. A propos....čo by sme my muzikológovia a učitelia dnes robili? Čo by vlastne dnes
všetci hrali, ak by také „skvostné lahôdky“ nikto nenapísal? Po kom by sme nazvali školy, súťaže,
festivaly, rôzne ocenenia, ulice, ak by nebolo takých osobností ako je Ján Levoslav Bella? Po majstrovi
Bellovi sa volá ZUŠ v Kremnici, Konzervatórium v Banskej Bystrici i Cena Hudobného fondu za dielo
niektorého zo súčasných skladateľov....Bellov hudobný i nehudobný odkaz je skutočne veľký, adresný,
nadčasový, bezhraničný, univerzálny, všeľudský i apolitický.
Obráťme však pozornosť k samotným skladbám. Ich oficiálny počet – to sú štyri opusy
v chronologickom poradí: g – mol, e – mol (z roku 1871), c – mol (1880), B – dur (1887). Údajne piate
Sláčikové kvarteto F – dur („Vianočné“), ktoré majster napísal ako prvé, sa stratilo (J. Lengová 1996).
Špecifické postavenie v komornej tvorbe má Nokturno pre sláčikové kvarteto a Sláčikové kvinteto d – mol
pre dvoje huslí, dve violy a violončelo z roku 1868 a to nielen z dôvodu typického obsadenia chordofónov,
ale vyplýva to aj z hudobného myslenia vrcholného romantického tvorcu, z voľby adekvátnych hudobno výrazových prostriedkov.
Metrorytmus a melódia – to sú prioritné činitele pri tvorení hudby akéhokoľvek štýlu a obdobia. V tom sa
zdá byť skladateľ popri práci s harmóniou a kontrapunktom skutočným majstrom. Témy sú melodicky
svieže, invenčné s jasnými kontúrami makroformy, s drobnokresbou melodických motívov a ornamentikou
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mikroformy, s charakteristickými rytmickými figúrami, ktoré v rubátovej voľnejšej agogike majú miestami
až rapsodický charakter. Jedenkrát pôsobia tieto výrazové segmenty prekvapivo normatívne a uhladene,
snáď sme to už niekedy počuli aj u iných, napr. u Haydna, Mozarta, Beethovena či Schuberta: je to napr.
úvodná téma Sláčikového kvarteta e –mol v 2. časti Adagio; je to aj melódia v oktáve nad tremolovým
ostinátom v 1. časti Allegro appassionato Sláčikového kvinteta d – mol alebo v 3. časti Scherzo v tom istom
kvintete; podobne je to téma v Sláčikovom kvartete B – dur v 4. časti Allegretto. To „normatívne“ je tu
preto, aby sa všetko v ďalšom priebehu skomplikovalo a poprelo. V tom okamžiku pôsobením kontrastu
exponované témy ešte viac prekypujú

energiou a novátorstvom v úsilí poslucháča prekvapiť niečím

nevšedným. Tieto „energetické témy“ sú plné barokovej pompéznosti, radosti a vzletnosti klasicizmu
či ranného romantizmu, ale aj regionálneho (slovenského ergo uhorského) temperamentu. Mólové tóniny
sa kontrastne striedajú s durovými a rýchlejšie tempá s komótnejšími. Skladateľ si zvolil za jeden zo
základných princípov svojej tvorby pohybový, tonálny, dynamický, melodicko – tvarový kontrast (1. časť
Allegro molto v Sláčikovom kvartete B – dur – obdobne aj v 3. časti Allegro; 1. časť Allegro risoluto v
Sláčikovom kvartete e –mol; 3. časť Allegro Commodo v Notturno pre sláčikové kvarteto a inde). Smútok,
tklivosť, melanchólia až osudovosť, pochmúrnosť či tragickosť a akási „idée fixe“ – večná téma
signifikantne vyznieva z niektorých hudobných myšlienok nielen v týchto komorných skladieb pre sláčiky,
ale aj v ďalších Bellových dielach (napr. v symfonickej básni Osud a ideál) a to všetko vždy v kontraste
s optimizmom, elánom, patetickou vzletnosťou, bezbrehou radosťou so „záverečným durovým akordom“
(Finis coronat opus).
Aj keď častejšie melodické, rytmické a harmonické výrazové prostriedky evokujú obdobie „vznešeného
a ušľachtilého“ baroka či klasicizmu, smelá harmónia diel J. L. Bellu už nesmeruje len uzatvoreným
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kratším kadenciám, ktoré vynucujú dózovanie formových úsekov, ale k „nekonečnej melódii“ romantikov,
k otvorenej forme so zámerným oddialením tonálneho centra, ku častým klamným spojom, čo napokon
vedie aj k tonálno – funkčnej viacznačnosti a neurčitosti, k sekundárnej centralizácii, ku vystupňovanej
subdominantnej a dominantnej smernosti s lydickými a frygickými prvkami (a to bez oného „ľudového
pôvodu“), k fluktuácii a asociatívnosti tonálnych centier, k disonantným akordickým difúziám s lineárnym
základom, k smelým sekvenciám a paralelizmom po „chromatickej podkladovej škále“ a k „mutáciám
či transmutáciám septakordov“ povedané v terminológii Miroslava Filipa (M. Filip 1965) – a to všetko za
účinnej podpory bohatého kontrapunktu, imitačných postupov relatívne samostatných hlasov (Sláčikové
kvarteto e –mol 1. časť Allegro risoluto; Sláčikové kvarteto B –dur 2. časť Andante sostenuto; Sláčikové
kvarteto c –mol 3. časť Scherzo).
Zvuková ukážka č. 1
1. časť Moderato serioso, Notturno pre sláčikové kvarteto
http://www.classicalarchives.com/work/300800.html
Napriek tomu v niektorých častiach spomínaných skladieb pre sláčiky prevládajú formovo zomknuté
tonálne kadencie s jemnými kontúrami melodiky, občasnými klamnými spojmi, ornamentikou v dokonale
vypracovanej faktúre, ktorej pilier tvoria len štyri hlasy, naznačuje hedonistický ideál vyváženosti klasickej
hudby, apolónsky princíp (Sláčikové kvarteto c –mol 2. časť Andante; Sláčikové kvarteto e –mol 2. časť
Adagio; Sláčikové kvarteto B - dur 2. časť Andante sostenuto).
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Zvuková ukážka č. 2
Sláčikové kvarteto B - dur 2. časť Andante sostenuto
http://www.prestoclassical.co.uk/r/Marco%2BPolo/8223839
Vyspelá imitačná („kánonická“) technika skladieb pripomína okrem iných hudobných druhov aj barokové
sonáty „da chiesa“ a „da camera“ alebo fúgy. Nie je to len vizitka Bellovej kompozičnej zručnosti,
vzdelanosti a nadhľadu, skôr je to snaha po syntéze všetkého, čo tu už bolo aj s nastolením niečoho úplne
nového, čo tu nikdy ešte predtým nebolo. A vydarilo sa: prekryť všetku objavenú krásu predchodcov,
implementovať do nových netušených dimenzií nadčasovú barokovú vrcholnú inštrumentálnu polyfóniu (3.
časť Adagietto v Sláčikovom kvintete d – mol; 1. časť Allegro, 3. časť Scherzo a 4. časť Allegro molto /s
dvojitou fúgou/ v Sláčikovom kvartete c – mol; 2. časť Allegretto / 2. veta v Sláčikovom kvartete B – dur).
Z hľadiska riešenia hudobnej formy skladateľ vždy dbá na jej ucelenosť a vyváženosť. Nielenže pracuje
dôsledne klasicky s motívmi ich reprízou, variovaním, s augmentáciou a diminúciou, s horizontálnou
a vertikálnou inverziou, ale celok jednotlivých častí cyklu i samotný kompletný cyklus stmeľuje
dôslednejším opakovaním tých istých (totožných i obmenených) tém, čo pripomína riešenie ronda, variácií
a sonátovej formy (aj s typickým návratom hlavnej tóniny v hlavnej téme a v kódach častí cyklu či celého
kvarteta). Napríklad vďaka citácii tej istej témy v 1. a 3. časti Sláčikového kvarteta B – dur po formovej
stránke je kvarteto ucelenejšie, zjednotenejšie. Andante sostenuto Sláčikového kvarteta B – dur dokonale
stmeľuje trojdielna forma s reprízou témy. V Sláčikovom kvintete d – mol v poslednej časti Presto
niekoľkonásobný návrat témy evokuje rondo a podobne.
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O vzťahu J. L. Bellu k ľudovej piesni sa popísalo veľa, preto sa tejto téme necháme vyjadriť
naslovovzatým odborníkom (L. Burlas 1985; N. Hrčková 1993; J. Lengová 1993; H. Urbancová 1996
a ďalší). O tom, že sa skladateľ aj teoreticky zaoberal implementáciou a štylizáciou prvkov ľudovej hudby
do umelej hudby, že nebol len jej púhym zberateľom, svedčia jeho štúdie s názvom Myšlienky o vývine
národnej hudby a slovenského spevu (In: Letopis Matice slovenskej, 10, 1973, s. 15), Slovanská hudba
a spev slovenský (In: Dalibor č. 8, 1869, s. 57 – 58, č. 9, s. 65 – 66), Podmienky a základy národnej hudby
slovanskej (Hudební listy, r. 3, 1872, 16, s. 127 – 129).

Jeho tvorba však prekračovala rámec

upravovateľov ľudových piesní - oduševnených venčekárov svojej doby v prospech univerzálneho umenia.
Hudobný folklór totiž J. L. Bella vysoko umelecky štylizoval, zriedka aj zreteľnejšie citoval a vkusne
implantoval do skladby. Napríklad v Sláčikovom kvartete B – dur zazneje ľudová pieseň Gúľalo sa gúľalo
to červené jabĺčko, v Notturne pre sláčikové kvarteto v 3. časti Allegro Commodo slovenské ľudové piesne
Dobrú noc má milá, Štyri kozy piaty cap a Po nábreží koník beží, v Sláčikovom kvartete e – mol, napr. aj
v 3. časti Allegro scherzando (ako aj v ďalších častiach kvarteta) sa štylizujú vianočné koledy a iné ľudové
piesne - a to tak slovenské ako aj maďarské (jedným slovom „uhorské“).

Zvuková ukážka č. 3
Notturno pre sláčikové kvarteto, 3. časť Allegro Commodo
citácie ľudových piesní Štyri kozy piaty cap a Po nábreží koník beží
http://www.classicalarchives.com/work/300800.html
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Čo je teda pre Bellu typické? Skôr štylizuje ako cituje: svoje témy opiera o tetrachordy prevzaté z ľudovej
hudby, používa typické pohyby s descendenčnou melódiou, modálnu harmóniu s mólovými dominantami v
mixolydickom a eolskom móde, frygické a lydické segmenty. Štylizácia a harmonizácia folklórnych
prvkov neprebieha len v horizontálnej melodicko – rytmickej rovine, ale aj v akordike, vertikále. Modálny
kolorit akordov a ich vzťahov tak rozširuje zúžené možnosti dur – molového systému, na čo zrejme Bella
tak teoreticky ako aj prakticky vo svojej dobe dozrel. Je však otázne, ako k tomu všetkému dospel. Ako
dospel k mnohým teoretickým postulátom a praktickým východiskám, ktorými sa vlastne riadili aj jeho
súpútnici ako boli Wagner, Reger, Mahler či Richard Strauss? Či aj oni rovnako experimentovali
s modálnou ľudovou hudbou ich regiónu? Alebo ako hudobní cecilianisti sa vracali späť k tradíciám
stredovekej hudby? Nazdávame sa, že ani jedno a ani druhé tak nepoznačilo hudobný jazyk romantikov.
Vývoj harmónie smeroval v zásade v tom období k rozšírene funkčnej harmónii, k postupnej, ale nie úplnej
(!) jej deštrukcii, ku „chromatizácii harmónie“, k zintenzívňovaniu smernosti či lepšie k postupnému
zrovnoprávňovaniu a absolutizácii chromatického systému temperovanej sústavy. Nie je napríklad vhodné
odvodzovať neapolský sextakord (kvintakord) len z pozície stredovekej frygickej stupnice, resp. lydickú
funkčnosť z lydicko – mixolydickej „ľudovej“ modality bez ohľadu na subdominantnú a dominantnú
primárnu a sekundárnu smernosť neskoršej modernejšej hudby (...na píšťalkách sa pískalo po celom svete,
nielen na Slovensku...). Aj preto nemajú pravdu niektorí hudobní kritici a historici, ak tvrdia, že síce J. L.
Bella „teoreticky uvažoval o slovanskosti a ľudovosti, ale v praxi mu tieto ideály boli vzdialené“.
S podobnými nelichotivými názormi na Bellovu tvorbu a jeho romantickú orientáciu „na cudziu a nie
domácu hudbu“ sú neopodstatnené, skôr hovoria o názorovej obmedzenosti Bellových kritikov. Pretože to
všetko bolo omnoho komplikovanejšie. Pretože to všetko bolo zároveň aj omnoho prirodzenejšie, bez
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nánosu „požiadaviek národnosti v národnej hudbe“ v súlade s novými požiadavkami výrazu nadnárodnej
harmonickej reči romantikov a skladateľov 20. storočia, pričom nemuseli „programovo“ zabúdať nato,
z akej krajiny pochádzajú. Naše polemiky a muzikologické dišputy však nič nezmenia na tom, že J. L.
Bellovi ako schopnému a citlivému hudobníkovi nechýbalo zdravé muzikantské jadro. Nadaný muž
pochádzal z Liptova – z kraja bohatého na rozmanitosť folklóru. Segmenty ľudovej hudby citlivo vnímal
od detstva, sú programovo implantované do všetkých jeho skladieb, napr. citeľne do 4. časti Presto
Sláčikového kvinteta d – mol, do celého Sláčikového kvarteta e –mol, napr. Allegro Scherzando pripomína
akúsi improvizáciu ľudových hudobníkov z Podpoľania, Terchovej či odinakiaľ. Zdôrazňujeme však ešte
raz, že J. L. Bella ako skladateľ neriešil vo svojej tvorbe len „národnosť“, „slovenskosť“, „regionálnosť“
a možno aj modernosť, aktuálnosť či módnosť, ale predovšetkým: univerzalitu, nadčasovosť, všeplatnosť
umeleckej výpovede tvorivého indivídua a to vo vysokej umeleckej kvalite tvorby na istom stupni vývoja
európskej a svetovej hudobnej kultúry.
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