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ÚVOD

Konferencia Pramene slovenskej hudby je v poradí už štvrtá časť cyklu, ktorej úlo-
hou je zmapovať výskyt hudobných prameňov slovenskej proveniencie a zároveň plní 
funkciu vzdelávania pracovníkov hudobných oddelení knižníc, múzeí a archívov. Pod 
rovnakým názvom Pramene slovenskej hudby IV predstavujeme aj zborník vedeckých 
štúdií, ktorý prezentuje referáty prezentované na konferencii hudobných knihovní-
kov, archivárov, múzejníkov v dňoch 24. a 25. septembra 2014 na Žilinskej univerzite 
v Žiline. Zborník je sústredením výsledkov vedeckého bádania písomných hudobných 
prameňov nášho hudobného dedičstva z obdobia 19. storočia, ponúka riešenie problé-
mov súvisiacich s ich spracovaním, uchovávaním a sprístupňovaním širokej vedeckej, 
odbornej a laickej verejnosti.

Podobne ako konferencia, tak aj zborník je už tradične členený do dvoch tematic-
kých oblastí. V prvom okruhu sme sa venovali podchyteniu hudobných prameňov 
z obdobia 19. storočia. Svoje výskumy tu prezentovali najmä vysokoškolskí pedagógo-
via a erudovaní vedeckí pracovníci Slovenskej akadémie vied, ako aj vedeckí a odborní 
pracovníci múzeí, ktorí predstavili obsah svojich zbierkových fondov a možnosti ich 
ďalšieho výskumu. Sú to referáty spracované z rôzneho pohľadu. Je to ako možnosť 
využívania pramenného materiálu pri vysokoškolskom štúdiu, charakteristika boha-
tého zbierkového fondu s výhľadmi ďalšieho bádania, upozornenie na významné skla-
dateľské osobnosti pôsobiace na Slovensku a ich tvorbu, alebo len určitú časť tvorby 
(Ján Levoslav Bella, Béla Kéler, Ján Egry, Oldřich Hemerka, Jozef Chládek), prípadne 
slovenská vokálna tvorba do pre deti roku 1918 a zaujímavá didaktická organová lite-
ratúra nachádzajúca sa v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne. 

Druhá tematická časť príspevkov prináša nové poznatky z oblasti spracovania a di-
gitalizácie primárnych a sekundárnych hudobných prameňov spojených s praktický-
mi ukážkami. Vstupným príspevkom je prehľad činností hudobných oddelení knižníc 
všetkých typov a ich premeny v súvislosti s premenami informačných inštitúcií v dobe 
elektronického sprístupňovania materiálu. Zo sveta digitalizácie predstavujeme súčas-
ný stav digitalizácie a sprístupnenia stredovekých pamiatok hudobnej kultúry z úze-
mia Slovenska v databáze Cantus Planus in Slovacia, aktuálny stav digitalizácie pra-
meňov v Institutu Bohuslava Martinů v Prahe a digitalizáciu rozhlasových hudobných 
fondov v archíve RTVS. Záverečný príspevok je predstavením Metodiky spracovania 
hudobnín vo formáte MARC 21 a podľa ISBD, ktorá sa pripravuje na vydanie v SNK.

Zborník Pramene slovenskej hudby IV je teda ďalším krokom napomáhajúcim 
k zhromažďovaniu poznatkov danej problematiky a vyzýva nás v pokračovaní začatej 
práce. 

Martina Božeková
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HUDOBNÉ PRAMENE A ICH REFLEXIA VO VYSOKOŠKOLSKOM 
PROSTREDÍ

Prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. 
Katedra hudby FHV ŽU Žilina

ABSTRAKT
V príspevku sme charakterizovali súčasný stav hudobného vzdelávania na Fakulte humanitných 

vied Žilinskej univerzity v Žiline a využívanie prameňov pri  štúdiu na uni verzite.

ABSTRACT
In this report we characterize the present state of student musical preparation at Faculty 

of Humanitis at Žilina University in Žilina and use of sources in musical studies at university.

Je to po prvý raz, čo sa na akademickej pôde Katedry hudby Fakulty humanitných 
vied Žilinskej univerzity v Žiline uskutoč ňuje konferencia slovenských hudobných 
knihovníkov, múzejníkov a archivárov, ktorej hlavným organizátorom je Slovenská 
národná skupina IAML. Konferencia sa koná v čase, keď si Katedra hudby – najmlad-
šie univerzitné pracovisko Fakulty humanitných vied pripomína 10. výročie svojej 
existencie. Pri jej zrode stáli viacerí významní predstavitelia vedeckého i umeleckého 
života na Slovensku, ktorí nádejnému vedecko-pedagogickému a umeleckému pra-
covisku poskytli garanciu nad vysokoškolským štúdiom. Dnes, po 10 rokoch svojho 
účinkovania, Katedra hudby predstavuje celospoločensky akceptovateľný vysokoškol-
ský štandard reprezentovaný dvomi akreditovanými študijnými programami v pre-
zenčnom i externom bakalárskom a nadväzujúcom magisterskom stupni vysokoškol-
ského štúdia. Sú to: učiteľstvo hudobného umenia pre základné umelecké školy (ZUŠ) 
a učiteľstvo hudobného umenia v aprobácii s matematikou a anglickým jazykom 
a literatúrou pre základné školy (ZŠ). V študijnom programe učiteľstvo hudobného 
umenia, v tzv. jednopredmetovom štúdiu, je v ponuke sedem špecializácií: hra na kla-
víri, organe, akordeóne, husliach, gitare, fl aute a v speve. Ich cieľom je vychovať plne 
kvalifi kovaných učiteľov hudby v základných umeleckých školách, budúcich hudob-
ných pedagógov a súčasne aj charizmatické vedúce osobnosti hudobného života v re-
giónoch Slovenska. O štúdium je veľký záujem, prevyšujúci naše možnosti. Zvládnuť 
široké spektrum praktických disciplín sa dá iba za spolupráce s externými pedagóg-
mi, ktorí k nám prichádzajú z iných vedecko-pedagogických a umeleckých pracovísk 
na Slovensku, prípadne aj z Čiech. 

Desať rokov činnosti katedry predstavuje pomerne širokú škálu vzdelávacích a ve-
decko-výskumných aktivít. V súlade s dlhodobým rozvojom pracoviska sa z podne-
tu katedry Žilinská univerzita stala – ako jedna zo štyroch verejných vysokých škôl 
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na Slovensku – inštitucionálnym členom Slovenskej národnej skupiny IAML (2011). 
Vyplynulo to nielen zo všeobecného záujmu o prácu v národnej skupine, ale aj z vedec-
ko-pedagogických a umeleckých ambícií, ktoré sú dnes v odborných kruhoch pozitív-
ne refl ektované a z možnosti stimulovať pokračujúci výskum v danej oblasti.

Súčasná edičná i publikačná činnosť katedry je reprezentovaná početnými vý-
stupmi: zborníkmi „Hudobný život na Slovensku – kontinuita či diskontinuita“ (2007, 
2009 a 2010), v ktorých je venovaná pozornosť otázkam súčasnej hudobnej kultúry 
vo všetkých jej sférach (skladateľskej, interpretačnej, recepčnej i hudobno-pedagogic-
kej), fakultným monotematickým zborníkom „Acta Humanica“ (2010), zameraným na 
aktuálne muzikologické témy, monografi ami „Hudba v kultúre európskeho stredoveku“ 
(2006), „Metamorfózy hudobnej kultúry vo Vrútkach“ (I/2008, II/2010) alebo „Zvuk 
v súčasnej hudobnej kompozícii“ (2012) a „Zvuk – problém hudobnej estetiky aj hu-
dobnej pedagogiky (2012), ktorých zmyslom je sprostredkovať odborný záujem o zvuk 
v hudobných a pedagogických vedách. Vo väčšine prípadov ide o výstupy z riešených 
vedecko-výskumných projektov KEGA a VEGA. Pri stručnom výpočte týchto aktivít 
nemožno obísť monografi e prof. Ladislava Burlasa „Formy a druhy hudobného umenia“ 
(2006) a „Dejiny európskej hudobnej teórie“ (2007), autoritatívne vysokoškolské učeb-
nice, ktoré vyšli tlačou v Žilinskom univerzitnom vydavateľstve EDIS. Na ich vydaní 
sa redakčne podieľala Katedra hudby.

Z pohľadu našej témy si samostatnú pozornosť zaslúži „rozbiehajúca sa“ notová edí-
cia venovaná žilinskému pedagógovi a skladateľovi Pavlovi Krškovi (1949). Ide o edí-
ciu Slovenské ľudové piesne pre spev a klavír, ktorá doposiaľ – od roku 2008 priniesla 
sedem zošitov úprav ľudových piesní. Pozoruhodná je ich genéza: úpravy vznikli na 
spoločenskú objednávku mladých interpretov – na žiadosť žiakov ZUŠ a študentov 
konzervatórií, prípadne pre konkrétneho interpreta, to znamená, že autor pri kompo-
zícií rešpektoval požiadavku vytvoriť piesňový repertoár pre všetky hlasové i vekové 
skupiny spevákov. Autografy, ktoré sa nachádzajú v súkromnom archíve skladateľa, 
boli redigované spolu s autorom, ktorý korigoval ich fi nálnu podobu. Aj keď nejde 
o edíciu kľúčových diel skladateľa, ani o kritickú edíciu, ako je to v prípade repre-
zentatívnej pramenno-kritickej notovej edície Musicalia Istropolitana, vydávanej Fi-
lozofi ckou fakultou UK v Bratislave, vydávanie úprav ľudových piesní plní významnú 
pedagogickú funkciu, a to nielen v úzkom regionálnom prostredí. Navyše, z vydaných 
skladieb možno si vytvoriť ucelený obraz aspoň jednej časti skladateľovej súčasnej 
tvorby.

V hudobnej edukácii sa aktívne uplatňujú viaceré informačné zdroje, teda aj zvu-
kové média, CD alebo DVD nosiče, vydávané v univerzitnom vydavateľstve, alebo aj 
v iných vydavateľstvách na Slovensku.

Umeleckú činnosť katedry reprezentujú viaceré umelecké prezentácie. Okrem čin-
nosti Fakultného speváckeho zboru OMNIA, ktorý zaznamenáva množstvo úspechov 
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doma i v zahraničí, tradíciu si vytvárajú univerzitné koncerty starej hudby – Musica 
Testuda Slovaca. Koncerty sa organizujú na pôde žilinskej historickej radnice. Oži-
vujú hudbu starých majstrov, hudbu, ktorá tvorila súčasť hudobnej histórie dnešné-
ho Slovenska. Cieľom koncertov je priblížiť diela domácich i európskych skladateľov, 
predovšetkým lutnovej inštrumentálnej hudby 16. – 17. storočia, ktoré na verejnom 
koncerte zaznievajú v jedinečnej interpretácii špecialistov hry na historické hudobné 
nástroje – súboru In Cordis Ensemble (CZ). Interesantné na podujatí je, že koncertom 
predchádza priebežný, ale systematický výskum štýlového obdobia, ktorému sa súbor 
i katedra dlhodobo venujú. Pozornosť sa sústreďuje na tlačené pamiatky lutnovej hud-
by na území Slovenska a na interpretov – hráčov na tento nástroj. Väčšina interpre-
tovaných skladieb pochádza nielen zo slovenských, ale aj zahraničných pramenných 
zdrojov, ktoré sa pôvodne nachádzali na dnešnom území Slovenska, napríklad ako 
súčasť tzv. Levočských alebo Bardejovských zbierok hudobnín, prípadne aj iných tla-
čených lutnových tabulatúrnych kníh.

Profesionálne i študentské umelecké aktivity v edukácii nepôsobia oddelene, ale sa 
vzájomne prelínajú. Koncepcia vzájomného prieniku je postavená tak, aby umelecké 
výstupy prispievali nielen k praktickému hudobnému vzdelávaniu študentov, ale aby 
sa súčasne pestoval aj ich vkus, kreativita a zmysel pre tímovú prácu. V oblasti štu-
dentských aktivít tomu zodpovedajú pravidelné koncerty jednotlivcov i zboru, súťaže 
ŠVOUČ, worshopy, interpretačné semináre, účasť na zahraničných súťažiach a pod., 
teda aktivity, vytvárajúce priestor pre praktické zručnosti a umelecký výkon. I v tejto 
oblasti sa kurikulum vysokoškolského štúdia nezaobíde bez priameho či sprostred-
kovaného kontaktu s hudobnými prameňmi, najčastejšie tlačenými alebo zvukovými. 
Druhou oblasťou študijných aktivít je pedagogická interpretácia hudby, orientovaná 
na hudobné dielo, na umelecký artefakt, kde sa predpokladá, že študent zvládne istú 
škálu teoretických a didaktických vedomostí. Výstupom sú semestrálne a ročníkové 
písomne práce, no najmä záverečné práce bakalárske a magisterské. Tu má študent 
preukázať schopnosť vypracovať a realizovať jeden ucelený projekt, napríklad z hu-
dobnej pedagogiky, psychológie, estetiky, teórie a dejín hudby, alebo má povinnosť 
vypracovať monografi u, hudobný portrét a pod., ale vždy tak, aby boli v práci rešpek-
tované zásady vedeckého citovania a odkazovania na pramene a literatúru.

Prieskum problematiky diplomových prác, ktoré vznikli v poslednom období 
na katedre a boli úspešne obhájené, priniesol viaceré zaujímavé výsledky.

K dispozícii sme mali 114 záverečných prác, z toho 52 bakalárskych a 62 magister-
ských. Práce boli väčšinou širšie zamerané, tematicky sa viazali na problematiku peda-
gogickú, historickú, na dejiny slovenskej a svetovej hudobnej kultúry, na interpretačné 
otázky, hudobný folklór, na hudobný soft vér a informačné technológie, na hudobnú 
kultúru slovenských regiónov. Dominantné postavenie mala hudba artifi ciálna, non-
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artifi ciálnej hudbe, ako je rock, šansón, muzikál a pod., sa venovalo iba necelých 8 % 
diplomoviek.

Najpočetnejšiu skupinu tvoria bakalárske a diplomové práce z oblasti hudobnej pe-
dagogiky a didaktiky – 37 %, čo je jedna tretina z celkového počtu vybraných prác. 
Na druhom mieste sú práce venované skladateľským osobnostiam slovenskej i eu-
rópskej hudby a analýzy diel – 28 %. Poslednú, tretiu a najpočetnejšiu skupinu prác 
zastupuje problematika z oblasti hudobného života vo vybraných regiónoch Sloven-
ska, celkovo 11 %. Hudobný folklór, interpretačné otázky a tradičná hudobná kultúra 
inonárodná predstavuje 4 %, na hranici 1 % ostali organológia, hudobná paleografi a, 
sakrálna hudba a informačné technológie v hudbe.

Pod váhou štatistických výsledkov vidno, že druhá a tretia skupina záverečných 
prác predstavuje reálnu platformu, kde dochádza k priamej refl exii primárnych his-
torických prameňov, viažucich sa k istému konkrétnemu štýlovému obdobiu. Miera 
ich využitia závisí od konkrétnej témy, hĺbky a spôsobe jej spracovania. Analýza uká-
zala, že asi jedna tretina absolventov sa úspešne „popasovala“ s heuristikou, so zhro-
mažďovaním prameňov, ktoré prinášajú takpovediac originálne svedectvo o hudbe. 
I tak sa zdá, že „ponuka prevyšuje dopyt“, že archívne, knižničné a múzejné inštitúcie 
so svojimi kvalifi kovanými a komplexnými bádateľskými službami vedia sprístupniť 
viac študijných materiálov, než je súčasný bádateľský záujem. Veď len v depozitoch 
nášho najvýznamnejšieho Literárneho archívu SNK v Martine je uložených vyše 1 800 
000 archívnych dokumentov, z toho približne 800 tisíc hudobných manuskriptov a tla-
čí slovacikálneho charakteru, početné bohemiká, germaniká i hungariká, rukopisné 
fondy k starším i novším dejinám slovenskej i európskej hudby, diela sakrálne, bohaté 
zbierky rukopisných zápisov ľudových piesní, ale tiež vzácne zlomky náhodne získa-
ného materiálu.

Vo fondoch sú početne zastúpené písomné hudobné pramene z 19. storočia, ktorým 
je venovaná aj táto konferencia, pamiatky z obdobia romantizmu, ako aj z hudby 20. 
storočia. K najucelenejším a najvýznamnejším autorským pramenným komplexom 
národnej hudby 19. – 20. storočia sú zrejme fondy Jána Levoslava Bellu v správe Hu-
dobného múzea SNM v Bratislave, Viliama Figuša-Bystrého v SNK v Martine a fond 
Mikuláša Schneidra-Trnavského v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Časť rukopis-
ných i tlačených materiálov k životu a dielu osobností hudby 19. storočia je rozosiata 
po slovenských archívoch a inštitúciách najrôznejšieho druhu, čiastočne aj v Čechách. 
Početné sú fondy inštitúcií a spolkov, historické fondy (od 12. storočia po súčasnosť), 
knižničné fondy kláštorné a kaštieľov, archívy spevokolov (napríklad Archív Sloven-
ského spevokolu v Martine), piesňové zbierky (Slovenských spevov Andreja Halašu 
a i.). V súvislosti s výskumom prameňov k dejinám slovenskej hudby 19. storočia sa 
konštatuje, že z tohto obdobia vyšlo viacero kľúčových kapitol v najrôznejších časo-
piseckých a knižných vydaniach, doma i v zahraničí, ale aj samostatných monografi í. 
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Navyše, vydávanie pramenných materiálov k životu a dielu vedúcich osobností národ-
nej hudby 19. storočia prebieha systematicky v prípade kritickej edície – Súborné dielo 
Jána Levoslava Bellu.

V hudbe 20. storočia sa rozptyl prameňov zvyšuje úmerne s množstvom inštitúcií 
a narastajúcim počtom doposiaľ žijúcich skladateľov a ďalších osobností slovenského 
hudobného života. V Slovenskej národnej knižnici v Martine sa uchovávajú viaceré 
ucelené pozostalosti skladateľov, predstaviteľov slovenskej hudobnej moderny a avant-
gardy (B. Urbanca, J. Zimmera, I. Zeljenku, T. Andrašovana, J. Kowalského, I. Hrušov-
ského, T. Salvu a mnohých ďalších), ich jedinečné autografy skladieb, korešpondencia, 
ikonografi cké pamiatky, osobné a dobové dokumenty. Osobné fondy sa koncentrujú aj 
v iných inštitúciách na Slovensku, alebo sú v osobnom majetku skladateľov. Pozitívna 
je skutočnosť, že hudobné rukopisy v súkromných zbierkach na Slovensku sú študen-
tom bádateľsky prístupné. Nemusíme zdôrazňovať, že takáto ústretovosť významne 
prispieva ku kvalite študentských záverečných prác, ale aj k šíreniu poznatkov o súčas-
nej hudobnej tvorbe, najmä, ak nejde o okrajové umelecké osobnosti alebo hudobné 
javy. Študent musí svoje poznatky pred ďalším použitím verifi kovať, keďže niektoré 
z nich môžu byť skôr predmetom esejistického zápalu, než striktne vedeckej pracovnej 
metódy. Preto správna voľba informačných zdrojov a prameňov, ako aj prístup k nim 
má zásadný význam.

Súčasný študijný a bádateľský záujem sa orientuje aj na archívy umeleckých inšti-
túcii, štátne, mestské a cirkevné archívy, archívy konzervatórií a osvetových zariadení, 
súkromné archívy a iné, kde uchovávaný pramenný materiál z oblasti primárnych i se-
kundárnych zdrojov (primárnej a genetickej historiografi e) ponúka študentom vyso-
kých škôl množstvo závažných tém na odborné alebo vedecké spracovanie. 

Keď sa Katedra hudby FHV rozhodovala pre členstvo v Slovenskej národnej sku-
pine IAML, myslela na nové pracovné impulzy a väčšiu previazanosť s muzikolo-
gickým výskumom na Slovensku, na operatívnejší prístup k databázam národných 
a nadnárodných súborných katalógov hudobných prameňov. Aj keď študijný program 
stanovuje, že hudobná príprava študentov na katedre je orientovaná na kompetencie 
pre umelecký výkon, čo sme už v úvode zdôraznili, činnostný rámec hudobnej eduká-
cie vytvárajú viaceré zložky. Jednou z nich je aj prenos informácii, rovnako významný 
fenomén súčasného vysokoškolského vzdelávania.
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PÍSOMNÉ HUDOBNÉ PRAMENE 19. STOROČIA V ZBIERKOVOM 
FONDE SNM-HUDOBNÉHO MÚZEA

PhDr. Edita Bugalová, PhD.
SNM-Hudobné múzeum Bratislava

ABSTRAKT
Významnou a najpočetnejšou súčasťou zbierkového fondu SNM-Hudobného múzea, ktorý má 
viac než 130 000 jednotiek, sú písomné hudobné pramene (tak primárne ako i sekundárne). 
Spomedzi pamiatok pochádzajúcich z časového horizontu od 14. storočia až do súčasnosti, je 
najviac zastúpené 20. storočie. Predmety s takýmto a mladším datovaním chápeme ako pamiat-
ky z novších hudobných dejín (ich evidencia začína signatúrou MUS L). Pamiatky zo starších 
dejín sú dosiaľ evidované v rámci signatúr MUS I  – MUS XXXII. Celý zbierkový fond múzea 
sa totiž počas polstoročnej existencie (spočiatku jestvujúceho Hudobného oddelenia Historic-
kého ústavu SNM, od roku 1991 samostatného Hudobného múzea) kvôli potrebnej orientácii 
priebežne rozčleňoval na fondy jednotlivo signované rímskymi číslicami s pridaným rozlišu-
júcim písmenovým znakom MUS. Tieto fondy tvoria nielen ucelené súbory (napr. zbierky hu-
dobnín, osobné pozostalosti, fondy inštitúcií ap.), ale i priebežne získavané jednotlivé prírastky 
vytvárajúce zbierky jednotlivín. Diferencované sú podľa materiálu, obsahu, doby vzniku ap. 
Predmetom príspevku sú písomné hudobné pramene s určením doby – 19. storočie. Vzhľadom 
na to, že práve takto datované pamiatky sú vo veľkej miere roztrúsené v rámci celého zbierko-
vého fondu, nedá sa jednozačne určiť ani ich kvantitatívne, ani kvalitatívne zastúpenie. Spo-
radicky sa nachádzajú aj v novších fondoch (menovite v pozostalostiach Jána Levoslava Bellu, 
Mikuláša Moyzesa, Ladislava Schleichera a rodiny Albrechtovcov), samozrejme bohatšie sú 
zastúpené v signatúrach označujúcich pamiatky zo staršieho obdobia. Primárne hudobné pa-
miatky sa nájdu predovšetkým v zbierkach hudobnín z kostolných chórov (MUS VII, IX – XII, 
XIX – XXIII, XXV – XXII), v zbierkach prevezených z dočasných depozitov (MUS VIII, XV), 
v pozostalostiach riaditeľov chórov F. P. Hrdinu (MUS XXIV) a L. Dušinského (MUS XXVI). 
Jednotlivé sekundárne pramene sú k dispozícii vo fonde MUS XVII a súborne vo fonde MUS 
XXVIII (Ľ. Gyzicka-Zamoyska; najmä korešpondencia). Jednotlivé pamiatky (rukopisné i tla-
čené hudobniny) sa nachádzajú v zbierkach jednotlivín (MUS I, MUS III) a menšie zbierky hu-
dobnín pochádzajúce od rozličných osobností či inštitúcií sú sústredené vo fonde MUS XVIII.

Príspevok prináša iba stručnú orientáciu pre potencionálnych bádateľov hľadajúcich v zbier-
kovom fonde Hudobného múzea pamiatky 19. storočia, ktoré sú pravdepodobne kvantitatívne 
najviac zastúpené tlačenými hudobninami, potom rukopisnými notovanými pamiatkami, tiež 
časťou sekundárnych prameňov či kníh o hudbe. Za kvalitatívne významné možno považovať 
najmä pamiatky domácej proveniencie, resp. tie, ktoré v širšom geopriestore a kontexte pomá-
hajú dešifrovať hudobno-kultúrne dianie 19. storočia na Slovensku.

ABSTRACT
Th e most signifi cant and numerous part of the collections of the SNM-Music Museum, which 
run to over 130,000 items, is written musical sources (both primary and secondary). From 
among relics dating from the 14th century to the present day, the 20th century is the most 
represented, items from this latest time are understood to be memorials of the most recent 
musical history (their record starts MUS L). Th e older items have up until now been recorded 
with a mark from the range MUS I  – MUS XXXII. For necessary orientation during the half-
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century of its existence (belonging at the start to the existing Music Department of the SNM‘s 
Historical Institute, since 1991 to the independent Music Museum), the Museum‘s collections 
as a whole have continually been categorized with an individual mark using Roman numer-
als and the additional distinguishing feature of the letters MUS. Th ese collections are formed 
of not only integral sets (for instance, music collections, personal legacies, institutional accu-
mulations) but also continuous individual acquisitions creating collections of separate items. 
Th ey are diff erenciated according to material, content, date of origin and so on. Th e article deals 
with written musical sources from a given time – the 19th century. With regard to the fact that 
items of just this time are to a large extent spread throughout all the collections, it is not possible 
to be unambiguous about their representation, either with respect to quality or quantity. Spo-
radically they are also in newer collections (namely the legacies of Ján Levoslav Bella, Mikuláš 
Moyzes, Ladislav Schleicher and the Albrecht family); naturally the larger ones are recorded 
with marks denoting items from earlier times. Primary musical sources can be found above all 
in music collections from from church choirs (MUS VII, IX – XII, XIX – XXIII, XXV – XXII), 
collections moved from temporary desposits (MUS VIII, XV), and legacies from choirmasters 
F. P. Hrdina (MUS XXIV) and L. Dušinský (MUS XXVI). Individual secondary sources are 
available from MUS XVII and collected from MUS XXVIII (Ľ. Gyzicka-Zamoyska; especially 
correspondence). Separate items (manuscript and printed music) can be found in the collec-
tions of single items (MUS I, MUS III) and smaller music collections from diverse individuals 
and institutions are concentrated in MUS XVIII.

Th e article provides only a brief orientation for prospective researchers looking in the Music 
Museum‘s collections for 19th-century items, among which probably the greatest representa-
tion is of printed sheet music, followed by music manuscripts, also represented in secondary 
sources and music books. Th e most signifi cant relics could be considered those of Slovak prov-
enence or those that help more widely regarding geography and context to interpret events 
in the musical culture of 19th-century Slovakia.

Zbierkový fond Hudobného múzea, ktorý obsahuje viac než 130 000 jednotiek, tvo-
ria súbory pamiatok rôznorodého obsahu i diferencovaného materiálu, napriek tomu, 
že všetky pamiatky majú spoločného menovateľa – vzťah k hudbe. Medzi najpočet-
nejšie zastúpené pamiatky patria hudobniny (rukopisy alebo tlače), ďalej sekundárne 
hudobné pamiatky (napr. drobné tlače – programy, plagáty, novinové výstrižky, koreš-
pondencia, libretá, knihy o hudbe), ikonografi cké pamiatky (fotografi e, výtvarné die-
la, pohľadnice), fonotéka. Významnou súčasťou zbierkového fondu múzea je zbierka 
hudobných nástrojov. Zbierkové predmety sa nadobúdali a nadobúdajú kúpou, darom, 
zberom či prevodom a veľká časť prírastkov bola získaná prostredníctvom prevzatia 
pozostalostí hudobných osobností, a teda do zbierok sa tak zaradilo aj viacero osob-
ných predmetov jednotlivcov, resp. rodín, prípadne ich pôvodný mobiliár a pod. 

Z hľadiska časového horizontu, do ktorého spadajú deponované pamiatky, pred-
stavuje fond rozmedzie od 14. storočia do súčasnosti. V najväčšej miere sú zastúpené 
pamiatky z 20. storočia. K vzácnym a v kruhoch zahraničných bádateľov, už vďaka da-
tabáze RISM žiadaným, patria rukopisné pamiatky z 18. storočia. Kvantitatívne i kva-
litatívne nezanedbateľné sú však i pamiatky z 19. storočia. 
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Zbierkový fond Hudobného múzea v procese vývoja pracoviska (ktoré si na budúci 
rok pripomenie 50 rokov od vzniku pôvodného samostatného hudobného oddelenia 
v rámci Historického ústavu) sa kvôli potrebnej orientácii rozčleňoval na jednotlivé 
fondy rozlišované signatúrami s písmenovým znakom MUS a priradenou rímskou 
číslicou, za ktorou nasledujú evidenčné arabské čísla v stúpajúcom rade. Ako samo-
statné signatúry sa označovali predovšetkým väčšie súbory prírastkov, buď získavané 
ako pozostalosti alebo prevodom nadobudnuté ucelené zbierky hudobnín. V prípa-
de akvizícií jednotlivých pamiatok sa tieto zaraďovali do signatúr, ktoré sú evidované 
ako zbierky jednotlivín. Okrem fondov zbierok predmetov výtvarného a úžitkového 
charakteru a sekundárnych hudobných pamiatok sú ako jednotliviny vedené zbierky 
hudobnín. Pre potrebu ich členenia sa prijali nasledovné diferenciačné kritériá: no-
tované rukopisy s dobou vzniku do začiatku 20. storočia (MUS I) a od 20. storočia 
(MUS LIII), notované tlače do konca 18. storočia (MUS II), tlače od 19. do začiatku 
20. storočia (MUS III) a ďalej tlače od 20. storočia (MUS LII). Hľadanie písomných 
hudobných prameňov z 19. storočia v rámci celého zbierkového fondu nie je však jed-
noduché. Nielenže sa nachádzajú v zbierkach hudobnín z kostolných chórov, zastú-
pené sú i v mnohých osobných pozostalostiach. Vyskytujú sa však aj prípady, kedy 
sa nadobúdané pozostalosti nezaraďovali ako ucelený fond, ale podľa obsahovej nos-
nosti sa rozčlenili do už jestvujúcich alebo aj do niekoľkých novovytvorených fondov 

– v pracovnom slangu nazývaných „Musky“. Pamiatky pochádzajúce z 19. storočia sú 
tak v pomerne veľkej miere roztrúsené v rámci celého zbierkového fondu a nedá sa 
jednoznačne určiť ani ich kvantitatívne, ani kvalitatívne zastúpenie. 

V zmysle názvu sa v príspevku budeme zaoberať písomnými hudobnými pamiatka-
mi, predovšetkým primárnymi (rukopisné i tlačené hudobniny), ale i sekundárnymi, 
ktoré majú často mimoriadne závažnú výpovednú hodnotu (korešpondencia, progra-
my, plagáty, tlačené správy o podujatiach či osobnostiach z novinových výstrižkov). 
Vzhľadom na rozsah v múzeu sústredených pamiatok bude mať teda príspevok cha-
rakter všeobecnej informácie, ktorá vychádza predovšetkým z publikácie Sprievodca 
po zbierkovom fonde Hudobného múzea SNM I. – Hudobné zbierky archívnej povahy 
vydanej v roku 2001 v redakcii Jany Kalinayovej-Bartovej1 a čiastočne i z priameho 
pracovného kontaktu s pamiatkami.

Pri rozčleňovaní fondov do „musiek“, ako už bolo spomenuté, sa ponechala rezerva 
pre staršie pamiatky (teda pamiatky z obdobia pred 20. storočím) na štyridsaťdeväť 
signatúr, z ktorých sú dosiaľ obsadené signatúry od I  – do XXXII. Do rámca tohto čís-
lovania sa dostali aj fondy obsahujúce písomnú dokumentáciu k hudobným nástrojom 
(MUS IV, MUS VI), fond sústreďujúci ikonografi cké pamiatky (MUS V) a rozsiahly 
fond zbierky hudobných tlačí (MUS XXX). Signatúry od MUS XXXII – MUS IL nie sú 
1 KALINAYOVÁ-BARTOVÁ, Jana a kol., 2001. Sprievodca po zbierkovom fonde Hudobného múzea SNM 

I. – Hudobné zbierky archívnej povahy. Bratislava: SNM-Hudobné múzeum, 2001. ISBN 80-8060-070-8.
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dosiaľ obsadené. Signatúrou MUS L (päťdesiat, ktorá patrí pozostalosti Jána Levoslava 
Bellu) začínajú pamiatky novšie – pochádzajúce z 20. storočia. Pre fonografi cké zbier-
ky boli rezervované signatúry okolo stovky (MUS IC, C, CI, CII, CIII), resp. dvojstov-
ky (MUS CC, CCI). Staršie fonozáznamy sú súčasťou zbierky hudobných nástrojov 
používajúcej samostatné označenie MUS bez pridanej rímskej číslice.

Pamiatky z 19. storočia sa sporadicky nachádzajú i v novších fondoch, menovite 
v pozostalostiach Jána Levoslava Bellu (informácia prostredníctvom tohto zdigitali-
zovaného fondu je pre bádateľov dostupná na webovej stránke www.jlbella.sk), Mi-
kuláša Moyzesa (z 19. storočia pochádzajú najmä jeho osobné dokumenty), Ladislava 
Schleichera (väčšinou ide o niekoľko sekundárnych pamiatok) a vo fonde rodiny Al-
brechtovcov. Tento fond signovaný ako MUS LVI sa po doplnení pôvodnej pozosta-
losti Alexandra Albrechta získaním veľkého objemu pamiatok prevzatých z ich slu-
žobného bytu na Kapitulskej 1 v Bratislave mimoriadne rozšíril a obsahuje viac než 
20 000 evidenčných čísel. Pamiatky časovo spadajúce do 19. storočia, ktoré sú v ňom 
zaradené, majú najmä sekundárny charakter (napr. materiály o činnosti bratislavské-
ho Kirchenmusik Verein-u – KMV), pre nás pozoruhodný je list Richarda Wagnera 
bez udania adresáta z roku 1871 (podľa bádania Jany Lengovej adresátom bol brati-
slavský archivár Ján Batka2).

Vo fondoch starších pamiatok je 19. storočie pochopiteľne zastúpené bohatšie. Via-
ceré zo signatúr predstavujú ucelené zbierky pochádzajúce z určitých lokalít, väčšinou 
ide o zbierky hudobnín z kostolných chórov, v ktorých sa nachádzajú tak rukopisy ako 
i tlače. (Napríklad z rímsko-katolíckych farských kostolov: MUS IX – Kežmarok, MUS 
X – Ľubica, MUS XI – Spišské Podhradie, MUS XII – Ilava, MUS XX – Švedlár, MUS 
XXIII – Smolník, MUS XXV – Púchov, MUS XXVI – Pruské, MUS XXVII – Dubnica 
nad Váhom, MUS VII – bratislavského uršulínskeho kláštora a z evanjelických a.v. 
kostolov: MUS XIX – Bratislava, MUS XXII – Košice). Niektoré z týchto fondov sa 
podľa stanovenej proveniencie vyčlenili z materiálov sústredených v kaštieli Adamov-
ce, kam sa v 50. rokoch zvážali hudobné pamiatky z cirkevných a šľachtických objektov. 
Zo zostatku tohto zvozu bol vytvorený samostatný fond (MUS XV – Adamovce). Zbier-
ky prevezené z vtedajších iných dočasných depozitov majú tiež samostatné signatúry: 
hudobniny z FF UK v Bratislave (MUS VIII) a základ neskôr dopĺňanej pozostalosti 
Františka Peregrina Hrdinu prevzatej zo SAV (MUS XXIV). Časové rozmedzie hu-
dobnín z týchto zbierok spadá do obdobia 18. až 20. storočia. Viaceré z fondov sa stali 
predmetom záujmu bádateľov, ba poslúžili aj ako vďačné témy diplomových, či dizer-
tačných prác, viac však orientovaných na obdobie 18. storočia a pamiatky klasicizmu.3 

2 LENGOVÁ, Jana, 2006. Wagner – Richter – Batka: K identifi kácii jedného listu. In: Jana LENGOVÁ , ed. 
Vybrané štúdie k hudobným dejinám Bratislavy. Musicologica Slovaca et Europea XXIII. Bratislava: Veda 
a ÚHV SAV, 2006, s. 164 – 192. ISBN 978-80-224-0938-4.

3 SCHREIBEROVÁ – JANDOVÁ, Ildikó, 1978. Hudobná kultúra klasicizmu v Pruskom: diplomová práca. 
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Zbierku kláštora Uršulínok v Bratislave, v ktorej je kvantitatívne hustejšie obsadené 
19. storočie spracovala a publikovala Lenka Antalová.4 Pojednávané obdobie je časom 
produktívneho veku modranského organistu a skladateľa F. P. Hrdinu, ktorého fond 
okrem jeho autografov a viacerých anonymných diel dopĺňajú skladby iných autorov, 
medzi nimi i skladateľov 19. storočia domácej proveniencie.5 Kúpou bola získaná i po-
zostalosť nitrianskeho regenschoriho Leopolda Dušinského (MUS XXVI), v ktorej sú 
popri autorských rukopisoch početne zastúpené i hudobné tlače z 19. storočia. 

Po akvizícii pozostalosti Zdenka Nováčka sa z nej tiež ako samostatné fondy vyčle-
nili sekundárne hudobné pamiatky spojené s 19. storočím; okrem odpisov malej časti 
korešpondencie Jána Nepomuka Batku (MUS XXIX) aj výnimočný fond z pôvodnej 
pozostalosti hudobnej skladateľky Ľudmily Gizyckej-Zamoyskej (MUS XXVIII). Bat-
kovu korešpondenciu v origináloch uloženú v Mestskom archíve v Bratislave spra-
covala Alexandra Tauberová.6 Fond Ľudmily Gyzickej-Zamoyskej obsahujúci najmä 
korešpondenciu (z ktorej za zmienku stojí korešpondencia s Klárou Schumannovou 
z obdobia rokov 1876 – 1880) či rôzne dokumenty, koncertné programy, tiež viacero 
Zamoyskej hudobných skladieb, tvoril základnú pramennú bázu pre monografi ckú 
štúdiu Andreja Čepca. 7 

Sekundárne hudobné pramene obsahuje aj signatúra MUS XVII, pod ktorou nájde-
me koncertné plagáty, pozvánky, ale i operné libretá, fragmentárnu korešpondenciu 
(v nej je deponovaný i pozoruhodný list Richarda Wagnera z roku 1880 písaný výrob-
covi klavírov Steingräberovi8), tiež inventáre bratislavského KMV z druhej polovice 
19. storočia. Hudobné pamiatky predmetného obdobia možno nájsť aj pod signatúrou 
MUS XXI, ktorej obsahom sú hudobniny z vojenských a dychových súborov. 

Zo spomenutých zbierok jednotlivín je pozoruhodný fond MUS I, ktorý obsahuje 
mnoho rukopisných kancionálov, pašionálov, funebrálov. Veľakrát ide o anonymné 
pamiatky pochádzajúce zo 17. – 18. storočia. Zdedené od predchodcov ich v každo-
dennej liturgickej praxi používali rôzni kantori, učitelia a organisti účinkujúci v 19. 

Bratislava: KHV FFUK, 1978.
 POLÁKOVÁ, Zuzana, 2001. Hudobná kultúra klasicizmu v Ilave: diplomová práca. Bratislava: KHV FFUK, 

2001.
4 ANTALOVÁ, Lenka, 2011. Hudobná kultúra uršulínok v Bratislave v 18. a 19. storočí. Bratislava: FFUK – 

Katedra hudobnej vedy, 2011. ISBN 978-80-8127-038-3.
5 Napr. Alexander Kapp, Ján Janda, Anton Leopold Tunna, Michal Laczkovics (M. Laychovics?).

Zo záznamov na hudobninách je možná i bližšia indetifi kácia: A. L. Tunna bol v r.  1813 organistom 
v Smoleniciach (MUS XXIV 176), J. Janda bol r. 1844 učiteľom v [Podolí] („Iskola Mester Podolans“; MUS 
XXIV 102), M. Laychovics pôsobil v r.  1845 v Dolnom Dubovom ako Ludidirector (MUS XXIV 180). 
Vo fonde sa nachádzajú aj skladby od Štefana Jandu, modranského učiteľa a organistu v r.  1874 – 1914. 

6 TAUBEROVÁ, Alexandra, 1999. Johann Nepomuk Batka. Auswahl aus der Korrespondenz. Bratislava: 
SNM-Hudobné múzeum, 1999. ISBN 80-8060-043-0.

7 ČEPEC, Andrej, 2013. Ludmilla Giźycka-Zamoyska a jej hudobná tvorba. In Musicologica Slovaca, 2013, 
roč. 4 [30], č. 2, s. 276 – 304. ISSN 1338-2594. 

8 MUS XVII C 3.
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storočí, ktorí svoje vlastníctvo potvrdili písomným záznamom. Práve tieto záznamy, 
často doplnené aj s uvedením lokality, umožňujú získavať mozaikovité informácie 
o pôsobení ich vlastníkov.9 V tomto fonde sú zaradené i fragmenty pozostalostí Mila-
na Licharda a Miloša Lihoveckého, v ktorých takisto možno nájsť niekoľko pamiatok 
zo sklonku 19. storočia.

Signatúra MUS III ako zbierka jednotlivín obsahuje notované tlače 19. a začiat-
ku 20. storočia, z nich sú pre nás zaujímavé najmä vydania kancionálov, funebrálov 
a spevníkov domácej proveniencie. Ako doklad o stave hudobnej recepcie a percepcie 
v priebehu 19. storočia slúži nielen veľký výber tlačených škôl hry na hudobné nástroje, 
najmä hry na klavír, ale i mnohé konvolúty, ktoré si majitelia (obvykle však majiteľky 
ako zručné klaviristky) nechávali zväzovať do jedného zväzku. Obsah úprav pre 2- ale-
bo 4-ručný klavír je štýlovo a žánrovo mimoriadne pestrý a rovnako pestré je v nich 
i zastúpenie autorov: od Mozarta, Beethovena cez Richarda Wagnera a Franza Liszta, 
Chopina, Verdiho, Donizettiho, Belliniho po Czerného, Beyera, Diabelliho ai. Názov 
na väzbách konvolútov znie obvykle ako Salon-Album či Salon-Stücke, súčasťou tlače-
ných nôt bývajú i rukopisné odpisy a nezriedka sa majiteľky na hudobninu podpísali 
(ako napríklad komtesa Pálff yová). Tieto artefakty dokumentujú obľúbenosť domáce-
ho muzicírovania a sú svedkom popularity určitých hudobných žánrov, najmä opernej 
hudby. V zjednodušených transkripciách sú svedkom zrodu pop-music, ktorej šta-
fetu na začiatku 20. storočia prevzala opereta, galopy, polky, valčíky a rôzne kuplety. 
Prostredníctvom fondu tlačených hudobnín možno získavať aj informácie o hudob-
ných vydavateľstvách. Popri známych a renomovaných rakúskych, nemeckých, fran-
cúzskych, talianskych a ďalších vydavateľoch sú pre nás zaujímavé najmä exempláre 
vydané v priebehu 19. storočia na slovenskom území. 

Z hľadiska záujmu o pamiatky predmetného storočia je pozoruhodná signatúra 
MUS XVIII, ktorá obsahuje menšie zbierky hudobnín alebo aj ich fragmenty pochá-
dzajúce od rozličných osobností či inštitúcií. Po Mathiasovi Rehlingovi (ktorý pôvod-
ne pôsobil ako pomocný učiteľ na reálke v Oberschützen v Burgenlande, odkiaľ prišiel 

9 Napr.: Franz Lettler pôsobil na Záhorí v Plaveckom Štvrtku a Jakubove, Pavol Hromada učiteľ a kantor 
v Netejči (dnes Nötincs v HU), Jozef Burián organista v Lamači (záver 19. st.), Ignác Matulay, organista 
v Holíči, Juraj [Polefk ovič] učiteľ v Modre (1824), Samuel Huságh, organista v Modre (1848), Jozef Korilly 
in Domaniz (1820), Michal Galovič, Jozef Billathy (1837, 1841), Gyurk Antal (záver 19. st.), R. R. Kubányi 
učiteľ v Klenovci (1858  – 1865), Jozef Lekmayer učiteľ (1820), Samuel Medzibrodský, učiteľ v Budikova-
noch (1823), Jozef Friedmansky chori rector v Kežmarku (1808), A. Lapár v Bánovciach, Ján Kramárik 
(1877), Pavel Hunovič (1871), Jozef Jurány v Kráľovej Lehote (1837), Ján Drobin, Trenčín (1800), Jozef 
Czinko učiteľ v Rajci (1876), Jozef Vavrik farár v Kochanovciach (1820), Anton Wurm capella magister 
v Kremnici, Matias Czerny dtto (1838), František Hrdina v Kremnici, Karol Fischer v Bratislave (1898), 
Ján Tenczer, Štefan Horváth učiteľ v Lazanoch, E. Kroboth (1800 – 50), J. Zakl v Novom Meste n.V. (1848), 
Franz Czirbus rector chori v Levoči (1854), Heinrich Garzsik a Wiesner v Liptovskom Hrádku, Jan Limin-
ger v Rožňave (do 19. st.). 
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v roku 1866 do Limbachu na učiteľské miesto a v roku 1870 sa na vyžiadanie nemeckej 
evanjelickej obce zamestnal v Modre ako regenschori10) sú deponované najmä ruko-
pisné zborníky organových skladieb. Po Heinrichovi Rieglerovi zostali hudobné tlače 
violončelovej literatúry a literatúry pre sláčikové kvarteto z 19. storočia, po kremnic-
kom skladateľovi a organistovi Františkovi Janečkovi niekoľko vydaní klavírnej a or-
ganovej literatúry, po bratislavskom hudobníkovi Alfrédovi Suchom viacero tlačených 
hudobnín z konca 19. storočia. Z pozostalosti bratislavskej rodiny Riedler sa zachovalo 
viacero odpisov a tlačí cirkevnej i svetskej hudby 19. storočia, a zaujímavé sú vydania 
tanečnej hudby z prelomu 19. a 20. storočia. Do fondu sa dostali i hudobniny šľachtic-
kej rodiny Mariássy zo Spišského Hrušova, ide prevažne o klavírnu literatúru (klavír-
ne školy, etudy, skladby ľahšieho žánru) z konca 19. storočia. Určité torzo hudobnín 
z prelomu 18. a 19. storočia sa zachovalo i z rímsko-katolíckeho kostola vo Veľkých 
Levároch i fragmenty zo zbierok kostolov v Kremnici a Spišskej Kapitule. Zaujímavá je 
hudobná pozostalosť trnavského františkánskeho hudobníka – skladateľa a organistu 
Václava Malinského (1780 – 1838), ktorý prišiel do Trnavy z Nových Zámkov. Okrem 
odpisov svetských diel Mozarta a Haydna obsahuje tento súbor Malinského autografy 
liturgických skladieb z rozmedzia rokov 1815 – 1835. Nemenej pozoruhodná je zbier-
ka tlačených hudobnín pochádzajúca z kaštieľa v Brodzanoch, ktorý obývala rodina 
Friesenhof–Oldenburg od roku 1844. Táto lokalita je skôr známa z aspektu literárnych 
dejín, spája sa totiž s menom ruského básnika A. S. Puškina, ktorý bol švagrom Ale-
xandry Friesenhofovej, rod. Gončarovovej. Jej dcéra Natália sa vydala za rakúskeho 
vojvodcu Elimara Herzoga von Oldenburga. Bola nielen dobrá klaviristka, ale aj autor-
ka viacerých skladbičiek, ktoré sa nachádzajú i v knižniciach vo Viedni a Mníchove.11 
Zachovaná časť zbierky obsahuje tlače zábavného a salónneho repertoáru obľúbeného 
najmä v druhej polovici a v závere 19. storočia. Súčasťou fondu je i zbierka vzácnych 
pamiatok získaných roku 2004 prevodom z Ústavu Hudobnej vedy SAV, ktorá obsa-
huje pamiatky od stredoveku po 20. storočie. Jej súčasťou je i pozoruhodná kolekcia 
košických divadelných plagátov z 19. storočia.

Ako zbierka jednotlivín je vedená aj signatúra MUS XXX, ktorá obsahuje 7 265 tla-
čených hudobnín. Do roku 1990 sa k zbierke pričleňovali aj tituly, ktoré vychádzali 
v 19. storočí (väčšinou išlo obdobne o salónne klavírne skladby alebo školy hry na 
nástroj, či klavírne výťahy z opier a úpravy pre komorné obsadenia. V súčasnej dobe 
sa zbierka buduje výlučne z prírastkov pochádzajúcich z 20. a 21. storočia. 

Z uvedeného vyplýva, že informácia o písomných hudobných pamiatkach 19. sto-
ročia deponovaných v zbierkach SNM-Hudobného múzea, môže priniesť iba struč-
ný návod na orientáciu vo fonde. 19. storočie je pravdepodobne kvantitatívne najviac 
10 http://www.gschweng.de/Limbach_Geschichte.htm 
11 PEČENKÁROVÁ, Katarína, 2009. Hudba v brodzianskom kaštieli v druhej polovici 19. storočia: diplomová 

práca. Bratislava: FFUK, 2009.
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zastúpené tlačenými hudobninami, potom rukopisnými notovanými pamiatkami, aj 
časťou sekundárnych prameňov či kníh o hudbe. Za kvalitatívne významné možno po-
važovať najmä pamiatky domácej proveniencie, resp. tie, ktoré v širšom geopriestore 
a kontexte pomáhajú dešifrovať hudobno-kultúrne dianie 19. storočia na Slovensku.
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KATOLÍCKA HUDBA JÁNA LEVOSLAVA BELLU 
Z ASPEKTU PRAMENNÉHO BÁDANIA

PhDr. Jana Lengová, CSc.
Ústav hudobnej vedy SAV Bratislava

ABSTRAKT
Komponovaniu katolíckej hudby sa Ján Levoslav Bella (1843 – 1936) venoval v rokoch 1859 

až 1881, a síce v Banskej Bystrici, Viedni a Kremnici. Z jeho pôvodne početnej katolíckej tvorby 
sa kompletne, resp. s možnosťou skompletizovania zachovalo osem omší (2 pre vokálne obsa-
denie, resp. so sprievodom organa, 4 vokálno-orchestrálne nedeľné omše a 2 slávnostné omše), 
jedno rekviem a ďalšie menšie liturgické druhy a formy. Pramene k jeho katolíckej hudbe sú 
uložené vo viacerých domácich a zahraničných inštitúciách, z nich dominantné postavenie pat-
rí Hudobnému múzeu Slovenského národného múzea v Bratislave (SK-BRnm) a Literárnemu 
archívu Slovenskej národnej knižnice v Martine (SK-Msnk).

ABSTRACT
Ján Levoslav Bella’s Catholic Music from the Aspect of Source Research

Ján Levoslav Bella (1843 – 1936) composed Catholic music from 1859 to 1881, while living 
in Banská Bystrica, Vienna and Kremnica. From his originally rich Catholic output the follow-
ing pieces were preserved, either completely or with a feasibility to be completed: eight masses 
(two of them for vocal ensemble or with organ accompaniment, four vocal-orchestral Sunday 
masses and two solemn masses), one requiem and other less substantial liturgical kinds and 
forms. Th e sources of his Catholic music are deposited in several domestic and foreign institu-
tions, among them the Slovak National Museum – Music Museum in Bratislava (SK-Brnm) and 
Literature Archives of the Slovak National Library in Martin (SK-Msnk) dominate.

Prominentný slovenský hudobný romantik Ján Levoslav Bella (1843 – 1936) patrí 
k tým hudobným skladateľom, ktorých život a dielo slovenská muzikológia priebežne 
s väčšou či menšou intenzitou vždy refl ektovala. Problematika skladateľovej katolíckej 
hudby bola súčasťou ťažiskových knižných monografi í, 1 ako aj individuálnych štúdií.2 

Ďalšie poznatky k danej téme prinášajú výsledky novšieho pramenného výskumu.
1 OREL, Dobroslav. Ján Levoslav Bella. K 80. narozeninám seniora slovenské hudby. Bratislava : FiF UK, 1924. 

(Sborník FiF UK, roč. 2, č. 25(8)). 
 HUDEC, Konštantín. Ján Levoslav Bella. Praha: ČAVU, 1937.
 ZAGIBA, Franz. Johann L. Bella (1843 – 1936) und das Wiener Musikleben. Wien: Verlag des Notringes der 

wissenschaft lichen Verbände Österreichs, 1955.
 ZAVARSKÝ, Ernest. Ján Levoslav Bella. Život a dielo. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1955. 
2 MUNTÁG, Emanuel. Katolícka duchovná tvorba J. L. Bellu. In: Jana LENGOVÁ, ed. Ján Levo-

slav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry: zborník príspevkov z medzinárodnej muzikolo-
gickej konferencie, Banská Bystrica 24. – 26. jún 1993. Banská Bystrica: Nadácia J. L. Bellu, 1993, 
s. 57 – 64.

 LENGOVÁ, Jana. Omše Jána Levoslava Bellu. In: Jana LENGOVÁ, ed. Duchovná hudba v 19. storočí: zbor-
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Vzťah Jána Levoslava Bellu k duchovnej, resp. cirkevnej hudbe bol veľmi blízky 
a utvárali ho exoterické a ezoterické faktory. Skladateľ bol už od svojho detstva a štúdia 
a napokon po celý svoj aktívny život ako profesionálny hudobník úzko spojený s cir-
kevným prostredím, najprv katolíckym, potom protestantským. K týmto exoterickým, 
vonkajším faktorom treba pridať aj ezoterický faktor, a síce skladateľovu hlbokú vieru 
v kresťanské hodnoty, ktoré vyznával veľmi presvedčivo, ale nie dogmaticky. To sa od-
ráža v kvantite a vo vzácnej výrazovej pôsobivosti jeho duchovnej tvorby.

Podľa súčasného stavu výskumu sú pramene k Bellovej katolíckej hudbe uložené 
vo viacerých domácich a zahraničných inštitúciách, z nich dominantné postavenie 
patrí Hudobnému múzeu Slovenského národného múzea v Bratislave a Literárne-
mu archívu Slovenskej národnej knižnice v Martine. Významné jednotliviny sú však 
uložené aj v MV SR – Archíve mesta Bratislavy, Notovom archíve Slovenského roz-
hlasu v Bratislave, Hudobnej zbierke (Musiksammlung) Rakúskej národnej knižnice 
vo Viedni a v hudobných zbierkach Moravského zemského muzea v Brne. K už spo-
menutým mestám Bratislava, Martin, Viedeň a Brno treba pridať ešte ďalšie mestá. Ide 
teda o celú plejádu miest a ich inštitúcií, v ktorých sa archivujú Bellove hudobniny, 
rukopisy aj tlače.

Archivovanie Bellových diel v rôznych inštitúciách súvisí so šírením jeho diela a vy-
tváraním tradície. Pri vyhodnocovaní prameňov a vonkajšej hudobnotextovej kritike 
treba preto venovať pozornosť aj migrácii bellovských prameňov, osobným a písom-
ným kontaktom skladateľa, otázke neskoršieho presunu prameňov v rámci rôznych 
inštitúcií a pod. 

Kedy začal Ján Levoslav Bella komponovať? Podľa autobiografi e sa o kompozíciu 
pokúsil už počas gymnaziálnych štúdií v Levoči,3 ktoré spadajú do rokov 1853 – 1859. 
V čase Bellových štúdií na levočskom gymnáziu učil spev regenschori katolíckeho 
farského kostola Kaspar Brandl a inštrumentálnu hudbu od svojho príchodu na ško-
lu roku 1855 profesor Leopold Dvořák. Vplyv Leopolda Dvořáka na Bellov hudobný 
vývoj je známy, preto usudzujeme, že s kompozičnými pokusmi mohol Bella začať 
niekedy v rokoch 1855/56.

Konkrétnejšie údaje nachádzame v dvoch českých súvekých prameňoch. Podľa 
nich Bella ako 16-ročný seminarista v Banskej Bystrici zložil omšu s inštrumentálnym 
sprievodom, ktorá bola s pochvalou uvedená v banskobystrickom kolegiálnom Kated-

ník príspevkov z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica 19. – 22. október 1994. Banská 
Bystrica: Nadácia J. L. Bellu, 1995, s. 81 – 88.

 GODÁR, Vladimír. Omša Es dur pre sóla, zbor a orchester Jána Levoslava Bellu v kontexte jeho omšovej 
tvorby. In: Slovenská hudba. 2001, roč. 27, č. 4, s. 487 – 507.

3 OREL, odk. 1 , s. 107 (Prílohy: Autobiografi a). Bellova autobiografi a bola v nemeckom origináli publikova-
ná v prílohe Orlovej monografi e. Do slovenčiny ju preložil Richard Rybarič. Autobiografi a Jána Levoslava 
Bellu. In: Hudobnovedný sborník. 1953, roč. 1, s. 7.
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rálnom kostole sv. Františka Xaverského.4 Opierajúc sa o tieto zdroje predpokladáme, 
že Bella svoju prvú vokálno-orchestrálnu omšu vytvoril v druhej polovici roku 1859.

Komponovaniu katolíckej hudby sa teda Ján Levoslav Bella venoval v rokoch 1859 
až 1881, to znamená v Banskej Bystrici, Viedni a Kremnici. Presídlením do Sibine sa 
pre skladateľa žánrovo-druhová oblasť katolíckej hudby kompozične uzavrela, jedinú 
výnimku tvorí skladba Ave Maria pre soprán a tenor so sprievodom organa z roku 
1930.

Vedecká presnosť má viesť bádateľa k tomu, aby rovnako pri pramennom výskume, 
ako pri preberaní údajov z literatúry uplatňoval zásady textovej kritiky. Nevyhnutnosť 
tohto postupu možno demonštrovať na príklade titulného listu jednej zo stratených 
Bellových omší, ktorý bol ešte prednedávnom zachovaný v podobe autografu,5 v sú-
časnosti je k dispozícii len jeho xeroxová kópia. Ernest Zavarský v svojom Tematickom 
zozname skladieb J. L. Bellu v skupine 9. Skladby neúplné alebo nezachované a pod. 
zaznamenal názov spomínaného titulného listu nasledovne : „Sonntags-Messe für 
gem. Vocalchor mit Begleitung von 2 Violinen, Viola, Violoncello, Basso, Flöte, 2 Cla-
rinetten, 2 Hörnern (Kyrie u. Dona), und 2 Trompeten. Neusohl. 16. V. 1858 [!]“.6 Pri 
bližšom skúmaní pôvodného zápisu je však evidentné, že došlo k chybnému čítaniu, 
a síce z toho dôvodu, že autor pôvodného zápisu sa pri písaní pomýlil. Najprv nedo-
patrením skutočne napísal  rok „1858“, ale potom chybné datovanie, čiže číslicu „5“, 
korigoval na správnu „6“, a tým aj na správny rok „1868“. Korekcia autorskej koruptely 
vyplýva napokon aj z komparácie údaja mesta a datovania: roku 1858 bol Bella ešte 
gymnazistom v Levoči, čiže rok 1858 a mesto Neusohl (Banská Bystrica) sa vzájomne 
vylučujú. Opravu koruptely vidno zreteľne na zväčšenom detaile titulu s datovaním, 
ktoré je písané dobovým úzom: 18 16/5 68. Korektné čítanie datovania preto znie: 

„Neusohl 16. 5. 1868“. Chybné čítanie zvádza k chybnému určeniu chronológie Bello-
vých kompozičných začiatkov aj k predstave, že titulný list súvisí s prvou skladateľo-
vou omšou. Z titulného listu omše pri korektnom čítaní datovania rezultuje však iné 
dôležité poznanie, že totiž Bella aj v období, keď sa hlásil k cecilianizmu, komponoval 
omše s tradičným vokálno-orchestrálnym obsadením.

4 [MELIŠ, Emanuel]. Jan Levoslav Bella. In: Dalibor (Praha). 10. září 1869, roč. 8, č. 26, s. 187 podľa Juraj 
POTÚČEK, ed. Hudobný život na Slovensku v rokoch 1877 – 1900. Bratislava: ÚHV SAV, 1965, s. 8 (strojo-
pis). (Dokumenty k dejinám slovenskej hudby ; zv. 4). 

 Bella, Jan Leopold [heslo]. In: Frant. L. RIEGER a J. MALÝ, ed. Slovník naučný. Zv. 10. (Doplnky.) Praha, 
1873, s. 62. Podľa Juraj POTÚČEK, ed. Hudobný život na Slovensku v rokoch 1877 – 1900. Bratislava: ÚHV 
SAV, 1965, s. 9 (strojopis). (Dokumenty k dejinám slovenskej hudby ; zv. 4).

5 K tomu por. LENGOVÁ, Jana. Ešte raz pravda o Bellovi. In: Slovenská hudba. 2004, roč. 30, č. 3, s. 401 – 403.
6 ZAVARSKÝ, odk. 1, s. 463.
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Zachované diela – súčasný stav výskumu
Z Bellovej autobiografi e vyplýva, že v oblasti cirkevnej hudby vytvoril pre vokálno-

orchestrálne obsadenie osemnásť omší, štyri rekviem, päť Te Deum a početné ďalšie 
hudobno-liturgické druhy a formy pre rôzne obsadenie, vrátane menších omší.7 Podľa 
aktuálneho pramenného výskumu poznáme t. č. osem omšových kompozícií, ktoré 
sú zachované  kompletne alebo sčasti kompletne, odhliadnuc od rukopisných omšo-
vých fragmentov. Ostatné omše treba považovať za stratené. Medzi nezvestné diela 
počítame v súčasnosti aj Bellove diela cirkevnej hudby, ktoré Ernest Zavarský kedysi 
identifi koval v notovom archíve viedenského Pázmánea.8 Nie je totiž známe, čo sa 
stalo s týmto archívom. Ak by sa časom predsa len podarilo zistiť aktuálnu lokalizáciu 
tohto archívu, bolo by to prínosom. Na druhej strane je potešiteľné, že sa zachovali 
dve najvýznamnejšie Bellove vokálno-orchestrálne omše: Omša b mol a Omša Es dur, 
nakoľko do roku 1994 bola Omša Es dur považovaná za stratenú.

A. Omše
A. 1 Omše a cappella a so sprievodom organa – 2
Missa virorum polyphoniae adaptata op. 6, mužský zbor 
Missa brevis Es dur, jednohlasná omša so sprievodom organa 
Z väčšieho počtu Bellových vokálnych omší pre obsadenie mužského zboru sa za-

chovali iba dve, obe v podobe tlače a odpisov vo viacerých inštitúciách. Missa virorum 
polyphoniae adaptata op. 6 pre štvorhlasný mužský zbor 9 vyšla vo Viedni u Františka 
Glöggla niekedy v januári 1864 v čase Bellových viedenských štúdií. Datovanie väčši-
ny Bellových publikovaných skladieb možno zistiť podľa online databázy Hofmeister 
XIX,10 čo však neplatí pre skúmanú omšu. K  presnejšiemu vročeniu jej vydania sme 
dospeli na základe komparácie edičných čísiel tlače omše a ďalších Bellových diel vy-
daných Františkom Glögglom.11 Autograf diela sa nezachoval. Omšu Bella venoval Jo-
zefovi Kozáčkovi, poprednému predstaviteľovi slovenského národného a kultúrneho 
života, ktorý pôsobil v tom čase ako kanonik v Oradei.

Do raného tvorivého obdobia spadá aj vznik skladateľovej jednohlasnej omše Missa 
brevis Es dur so sprievodom organa, ktorá bola posthumne vydaná zásluhou Konštan-
tína Hudeca v jeho Edícii starej slovenskej hudby ako č. 2 (1944). Zachoval sa novodo-

7 OREL, odk., 1, s. 111.
 Autobiografi a, odk. 3, s. 11.
8 ZAVARSKÝ, odk. 1, s. 424, 433, 440, 442 – 445, 452, 463.
 k tomu tiež por. LENGOVÁ, odk. 2, s. 86.
9 SK-BRnm MUS L 103.000.
10 Hofmeister XIX [online]. 22. 09. 2008. Dostupné z: http://www.hofmeister.rhul.ac.uk
11 Podľa online databázy Hofmeister XIX vyšiel Bellov Staroslovenský Otče náš op. 3 s edičným číslom 1284 

v septembri 1863 a prvý zväzok Slovenských štvorspevov s edičným číslom 1970 v januári 1864. Missa viro-
rum polyphoniae adaptata op. 6 má edičné číslo 1900.
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bý odpis omše, ktorý – usudzujúc podľa pečiatky „Kirchenmusikverein zu St. Martin 
Pressburg 1833“ a inventárneho čísla „Nr. 2290“ na titulnej strane odpisu – bol pôvod-
ne súčasťou notového archívu bratislavského Cirkevného hudobného spolku. Odpis 
je v súčasnosti v súkromnom vlastníctve, v mojom osobnom archíve vlastním jeho 
xerokópiu.

Dve poznámky k interpretácii Bellových omší. V súčasnosti vokálny part skladateľo-
vej jednohlasnej omše Missa brevis spieva mužský zbor, ale aj sóloví speváci a speváčky. 
V rámci alternatívnej praxe predvádzania cirkevnej hudby je možný aj takýto prístup, 
avšak pôvodnou intenciou skladateľa bola zaiste interpretácia v podaní komorného 
mužského zboru so sprievodom organa. K typickým znakom Bellových omší s vý-
nimkou slávnostnej Omše Es dur (1880) patrí vynechanie úvodnej intonácie kňaza 
v častiach Gloria (Gloria in excelsis Deo) a Credo (Credo in unum Deum). Ide o bežný 
dobový úzus pri komponovaní omší, určených pre liturgickú prax. Pri koncertnom 
uvedení omší v súčasnosti treba preto túto vynechanú úvodnú melodickú formulku 
celebranta v príslušnom gregoriánskom mode vhodným spôsobom doplniť.

A. 2 Vokálno-orchestrálne nedeľné omše – 4
Missa pro die Dominica 
Missa Sanctae Mariae 
Sonntagsmesse C dur Nr. 6
Sonntagsmesse d mol Nr. 9
Pojem nedeľná omša (latinsky missa pro die Dominica, nemecky Sonntagsmesse 

alebo v podobnom význame Landmesse), používaný bežne v 19. storočí aj v súčasnej 
odbornej terminológii, označuje typ omše určenej na nedele s nižším stupňom sláv-
nostnosti. Z hudobného hľadiska sa v nedeľnej omši uplatňujú menej náročné kompo-
zičné postupy s možnosťou občasného využitia imitačnej práce, avšak s vynechaním 
zložitejších kontrapunktických techník. Pritom interpretačný aparát môže obsiahnuť 
až stredne veľké vokálno-orchestrálne obsadenie. Rukopisný hlasový materiál štyroch 
Bellových omší tohto typu sa zachoval v podobe autografov a odpisov. 
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Obr. 1 Ján Levoslav Bella: Missa Sanctae Mariae, part tenoru, 
odpis Josef Fišara, reprodukcia (SK-BRnm MUS L 102.000)
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Bližšie sa zmienime o troch omšiach. Ernest Zavarský správne predpokladal, že 
Bellova Missa Sanctae Mariae pre miešaný zbor a orchester vznikla v predkremnickom 
období.12 Na základe  vyhodnotenia pramenného materiálu možno predpokladaný 
vznik diela zúžiť približne na roky 1867 – 69. Časť rukopisných partov Missa Sanctae 
Mariae, archivovaných v Hudobnom múzeu SNM,13 vyhotovil kopista Josef Fišara. 
(Obr. 1.) Jeho meno sa nenachádza ani v inak podrobnej Zavarského bellovskej 
monografi i, ani v práci Dobroslava Orla. Kto je teda Josef Fišara? Stopa nás zavedie 
k olomouckým bohoslovcom a ich speváckemu spolku Ohlas,14 pre ktorý, ako je známe, 
Bella vytvoril aj svoje moteto Modlitba sv. Cyrila na sotnách (1869). Tajomníkom spolku 
bol v tom čase Josef Fišara a  Bella s ním viedol korešpondenciu, najintenzívnejšie 
v rokoch 1868 – 69. Svedectvom Bellových kontaktov s Olomoucom sú aj hudobné 
pramene uložené v Moravskom zemskom muzeu v Brne, medzi nimi aj autografný 
rukopis „Directionsstimme“ skúmanej omše Missa Sanctae Mariae, na ktorého 
titulnom liste v pravom hornom rohu je anotácia: „Z Olomouce od sv. Mořice“,15 to 
znamená z Kostola sv. Mórica v Olomouci. Je oprávnená hypotéza, že Bellova Missa 
Sanctae Mariae zaznela aj v Olomouci,  čo však treba ešte jednoznačne potvrdiť ďalším 
výskumom. 

Bellova pozostalosť sa do Hudobného múzea SNM dostala prevodom roku 1965,16 
dovtedy bola uložená v hudobnovednom seminári (dnes Katedra hudobnej vedy) FiF 
UK, kde, žiaľ, nebola dostatočne chránená. Dôsledky toho registrujeme pri pramen-
nom bádaní aj v súčasnosti, keď napríklad hlasový materiál jednej skladby je nekom-
pletný alebo archivovaný pod rôznymi signatúrami alebo dokonca v rôznych inštitú-
ciách. Ako príklad poslúži Nedeľná omša č. 6 C dur, ktorej chýbajúce hlasy vokálneho 
basu a prvých huslí sa podarilo výskumom identifi kovať a dielo skompletizovať.17 

12 ZAVARSKÝ, odk. 1, s. 122.
13 SK-BRnm MUS L 102.000.
14 K tomu por. LENGOVÁ, Jana. České literárne inšpirácie v hudobnej tvorbe Jána Levoslava Bellu. In: Musi-

cologica Slovaca. 2012, roč. 3 [29], č. 1, s. 50, 47.
 HAMRALA, František. Ján Levoslav Bella a olomoučtí bohoslovci v l. 1867 – 71. In: Museum: časopis slo-

vanských bohoslovců, 1931/1932, roč. 63, č. 1, s. 7 – 9, č. 2, s. 43 – 48. Korešpondencia v prílohe s. 46 – 48; 
na Hamralov príspevok nadviazal HOZA, Štefan. Styk J. L. Bellu s olomúckymi bohoslovcami. In: Duchov-
ný pastier. 1953, roč. 30, č. 9 – 10, s. 260 – 262.

15 CZ-Bm A 47. 624.
16 KALINAYOVÁ-BARTOVÁ, Jana, ed. Sprievodca po zbierkovom fonde Hudobného múzea Slovenského národ-

ného múzea: hudobné zbierky archívnej povahy. 1965 – 2000. Bratislava: SNM-HuM, 2001, s. 98 (MUS L).
17 SK-Msnk A XXX/II-5 (nekompletný hlasový materiál), SK-BRnm MUS I 154 (vokálny bas), SK-Msnk 

A XXX/III – 640 (part prvých huslí).
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Pramenný výskum pripravuje bádateľovi mnohé prekvapenia. Rukopisný materiál 
môže mať formu autografu, odpisu aj čiastočného autografu. V archívnej jednotke18 
so zdanlivo homogénnym materiálom rukopisných partov Bellovej Nedeľnej omše č. 9 
d mol v odpise kremnického organistu, hudobného skladateľa a pedagóga Františka 
Janečka, blízkeho Bellovho spolupracovníka a spoľahlivého kopistu jeho skladieb, sa 
nachádza aj jeden autograf: Bellovou rukou je písaný part prvých huslí. 

A. 3 Vokálno-orchestrálne slávnostné omše – 2
Omša b mol 
Omša Es dur
Dve Bellove najvýznamnejšie zachované vokálno-orchestrálne omše, Omša b mol 

a Omša Es dur, patria do kategórie slávnostných omší a vyznačujú sa vyššími kompo-
zično-technickými a interpretačnými nárokmi. Označenie obidvoch diel na autograf-
ných partitúrach nesie jednoduchý názov: Messe, t. j. Omša. Hoci pri Omši b mol skla-
dateľ uvažoval aj o názve slávnostná omša, Festmesse, ako to vyplýva z hlavičkového 
titulu na niekoľkých autografných partoch. Umelecký význam oboch diel podčiarkuje 
skutočnosť, že ich premiérovo uviedla viedenská Dvorná hudobná kapela (Hofmusik-
kapelle) pod vedením dirigenta Josefa Hellmesbergera vo viedenskej Dvornej kapln-
ke : Omšu b mol roku 1880, Omšu Es dur roku 1889.19 

18 SK-BRnm MUS L 162.000.
19 STEURER, Richard. Das Repertoire der Wiener Hofmusikkapelle im 19. Jahrhundert. Tutzing: Hans Schnei-

der, 1998, s. 527, 579. (Publikationen des Instituts für österreichische Musikdokumenta tion ; 22).
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Obr. 2 Ján Levoslav Bella: Omša b mol, Kyrie, začiatok, autografná partitúra, reprodukcia (SK-
BRnm MUS L 124.001)
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Rozsiahly notový materiál Omše b mol je uložený v dvoch inštitúciách: Hudobnom 
múzeu SNM20 a v MV SR – Archíve mesta Bratislavy,21 multiplikáty rotaprintu vokál-
nych partov sa nachádzajú aj v Literárnom archíve SNK v Martine. 

Pramene k Omši b mol v Hudobnom múzeu SNM sa nachádzajú v piatich archív-
nych jednotkách ako a) autografná partitúra, b) kompletný novodobý odpis vokál-
no-orchestrálnych hlasov, c) rotaprint vokálnych hlasov, d) nekompletný materiál 
vokálno-orchestrálnych hlasov v odpise Františka Janečka s výnimkou autografného 
vokálneho basu, e) fragment autografnej partitúry.

Archivovanie notového materiálu Bellovej Omše b mol v MV SR – Archíve mesta 
Bratislavy vo fonde bratislavského Cirkevného hudobného spolku súvisí s činnosťou 
spolku, ktorý Bellovu Omšu b mol premiérovo uviedol v rámci liturgie 26. júna 1932 
v Dóme sv. Martina v Bratislave a jej ďalšie uvedenie spolkom vysielal bratislavský Ra-
diojournal priamym prenosom 3. júla 1932.22 Prekvapuje, že notový materiál obsahuje 
okrem klavírneho výťahu a rotaprintových partov aj autografné vokálno-orchestrálne 
party. 

Z heuristického aspektu je zachovaný materiál Omše b mol najrozsiahlejší a najkom-
plikovanejší na vyhodnotenie. Odhliadnuc od autografnej partitúry a autografných 
partov sa na vyhotovení odpisov podieľali niekoľkí kopisti: možno identifi kovať ruku 
známeho Bellovho kopistu Františka Janečka a na základe signovania aj bratislavského 
kopistu z 20. a 30. rokov 20. storočia Löffl  era, ďalšie ruky sa zatiaľ identifi kovať nepo-
darilo. Mimoriadne dôležité však je, že sa zachovala kompletná autografná partitúra,23 
na základe ktorej je možné identifi kovať varianty, resp. verzie diela. Autografná parti-
túra predstavuje starostlivo vypracovaný autorský čistopis,  doplnený autorskými zá-
sahmi malého rozsahu. Cudzou rukou sú dopísané zvýraznené interpretačné pokyny.

Pôvodne stratenú Bellovu Omšu Es dur objavili rakúski bádatelia pri spracovaní 
a katalogizácii notového archívu viedenskej Dvornej hudobnej kapely.24 Po presunutí 
prameňov do fondov Hudobnej zbierky (Musiksammlung) Rakúskej národnej kniž-
nice vo Viedni približne v 90. rokov 20. storočia je omša teraz prístupná verejnosti, 
a to tak jej autografná partitúra, ako aj rukopisné party, pričom obidva pramene sú 
uložené pod samostatnou signatúrou. 25 

20 SK-BRnm: MUS L 124.001 (autografná partitúra), MUS L 124.002 (novodobý odpis hlasov), MUS L 
124.003 (rotaprint vokálnych hlasov), MUS L 124.004 (nekompletný materiál vokálno-orchestrálnych hla-
sov), MUS I 137 (fragment autografnej partitúry).

21 SK-BRm, Fond Cirkevný hudobný spolok v Bratislave, sign. 2002-429-2238.
22 BAKIČOVÁ, Veronika. Cirkevný hudobný spolok pri Dóme sv. Martina v Bratislave & Alexander Albrecht. 

Bratislava: Music forum, 2013, s. 145.
23 Por. odk. 20.
24 Por. LENGOVÁ, odk. 2, s. 82.
25 A-Wn: HK. 3054 (partitúra), HK. 1993 (vokálne a orchestrálne hlasy).
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B. Vokálno-orchestrálne rekviem – 1
Requiem c mol
Bellovo jediné zachované Requiem c mol pre soprán sólo, trojhlasný miešaný zbor 

a orchester bolo vydané roku 2011 v rámci súborného diela skladateľa, vyhodnotenie 
aktuálneho stavu pramennej bázy priniesla muzikologická časť zväzku.26 V stručnom 
výťahu zhrnieme najdôležitejšie poznatky. Rôzne typy zachovaných rukopisných pra-
meňov Requiem c mol poukazujú na proces tradovania tohto Bellovho diela. Najdô-
ležitejším prameňom je kompletný vokálny a orchestrálny hlasový materiál v odpise 
Františka Janečka so samostatne archivovaným titulným listom.27 Ďalšie dva typy pra-
meňov predstavuje: a) fragmentárny súbor rukopisného hlasového materiálu, obsahu-
júci aj autografné hlasy a b) skica písaná na spôsob klavírneho výťahu cudzou rukou.28 
Pozoruhodným dokladom šírenia Bellovho Requiem c mol je dvojnásobný zápis jeho 
poslednej časti Libera me v úprave pre spev a organ s datovaním 1896, resp. 1912 v ru-
kopisnej zbierke rekviem a smútočných spevov kremnického učiteľa Františka Janečka 
ml.29 Pre bratislavský Radiojournal bola už po Bellovej smrti roku 1939 vyhotovená 
rukopisná partitúra a prevádzkový vokálny a orchestrálny materiál diela.30

C. Ďalšie hudobno-liturgické druhy
Ofertóriá, graduále, antifóny, litánie, hymny, Ave Maria, Te Deum laudamus, Veni 

Sancte Spiritus, Tantum ergo, Rorate coeli, Turbae 
Okrem omší a rekviem skomponoval Ján Levoslav Bella početné ďalšie hudobno-

liturgické diela katolíckej hudby k rozmanitým cirkevným sviatkom a príležitostiam: 
ofertóriá, graduále, antifóny, litánie, hymny, Ave Maria, Te Deum laudamus, Veni 
Sancte Spiritus, Tantum ergo, Rorate coeli, Turbae. Táto rozsiahla oblasť zahrnuje hu-
dobné diela pre rôzne obsadenie zväčša menšieho rozsahu, ktoré sú zachované v ruko-
pisnej a tlačenej podobe. Ak bolo dielo publikované, autograf sa spravidla nezachoval. 
Na druhej strane bolo celkom bežné, že tlač slúžila ako predloha na vyhotovenie odpi-
su, pričom kopista niekedy odpísal kompletne tak noty, ako titulný list. 

Z hľadiska pramenného výskumu má pozoruhodné dejiny Bellov obľúbený a často 
spievaný mužský zbor, slávnostný spev To deň! s alelujovým záverom. Skladateľ v ňom 
zhudobnil liturgický text graduále na veľkonočnú nedeľu, ku ktorému pripojil síce ale-
luja, ale bez textu príslušného alelujového verša. Vďaka tomu nadobudol zhudobnený 
žalmový text (Ž 118(117), 24 a 1), navyše v slovenčine, univerzálnejší charakter, čo 
napokon vyplýva aj z titulného listu prvotlače. Jediný zachovaný, a teda o to vzácnej-
26 LENGOVÁ, Jana. Pramene. In: Jana LENGOVÁ, Marek SPUSTA a Peter ZAGAR, eds. BELLA, Ján Levo-

slav. Súborné dielo. E:II Requiem c mol. Bratislava: Hudobné centrum, 2011, s. 65 – 66.
27 SK-Msnk: A XXX–III–637 (hlasový materiál), A XXX–II–7 (titulný list). 
28 SK-BRnm: MUS L 125.001 (nekompletný hlasový materiál), MUS L 125.002 (skica). 
29 SK-KRE, Osobný fond Františka Janečka ml., šk. 1.
30 SK-BRr O 133.
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ší exemplár prvotlače je prístupný v bežnom knižničnom fonde Slovenskej národnej 
knižnice v Martine. Dielo sa však šírilo aj v odpisoch tlače, ako to dokumentuje na-
príklad rukopisný prameň s odpisom notového textu a titulného listu tlače: „To deň!“ / 
Slávnostný spev pre mužský sbor, / k / Druhotinám (dňa 8ho septembra 1866) / Jeho Veľ-
komožnosti / Vysokodôstojného Pána Pána / Tomáša Červeňa, / Opata „de Casa Nova“ 
Veľkeho Prépošta Slávnej / Kapituly Báňsko Bystrickej / atď. atď. atď. / složil / J. L. Bella. 
/ V Báňskej Bystrici 1866. / Kameňotiskom R. Pocka.31 

Tento zbor v českom pretextovaní To den! sa s mimoriadnou obľubou spieval aj na 
Morave až do začiatku 20. storočia, pravdepodobne aj neskôr, ako o tom podávajú 
dôkazy pramene v zbierkach oddelenia dejín hudby Umenovedného muzea Morav-
ského zemského muzea v Brne. O presadenie sa diela najmä v prvom štádiu sa zaslú-
žil spevácky spolok bohoslovcov Ohlas v Olomouci, ktorý sme už spomínali. V Čes-
kom muzeu hudby NM v Prahe sú uložené dva exempláre českého vydania diela, na 
jednom z týchto prameňov sa nachádza rukopisné venovanie Bellu jeho pražskému 
priaznivcovi Ludevítovi Procházkovi.32 Zbor To den! bol taký obľúbený, že roku 1903 
moravský organista a zberateľ slováckych ľudových piesní Valeš Lísa (1867 – 1939) 
zinštrumentoval skladbu pre miešaný zbor a orchester.33 Roku 1938 vyšlo celkovo tre-
tie, resp. druhé slovenské vydanie diela. Zbor bol aj neskôr publikovaný v rôznych 
zbierkach zborovej tvorby. Bellov zbor To deň! má takú bohatú históriu, že by obstál 
ako téma samostatného referátu, ktorý by v svojej koncepcii zahrňoval tak hudobnú 
analýzu kompozície, ako súvislosti personálneho, umeleckého a kultúrno-spoločen-
ského charakteru.

Na záver malá sentencia. Pramene sú stopy v ľudských dejinách a v ľudskej pamäti. 
Dokumentácia prameňov a ich vyhodnotenie predstavujú dve stránky jedného proce-
su, ktorý je jedinečný práve v svojej komplementarite. 

Príspevok je súčasťou riešenia grantového projektu VEGA č. 2/0078/12, 2012 – 2015, riešeného 
v Ústave hudobnej vedy SAV.

31 SK-BRnm MUS CIX 42.
32 CZ-Pnm XXX A 4.
33 CZ-Bm A 43.501.
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ABSTRAKT
V depozite Šarišského múzea v Bardejove je uložené dedičstvo európskeho formátu, hudobný 

odkaz skladateľa, dirigenta a huslistu, bardejovského rodáka Bélu Kélera (1820 – 1882). 
V testamente určil časť svojho hnuteľného majetku, pozostávajúceho z  vlastných vydaných 
skladieb i rukopisov mestám Bardejov a Prešov. Kélerovu pozostalosť v Bardejove skatalogizoval 
v r. 1970 – 1972 doc. František Matúš a celkovo obsahuje 444 jednotiek. Intenzívnejšie 
oživovanie dielu Bélu Kélera nastalo od r. 2010 každoročným Kultúrnym letom Bélu Kélera, 
v rámci ktorého na 4-5 koncertoch znie Kélerova hudba rôzneho obsadenia, prevažne z notovín 
uložených v múzeu v Bardejove. Vrcholným vedeckým podujatím bola vedecká konferencia 
v r. 2012 pri príležitosti 130. výročia úmrtia, z ktorej bol vydaný zborník príspevkov.

ABSTRACT
Composer Message of Bela Keler (1820 – 1882) in Saris Museum in Bardejov

Th e heritage of European format, musical message of composer, conductor and violinist born 
in Bardejov Bela Keler (1820 – 1882) is deposited in Saris Museum in Bardejov. In his testament, 
he dedicated part of his assets consisting of his music work to the towns of Bardejov and Presov. 
Part of his collection in Bardejov was put into order by doc. Frantisek Matus 1970 – 1972 and 
consists of 444 pieces. More of reviving of Bela Keler music can be seen since 2010, where there 
is Cuultural Summer of Bela Keler happening presented by 4-5 concerts consisting of Keler 
music, mainly from music sheets saved in the museum in Bardejov. One of the highlights so 
far was the conference in 2012, the year of 130th anniversary of Bela Keler death, resulting in 
summary journal of contributory speeches.

Úvod
Mramorové pamätné tabule1 na dome číslo 41, na Radničnom námestí v Bardejove, 

pripomenú aj dnes, v druhom desaťročí 21. storočia, že v tomto dome sa 13.februára 
1820 narodil Béla Kéler, (obr. 1) skvelý huslista, dirigent a skladateľ, ktorý počas svoj-

1 Prvá pamätná tabuľa skladateľovi bola na rodnom dome Bélu Kélera odhalená 11. augusta 1906. Autorom 
prvej mramorovej tabule so zlatým nápisom v maďarčine bol Béla Markup. Z dokumentov sa dozvedáme, 
že pri jej odhalení v r.  1906 sa uskutočnil orchestrálny koncert z Kélerových skladieb. Z akcie sa zacho-
vala bohatá korešpondencia vo vtedajšom úradnom jazyku, v maďarčine. Táto bola v roku 1944 z fasády 
rodného domu istými kruhmi odstránená, s odôvodnením, že ide o Maďara. V roku 1952 na jej miesto 
osadili tabuľu s prepísaným krstným menom do slovenčiny „Vojtech Kéler“. Svojej rehabilitácie sa pôvodná 
mramorová tabuľa dočkala až v roku 2011, zásluhou bardejovskej muzikologičky Silvie Fecskovej, keď bola 
znova umiestnená na pôvodné miesto, a tak sú tam obe. 
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ho života získal uznanie a slávu vo všetkých hudobných centrách Európy. Len doma 
sa akosi o ňom vie menej. Kéler nadovšetko miloval svoje rodné mesto, často sa sem 
vracal a po namáhavých koncertných turné tu odpočíval. „Len v tmavom tieni hustých 
smrečín bardejovských lesov, si skutočne odpočiniem, len tichý pokoj domova mi prina-
vráti stratené sily..." (Jaschik Álmos, 1907) Svoje rodisko miloval natoľko, že v testa-
mente odkázal Bardejovu jednu časť svojej hudobnej pozostalosti v nádeji, že jeho 
rodáci na neho nezabudnú a dôstojne sa postarajú o jeho hudobný odkaz. Z rôznych 
dôvodov, najmä z nízkej úrovne hudobného prostredia a koncertného zázemia vtedaj-
šieho Horného Uhorska sa táto jeho predstava nenaplnila, a tak sa dostáva do Viedne, 
ktorá mu otvára cestu k poznaniu vtedajšej vysokej hudobnej kultúry.

Život a dielo majstra salónnej hudby 19. stor. Bélu Kélera
Život romantického majstra zábavno-salónnej hudby Bélu Kélera sa začína 13. 

februára 1820 v Bardejove, v protestantskej, hornouhorskej, šľachtickej rodine. V mat-
rike je Béla Kéler zapísaný ako Albert Paul Kéler. Otec Štefan Kéler bol hlavný sudca 
mesta, školský predstavený evanjelickej cirkvi a manželka Anna rod. Bothová sa stara-
la v rodine až o 14 detí. Veľmi zavčasu sa u malého Kélera začína prejavovať hudobné 
nadanie, ktoré v začiatkoch usmerňoval v hre na husliach bardejovský regenschori 
Franz Schiff er. Po ukončení základného vzdelania v Bardejove odchádza Kéler na je-
den rok na levočské lýceum (1834), s cieľom zdokonaliť sa v nemeckom jazyku. V štú-
diu pokračuje v Debrecíne, kde na reformnom kolégiu študuje právo, fi lozofi u a učí sa 
maďarčinu. Dlho tam nevydržal a vrátil sa na štúdia fi lozofi e a práva na Evanjelické 
kolégium do Prešova. Prešov v polovici 40-rokov 19. storočia poskytoval oveľa väčšie 
možnosti pre hudobný rozvoj aj formou  praktického muzicírovania v  hudobnom 
krúžku pri kolégiu. Tu sú začiatky jeho orchestrálnej hry, ktorú rozvíjal celý svoj život. 
Štúdia zakončil s výborným prospechom v Prešove v roku 1839. V Prešove sa cítil 
veľmi dobre, rozvíjal sa jeho hudobný talent, bol obklopený priaznivým prostredím, 
tu začal tvoriť prvé skladby.

Ďalšie roky (od roku 1840) sú v kronike Kélerovho života, spojené s praxou na veľ-
kostatkoch pri Mukačeve2, na Liptove a až v Beskydách. Len aby splnil priania rodičov 
odišiel s veľkým sebazaprením na statok svojho švagra do Haliča.3 Hudbe sa venoval, 
večer hrával na husle svoje skladby zo študentských čias. Celkovo počas „života na 
statkoch“ napísal okolo 50 skladieb a vzdelával sa aj v hudobnej teórii. V roku 1844 
odchádza do Prešova, kde prijal miesto učiteľa hudby, ďalej sa umelecky rozvíja, no 
periférna poloha miest, v ktorých doteraz pôsobil, mu nezaručuje to umelecko – hu-
dobné prostredie o akom má predstavu. 
2 V roku 2012 sa prostredníctvom Ukrajinského konzulátu v Prešove začali aj archívne výskumy o pôsobení 

Bélu Kélera v Mukačeve a Haliči, ktoré dnes patria do Ukrajiny. 
3 Sztehló, Zoltán. Kéler Béla 1820 – 1882, Budapest.
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Pevné rozhodnutie 25-ročného Kélera zakotviť a uplatniť sa v niektorom z európ-
skych centier sa začína vo Viedni, po úspešnom konkurze na miesto huslistu v orches-
tri cisársko-kráľovského divadla „Th eater an der Wien“.4 Roky vo Viedni boli naplne-
né intenzívnym štúdiom hudobnej teórie, harmónie a inštrumentácie u Schlesingera 
a kontrapunktu u Simona Sechtera. Na jeho rast a vývoj vplývajú najväčšie hudobné 
osobnosti Európy, ako Berlioz a Meyerber, hrá pod taktovkou Gustava Adolfa Lortzin-
ga, či slávneho dirigenta Franza von Suppé, ktorý mu umožnil, aby sa mohol vieden-
skému publiku predstaviť aj ako skladateľ. 

Vo Viedni zostal Kéler deväť rokov a tu komponuje aj svoju prvú významnejšiu 
skladbu, Romantickú predohru – Ouverture Romantique5, ktorú dirigent divadla Franz 
von Suppé vysoko hodnotil. Viedeň poskytla Kélerovi dokonalú muzikantskú prípra-
vu, tak dirigentskú, ako aj skladateľskú, a tak od roku 1854 môžeme hovoriť o samo-
statnej umeleckej dráhe a kariére. Dôkazom umeleckej kvality 34 – ročného Kélera je 
aj vystúpenie v preslávenej „Hamburger Tonhalle“ s valčíkom Cesty námorníkov – See-
mans-fahrten op. 42 (1854).

Na jednu sezónu odchádza do Berlína, kde  prijíma miesto dirigenta v kapele Jo-
hanna Sommera, už pod umeleckým menom Béla Kéler. Berlínske publikum si získal 
svojim valčíkom Hviezdy nádeje – Hoff nungssterne op. 17, a ďalší veľký úspech mu za-
istil Grosser Sturmgalopp op. 12, efektná koncertná skladba, ktorá sa v Berlíne hrávala 
ešte 23 rokov po Kélerovom odchode.

Ďalší rok sa vracia do Viedne, následne v roku 1856 vstupuje do služieb rakúsko-
uhorskej armády ako vojenský kapelník 10. pešieho pluku grófa Mazzuchelliho. S tým-
to vojenským orchestrom vystupoval v mnohých mestách Rakúsko-Uhorska, v Pešti, 
Debrecíne, Brašove a v Síbiu a všade žal úspechy pre svoj strhujúci dirigentský prejav. 
Zároveň mal možnosť interpretovať svoje skladby, realizovať svoje hudobné výrazové 
predstavy, čo sa pozitívne podpísalo pod vzostup jeho skladateľských a najmä inštru-
mentačných schopností pre dychový orchester. Okrem dychového orchestra mal k dis-
pozícií aj zábavný, so sláčikovou sekciou, a tak „zberá“ skúsenosti s inštrumentovaním 
pre obe sekcie. Po štyroch rokoch vojenskej služby v roku 1860 ďalej ho stretávame 
v Pešti, kde s kamarátom z detstva, Jozefom Dubecom, zakladá orchester. Kélerovou 
rozsiahlou slávnostnou Rákocziho predohrou op. 76 otvárajú v Budapešti 14. septem-
bra 1861 nové Ľudové divadlo – Népszínház.

4 Ako koncertný majster huslí zotrval Béla Kéler na tomto poste osem rokov.
5 V prepracovanej podobe vychádza Romantická predohra – Ouverture Romantique tlačou roku 1872 ako 

op. 75 vo vydavateľstve Spiegel C. J. W. v Lipsku. Od roku 1846 začali v rôznych vydavateľstvách vychádzať 
Kélerove ďalšie skladby. Jeho popularita a obľúbenosť postupne rástla.
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Hudobný riaditeľ vo Wiesbadene
V rokoch 1863 až 1866 bol hudobným riaditeľom vojvodu z Nassau vo Wiesbadene. 

Diriguje kúpeľný orchester, hrá na dvorných báloch a pri iných príležitostiach. Ume-
lecké úspechy ako dirigent, skladateľské v narastajúcich edičných vydaniach jeho diel, 
priniesli Kélerovi isté hmotné zabezpečenie, a tak sa v rokoch 1867 – 1870 rozhodol 
pôsobiť v slobodnom povolaní a venovať sa výlučne skladateľskej činnosti. V letných 
mesiacoch veľa cestoval, koncertoval vo Švajčiarsku, v Paríži a  nemeckých mestách, 
najmä vo Wiesbadene.

V lete 1868 odpočíval v Bardejovských kúpeľoch a počas tejto návštevy usporiadal 
v kúpeľoch koncert zo svojich skladieb a čistý zisk venoval obyvateľom rodného mes-
ta, postihnutého veľkým požiarom. Po návrate do Wiesbadenu s veľkým úspechom 
diriguje premiéru svojho valčíka Na krásnom Rýne spomínam na Teba – Am schönen 
Rhein gedenk´ ich Dein op. 83. Kvality tejto najslávnejšej Kélerovej skladby často pri-
rovnávali k valčíku Johanna Straussa syna, Na krásnom modrom Dunaji.6 Rok 1868 
ukončil dirigovaním rozsiahleho cyklu koncertov v Amsterdame. 

Po tomto umelecky tvorivom období v slobodnom povolaní sa po roku 1870 na dva 
roky opäť vrátil na post dirigenta kúpeľného orchestra vo Wiesbadene, s ktorým získal 
veľké úspechy. Bez odpočinku neprestajne komponuje jednu skladbu za druhou. Je ne-
uveriteľne pedantný a odkladá tlačený program z každého koncertu, z čoho dnes mož-
no doložiť, že napr. roku 1871 dirigoval spolu neuveriteľných 366 koncertov. Z tohto 
počtu koncertných vystúpení vo vtedajších najväčších kultúrnych centrách Európy je 
zreteľná jeho sláva, žiadanosť ako dirigenta, ale zároveň je to dôkaz jeho mimoriadnej 
aktivity a dynamického života s veľkým časovým priestorom stráveným na cestách.

Zo zachovaných programov koncertov vieme, že roku 1881 absolvoval Kéler 134 
koncertov vo Wiesbadene, Berlíne a Lipsku. Nemecké noviny „Hamburger Fremden-
blat“ s veľkým prehľadom priniesli retrospektívu jeho života, zhrnuli s nadhľadom jeho 
tvorbu a veľmi kompetentne zhodnotili jeho dielo. Už počas života získal významné 
ocenenia a medaily.7

Béla Kéler aj napriek tomu, že svoj umelecký život prežil v cudzine, v myšlien-
kach sa vracal do svojho rodného Šariša. Zomrel vo Wiesbadene 20. novembra 1882 
vo veku 62 rokov. Na náhrobnom kameni sú vytesané prvé takty jeho valčíka Na krás-
nom Rýne spomínam na Teba a nápis: „Béla Kéler, skladateľ a kapelník vojvodu z Nassau, 
narodený a vzdelávaný v hornom Uhorsku.“ (obr. 2)

6 Sztehló, Zoltán. Kéler Béla 1820 – 1882. Budapešť.
7 Švédsky a Nórsky kráľ Oskar mu udelil zlatú medailu „Literis et artibus“, pruský kráľ Wilhelm IV. mu veno-

val zlatú ručne zdobenú dózu, nemecký cisár Wilhelm I. ho odmenil zlatou ozdobnou brošňou a vojvoda 
s Nassau ho ocenil udelením veľkého strieborného kríža „Für Verdienst und Wissenschaft “ Mnohé z týchto 
ocenení sa nachádzajú v zbierke Šarišského múzea v Bardejove na Slovensku.



37

Bardejovský spomienkový čardáš op. 31 Bélu Kélera a  5. Uhorský tanec g-mol 
Johannesa Brahmsa

Kélerov Bardejovský spomienkový čardáš op. 31 – Bártfai emlék Csárdás, (obr. 3) vy-
daný v Nemecku pod názvom Errinnerung an Bartfeld-Spomienka na Bardejov8 vzni-
kol v júli 1858 na ceste z Bardejova do Debrecínu9. 

Brahmsove Uhorské tance patria dnes k najpopulárnejším skladbám vo svete. Pô-
vodne ich Brahms napísal pre štvorručný klavír a až neskôr boli Brahmsom inštru-
mentované pre orchester, ale k mnohým ich úpravám sa uberali aj ďalší skladatelia. 
Dnes už málokto vie, že tieto slávne melódie nie sú melódiami Johannesa Brahmsa, 
ale iných, ako aj sám autor uvádza „uhorských a nemeckých skladateľov“. Brahms sa 
touto skutočnosťou nikdy netajil a v prvých vydaniach Uhorských tancov bola o tom 
aj zmienka, ktorá sa však v ďalších vydaniach objavovala sporadicky, až vypadla, a tak 
sú to pre dnešného poslucháča a interpreta diela J. Brahmsa. Z tohto dôvodu Brahms 
svoje Uhorské tance nezaradil medzi opusované diela.

Piaty Uhorský tanec g-mol10 si spomedzi Brahmsových tancov vybudoval v priebehu 
desaťročí najväčšiu popularitu a práve tento je komponovaný na melódiu skladateľa 
Bélu Kélera, Brahms z Kélerovho čardáša Spomienka na Bardejov použil doslovne 32 
taktov. Z hľadiska hudobných foriem tvorí týchto 32 taktov malú piesňovú formu a + b. 
Dobová kritika ostro napadla Brahmsa, že odcudzil duchovný majetok iných sklada-
teľov. Je známe, že Kéler udržiaval s Brahmsom priateľské styky a podrobil Brahmsove 
tance podrobnému rozboru. Dospel k záveru, že deväť z desiatich Brahmsových tancov 
prvej série obsahuje melódie uvedené predtým v dielach skladateľov Windta, Riznera, 
Travnika a iných. Písomný doklad s uvedeným rozborom je v Kélerovej pozostalosti. 
Podľa Františka Matúša „uvedené skutočnosti aj napriek svojej rukolapnosti nedávajú 
dôvod viniť Brahmsa z plagiátorsta... Brahms totiž v titule prvého vydania Uhorských 
tancov vyslovene uviedol, že ide o úpravu a nie vlastnú skladbu („gesetzt“ a nie „kompo-
niert“)“ (Matúš 1970). V iných nemeckých i maďarských článkoch sa Kélerov čardáš 
uvádza ako zdroj pre Brahmsov 5. uhorský tanec. Je treba poznamenať, že Brahms 
svoje Uhorské tance uvádza bez opusového čísla. 

Kélerov hudobný odkaz
„Mestská rada kráľovského mesta Bardejova obdržala 20. marca 1883 ofi ciálny prí-

pis z wiesbadenskej prokuratúry z Nemecka, v ktorej jej oznamujú, že 20. novembra 
1882 zomrel vo Wiesbadene bývalý nassauský kapelník, hudobný riaditeľ, bardejovský 
8 V prekladoch do slovenského jazyka sa používajú dve verzie prekladu: a/ Bardejovský spomienkový čardáš 

op. 3, alebo b/ Spomienka na Bardejov, čo je doslovným prekladom nemeckého názvu.
9 Miesto vzniku dokazuje poznámka na jednom zo zachovaných tlačených partov. V tom čase sa skladateľ 

vracal z dovolenky v Bardejove k 10. pešiemu pluku grófa Mazzuchelliho, kde pôsobil ako vojenský kapel-
ník.

10 Brahmsov 5. Uhorský tanec vznikol až 11 rokov po napísaní Kélerového čardáša Spomienka na Bardejov.
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rodák Albert Paul von Kéler. U tamojšieho obvodného súdu zanechal testament s do-
datkami, podľa ktorého časť svojho hnuteľného majetku, pozostávajúcu zo spomienko-
vých predmetov a z cenných muzikálií venoval Bardejovu a Prešovu. Svojmu rodnému 
mestu Bardejovu poručil polovicu z cenných muzikálií pre vojenskú hudbu a sláčikový 
orchester, dva zväzky jeho vlastných, tlačou vydaných skladieb pre klavír (op. 1 – 50 
a op. 51 – 100), osobnú korešpondenciu a ďalšie písomnosti. Evanjelickému kolégiu 
v Prešove venoval druhú polovicu svojich orchestrálnych a vojenských hudobnín. Po zre-
alizovaní patričných úradných postupov bol celý Kélerov odkaz dopravený do Bardejova. 
Kéler bol neobyčajný pedant, ale v závere svojho života pravdepodobne už nestačil vyho-
toviť súpis partitúr dedikovaných skladieb, takže po doručení odkazu sa nevedelo, ktoré 
notové materiály majú ponechať v Bardejove a ktoré poslať do Prešova. Za tým účelom 
ustanovili dvojčlennú komisiu z miestnych hudobníkov a tá v súlade s poručením v tes-
tamente notový materiál rozdelila na dve polovice. Súpis Prešovu určených hudobnín sa 
nepodarilo nájsť a otázne je, či vôbec existoval (Matúš 2013, s. 63).

Mesto Bardejov skutočne v roku 1883 prijalo zásielku s Kélerovým wiesbadenským 
hudobným odkazom a poverený advokát Ede Mandics rozdelil túto pozostalosť podľa 
Kélerovho želania na dve časti: jedna ostala v Bardejove a druhú poslali Evanjelické-
mu kolégiu do Prešova. Celkový rozsah Kélerovej pozostalosti nebol známy, pretože 
presný súpis toho, čo prišlo z Nemecka, sa nezachoval. V múzeu je dodnes k dispozícii 
len nedatovaný záznam, písaný rukou správcu múzea Gejzom Žebráckym, na ktorom 
je zachytený stav knižnice múzea pri úradnej revízii Štátneho referátu na ochranu pa-
miatok, nariadenej prípisom č. 1653/1920 a uskutočnenej v dňoch 3. – 12. júna 1920. 
Pod bodom c/ je v zázname uvedený Odkaz Kélera – hudobniny, 345 jednotiek, 403 
exemplárov a hodnota odkazu je vyčíslená sumou 2 015 korún, čo predstavuje asi štvr-
tinu hodnoty celej knižnice, ktorá vtedy obsahovala asi polovicu toho, čo má dnes11 
(Gutek 2013).

Keď sa v r.  1970 podujal František Matúš12 spracovávať Kélerovu zbierku, našiel 
ju uloženú v drevenej debne, neroztriedenú, bez akéhokoľvek systému. Usporiada-
nie nebolo jednoduché, nakoľko nemal k dispozícii žiaden písomný materiál, ktorý 
by dokumentoval rozsah odkazu a umožnil v ňom aspoň základnú orientáciu. Na-
priek tomu sa pozostalosť podarilo prehľadne roztriediť, popísať a uložiť. Dnes vieme 

11 Archív Šarišského múzea (ďalej AŠM), 1906 – 1970, Inventár knižnice župného múzea v Bardejove, č. 43. 
Žebrácky k zoznamu položiek knižnice pripísal nové prírastky z dvadsiatych rokov, preto rukopisný 
záznam vznikol okolo roku 1930.

12 Doc. PhDr. František Matúš, CSc. (*1936 v Hničíku na Spiši) pôsobil od r. 1964 až do odchodu na dôcho-
dok ako vysokoškolský pedagóg, docent dejín hudby na učiteľských študijných programoch. Bol aktívnym 
bádateľom hudobnej histórie Spiša a Šariša a popri historických prameňoch sa venoval aj tradičnej hu-
dobnej kultúre. Okrem analýzy skladateľského odkazu Bélu Kélera sa intenzívne venoval životu a tvorbe 
Mikuláša Moyzesa (1872 – 1944). 
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s istotou identifi kovať len bardejovskú časť hudobnej pozostalosti, ktorá je uložená 
v archíve Šarišského múzea v Bardejove (Slovensko). „Dedikácia notových materiálov 
mestu Bardejovu pravdepodobne vychádzala z predpokladu zachovania jeho životnosti 
prostredníctvom koncertov v Bardejovských kúpeľoch. V spomienkach sa neustále vracal 
do rodného mesta, čo nakoniec vyjadril aj v svojej slávnej skladbe Erinnerung an Bart-
feld, op. 31 (Matúš 2013, s. 64). Aj táto bardejovská časť jeho skladieb (hoci neúplná) 
dedikuje, že skladateľský odkaz Bélu Kélera predstavuje jednu z najzaujímavejších, ale 
ešte stále neprebádaných európskych hudobných pamiatok. Skladateľovo poručenie 
svojho hudobného odkazu mestám Bardejovu a Prešovu je dôkazom jeho vlastenectva, 
lásky k rodnému mestu, napriek svojmu pobytu v zahraničí. 

Hudobný odkaz Prešovu je v testamente vyjadrený vetou: „Prešovskému evanjelic-
kému kolégiu určité množstvo rukopisov a tlačí“. Realizátori Kélerovej poslednej vôle 
údajne vytvorili pre Prešov toto „určité množstvo“ z duplikátov partitúr skladieb veno-
vaných Bardejovu. Podľa existujúcich záznamov, prešovská časť zabalená do drevenej 
debny bola odoslaná do Prešova. Do evanjelického kolégia sa však nedostala a jej osud 
nie je bližšie známy13. Dedikácia Prešovu bola veľkorysým gestom Kélera, ktorým ne-
sporne vyjadril svoju vďačnosť Prešovu za vzdelanie, za čas pôsobenia v úlohe učiteľa 
hudby. Tiež muzikantské prostredie v Prešove tvorilo základ jeho úspešnej skladateľ-
skej a interpretačnej kariéry v oblasti salónnej zábavnej hudby v Európe. 

Výskum Kélerovho hudobného odkazu v Šarišskom múzeu v Bardejove (obr. 4)
Výsledkom Matúšovej práce bolo nielen spracovanie rozsiahleho súpisu, ktorý má 

vyše 250 strán a doteraz je v rukopise, ale tiež napísanie štúdie, v ktorej zhrnul získané 
poznatky o živote a diele Bélu Kélera.14 F. Matúš precíznou katalogizačnou prácou 
vytvoril fond „Béla Kéler“, ktorý obsahuje:

128 opusovaných hudobných jednotiek v rukopise
109 neopusovaných hudobných jednotiek v rukopise
206 tlačených opusovaných hudobných jednotiek
 1 neopusovanú tlačenú jednotku (Matúš 1972, s. 63 – 64).

Sumár tohto súpisu predstavuje 444 jednotiek, čo však neznamená taký istý počet 
skladieb, nakoľko Béla Kéler tvoril skladby v rôznych verziách, vychádzajúc veľa krát 
aj z momentálnej potreby a dispozície nástrojového obsadenia. (obr. 5 – 6)

13 V súčasnosti je bardejovská zbierka zrejme najkomplexnejšia, nakoľko ani časť venovaná kúpeľnej kapele 
vo Wiesbadene sa nezachovala.

14 František Matúš pripravil v r.  1970 už k 150. výročiu narodenia skladateľa príspevok, ale v zborníku Ša-
rišského múzea vyšiel až o dva roky neskôr, v roku 1972. František Matúš bol autorom aj kapitoly o hudbe 
a Bélovi Kélerovi v monografi ckej práci o Bardejove. 
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„Na začiatku 20. storočia sa pozostalosť Bélu Kélera dostala do miestneho múzea, ktoré 
ofi ciálne vzniklo 21. decembra 1903 na zasadnutí Zhromaždenia Šarišskej župy. V mú-
zeu prebiehal aj rozsiahly súpis a zber muzeálnych predmetov na území Šarišskej župy. 
Inštalácia prvej muzeálnej expozície15 sa začala v júni 1906 a  súčasťou tejto expozície 
boli aj memorabílie z pozostalosti Bélu Kélera (školské vysvedčenia, diplomy, pamätné 
medaily, portréty), ktoré boli uložené vo vitríne č. 45, v bývalej zasadacej sieni Starej 
radnice16“ (Gutek 2013, s. 50).

V rokoch prvej Československej republiky sa Kélerovej pozostalosti, hlavne časti 
s hudobninami, uloženej v knižnici nevenovala žiadna pozornosť, čo mohlo súvisieť 
jednoducho so snahou o prežitie bývalého „maďarského“ múzea v novej republike, 
keď už nebolo žiaduce propagovanie Kélera, predtým deklarovaného ako maďarské-
ho skladateľa. Na začiatku štyridsiatych rokov 20. storočia sa o Kélera začali zaujímať 
aj významní slovenskí muzikológovia z Bratislavy, najmä Štefan Hoza, ktorý žiadal 
správcu Gejzu Žebráckeho o zaslanie konkrétnych materiálov. 

A práve v čase tejto Kélerovi prajnej korešpondencie sa v Bardejove udiali aj veci, 
ktoré pre Kélera v inom smere neboli vôbec priaznivé. V dôsledku politických zmien 
na Slovensku a na základe výnosu Ministerstva vnútra o zriadení poradného zboru pre 
odstránenie závadných predmetov, ktoré údajne urážali národné cítenie, sa i v Barde-
jove našli „inkvizítori“ z miestnej organizácie HSĽS. Keď neuspeli, zamerali sa na inú, 
vhodnejšiu pamiatku. Z fasády rodného domu Bélu Kélera odstránili jeho mramorovú 
pamätnú tabuľu s odôvodnením, že ide o Maďara. Tabuľu potom bez súhlasu správcu 
Žebráckeho zložili v múzeu. Ten, samozrejme protestoval a snažil sa o vrátenie tabule 
na pôvodné miesto. (Gutek 2013). Napriek veľkej Žebráckeho snahe sa však už nič ne-
zmenilo a pamätná tabuľa zostala uložená v depozitári múzea ešte niekoľko desaťročí, 
vlastne až do roku 2010.17 V závere listu z 26. októbra 1941 sa Gejza Žebrácky dotkol 
aj samotnej Kélerovej pozostalosti a jej využitia, keď napísal: „Predbežne by sa mal dľa 
Vášho návrhu aspoň notový materiál cestou rozhlasu uverejniť. Vo Viedni a Berlíne niet 
týždňa, aby sa niektorý jeho opus neprednášal. Začiatok takmer každého hudobného 
bodu je vždy nejaký Kélerov pochod“.18 

Od roku 1941 až do konca vojny bola expozícia múzea zatvorená, zbierky múzea vrá-
tane Kélerovej pozostalosti zaistené v debniach a väčšie exponáty sústredené v sieni č. II 
na prízemí Starej radnice. Správca múzea urobil toto opatrenie už v júli 1941 na základe 
nariadenia Ministerstva školstva a národnej osvety zo dňa 23. júna 1941 a prípisu Zvä-
15 GUTEK, F. 100 rokov Šarišského múzea v Bardejove. 1. časť. Múzeum. 2003, roč. XLIX, č. 3, s. 22.
16 ŽEBRÁCKY, G. Sprievodca sbierkami Župného múzea v Bardejove. Bardejov, 1926, s. 67. Vystavené pred-

mety boli evidované ináč ako zvyšná časť pozostalosti, ktorá zostala v Historickej knižnici múzea.
17 V roku 2010 bola tabuľa vystavená v rámci výstavy Šarišského múzea Béla Kéler, život, dielo, pozostalosť 

a v súčasnosti je vďaka iniciatíve muzikologičky S. Fecskovej a so súhlasom Šarišského múzea opäť inštalo-
vaná na fasáde Kélerovho rodného domu na Radničnom námestí od 16. 12. 2011.

18 AŠM, 1906 – 1970. Sňatie pamätnej dosky skladateľa Bélu Kélera, č. 119.
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zu slovenských múzeí z nasledujúceho dňa. Vzácny historický archív mesta bol z múzea 
a nového Mestského domu v dvoch etapách prevezený a ukrytý na prvom poschodí veže 
Baziliky sv. Egídia (v máji 1943 a júli 1944)19. Po skončení vojny bola expozícia múzea 
v Starej radnici opäť nainštalovaná, ale múzeum niekoľko rokov iba stagnovalo. Starý, 
takmer osemdesiatročný správca Gejza Žebrácky už na novú aktivizáciu múzea nestačil 
a zrejme ani nemal záujem (Gutek 2013, s. 54). Po nástupe komunistov v roku 1948 
niekoľkokrát žiadal o uvoľnenie z funkcie, až mu nakoniec, v decembri 1950, nad-
riadené orgány vyhoveli. K stabilizácii múzea v nových pomeroch došlo po nástupe 
nového riaditeľa (dr. Jána Komu) v máji 195120. 

V  roku 1952 k 70. výročiu úmrtia B. Kélera sa zamerali aj na jeho osobnosť, no nie 
ako Bélu, ale Vojtecha. Podľa informácií z 1. čísla svojho informačného materiálu21 sa 
pričinili o usporiadanie slávnostnej akadémie ku Kélerovmu výročiu, na ktorej zazneli 
aj ukážky z jeho tvorby, v múzeu pripravili výstavku pamiatok z Kélerovho života a die-
la. K oslavám vyšla aj listovka, ktorá obsahovala príhovor predsedu MNV v Bardejove 
Jána Pangráca, krátku stať o živote a diele Vojtecha Kélera, doplnenú o výber z kníh 
a článkov o Kélerovi a 5-slohovú báseň Emila Korbu, venovanú Kélerovej pamiatke 
(Spomienkový verš vďačnosti)22. Najhmatateľnejším výsledkom aktivity kultúrnych či-
niteľov v Bardejove však bolo odhalenie novej pamätnej tabule na Kélerovom rodnom 
dome. Text na mramorovú tabuľu navrhol opäť Emil Korba: „V tomto dome sa narodil 
dňa 20. II. 1820 hudobný skladateľ Vojtech Kéler. Na pamäť 70. výročia jeho smrti posta-
vili vďační rodáci“. Tabuľu na náklady MNV v Bardejove zhotovil a potrebný mramo-
rový materiál obstaral miestny kamenár Rudolf Mlaka, paradoxne pravdepodobne syn 
kamenára rovnakého mena, ktorý snímal z fasády predchádzajúcu maďarskú tabuľu 
v roku 194123. 

Nasledujúce dve desaťročia sa hudobná pozostalosť Bélu Kélera nachádzala v mú-
zeu na viacerých miestach, v šesťdesiatych rokoch bola v depozitári v južnej bašte 
mestského opevnenia (Štvorhranná bašta). 

Potom zavládlo okolo Kélera a jeho pozostalosti na dlhé roky ticho, spôsobené aj 
komunistickou ideológiou, ktorá si neželala prezentovať hudbu buržoáznej spoločnos-
ti. Až po zmene režimu sa mohla naplno oživovať hudba B. Kélera (Gutek 2013).

19 AŠM, 1906 – 1970. Zápis o uložení zbierok a archívu mesta, 2. - 3. 8. 1944, č. 120. 
20 GUTEK, F. 100 rokov Šarišského múzea v Bardejove. 2. časť. Múzeum. 2003, roč. XLIX, č. 4, s. 9 – 10.
21 AŠM, 1906 – 1970. Zprávy Kolektivu muzeálnych pracovníkov (Kult.-hist. subkomisie MNV) v Bardejove. 

Listovka vydaná MNV v Bardejove, č. 1, 25. 9. 1952.
22 AŠM, 1906 – 1970. Listovka z príležitosti spomienkových osláv 70. výročia smrti Vojtecha Kélera. Bardejov 

20. 8. 1952.
23 AŠM, 1906 – 1970. Listovka z príležitosti spomienkových osláv 70. výročia smrti Vojtecha Kélera. Bardejov 

20. 8. 1952.
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Až koncom roka 1998 vyšiel v Bardejove skromný CD-nosič s názvom Spomienka 
na Bardejov,24 ktorý okrem nahrávok amatérskych hudobných skupín, súborov, só-
listov, speváckych zborov a komorných zoskupení z Bardejova obsahoval aj jednu 
profesionálnu bardejovskú „perlu“. Zostavovateľ hudobného kokteilu na tomto nosiči, 
vtedajší vedúci oddelenia spoločenských vecí Mestského úradu v Bardejove Mgr. Ján 
Marhulík, si po dohode s vedením múzea vypožičal z Kélerovej pozostalosti notový 
materiál jeho skladby Spomienka na Bardejov a v hudobnej úprave Adama Hudeca, 
zahranej profesionálnym hudobným telesom, túto skladbu zaradil na úvod spomína-
ného hudobného výberu z Bardejova. Treba povedať, že vydanie Kélerovej skladby na 
tomto CD-nosiči i slovná propagácia Kélerovej pozostalosti uloženej v múzeu prispeli 
istým spôsobom k zviditeľneniu Kélera a jeho diela, aj keď to bolo rozsahom obmedze-
né azda iba na Bardejov a jeho okolie (Gutek 2013).

Oživovanie hudobného odkazu Bélu Kélera
Okrúhle výročia Bélu Kélera, 190. výročie narodenia v r.  2010 a 130. výročie úmrtia 

v r.  2012 boli podnetom oživiť25 v Bardejove hudobný odkaz „živou“ interpretáciou 
jeho hudby. S veľkým záujmom sa tejto neľahkej úlohy zhostil Peter Bubák26, (obr. 7) 
pre ktorého je najmä klasická hudba, predovšetkým opera celoživotnou záľubou 
a potrebou, motivoval aj ďalších ľudí v meste, najmä Ing. Marcela Tribusa, riaditeľa 
Poľsko-slovenského domu v Bardejove a Mgr. Jána Marhulíka, vedúceho Oddelenia 
kultúry Mestského úradu v Bardejove. Z týchto aktivít Petra Bubáka sa vytvorila tra-
dícia Kultúrneho leta Bélu Kélera, v r.  2014 už 5. ročník. Koncerty Kultúrneho leta B. 
Kélera (obr. 8) najmä v komorných zoskupeniach, klavír, husle, spev, ale aj štvorručný 
klavír zaznievajú na rôznych miestach historického  Bardejova a Bardejovských kúpe-
ľoch. (obr. 9) V dramaturgii sú len skladby Bélu Kélera z notových materiálov, ktoré sa 
v „čitateľnom“ stave zachovali v Kélerovej pozostalosti v múzeu. Symfonické diela ako 
predohry, čardáše, galopy interpretuje Štátna fi lharmónia Košice s dirigentom Mariá-
nom Vachom27. (obr. 10) V Slovenskom rozhlase na stanici Devín pripravila hudobná 
redaktorka Melánia Puškášová niekoľko hudobno-slovných pásiem s  Petrom Bubá-
kom o živote a diele Bélu Kélera. Šarišské múzeum v Bardejove zrealizovalo pri príle-
24 Ďalšie CD s rovnomenným názvom vyšlo vo vydavateľstve Video-Rohaľ v r.  2012 ako live nahrávka kon-

cert ŠFK Košice s dirigentom Mariánom Vachom.
25 Hlavným iniciátorom, dramaturgom Kélerovho Kultúrneho leta je každoročne RNDr. Peter Bubák, ktorý 

sa aj manažérsky pričinil o vydanie vyššie uvedeného CD nosiča s názvom Spomienka na Bardejov.
26 RNDr. Peter Bubák je stredoškolský profesor fyziky na Gymnáziu l. Stöckela v Bardejove, ktorý sa výrazne 

pričinil, že od r. 2010 (190. výročia narodenia Bélu Kélera) sa v Bardejove vytvorila tradícia Kultúrneho leta 
Bélu Kélera s komornými a  orchestrálnymi koncertmi. 

27 Na CD sú nahrané nasledovné diela z live koncertu Štátnej fi lharmónie Košice v novembri 2010: 1. Uhorská 
veseloherná predohra op. 108, 2. Holubica mieru, polka.mazúrka op. 80, Ladies  – polka op. 29 Bardejovský 
spomienkový čardáš op. 31, Na krásnom Rýne spomínam na teba, valčík op. 83, Grand galop infernal, op. 60 
(Veľký pekelný galop op. 60)
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žitosti 190. výročia narodenia výstavu predmetov z Kélerovej pozostalosti a notovín 
v rukopisoch a tlačených verziách, ktorá putovala aj do Prešova a Košíc. „Symbolickou 
a veľmi pozitívnou bodkou za oslavami 190. výročia narodenia Bélu Kélera v Bardejove 
bola v roku 2011 opätovná inštalácia jeho pamätnej tabule z roku 1906 na fasáde rod-
ného domu. Realizovala sa vďaka osobnej iniciatíve muzikologičky Silvie Fecskovej a so 
súhlasom Šarišského múzea, ktoré tento historický artefakt ako svoj zbierkový predmet 
v súčasnosti spravuje“ (Gutek 2013, s. 57). (obr. 11)

Najnovším vzácnym exemplárom Šarišského múzea v Bardejove sú husle28 Bélu Ké-
lera, ktoré potomkovia darovali Bardejovu. 

Slovenská televízia Košice nahrala dokument pod názvom Zabudnutý rodák, v réžii 
vtedajšieho hudobného redaktora televízie Košice Štefana Potaša sa napriek úsiliu au-
torky tejto štúdie nepodarilo tento dokument, alebo jeho kópiu získať. Hoci pravidel-
né promenádne koncerty v mnohých slovenských kúpeľných mestách sú minulosťou, 
v Bardejovských kúpeľoch celé leto koncertuje salónny orchester, ktorý na každom 
koncerte interpretuje 2 – 3 skladby Bélu Kélera. (obr. 12)

Doteraz najucelenejším podujatím bola vedecká konferencia pod názvom Návrat 
hudobného skladateľa, bardejovského rodáka Bélu Kélera do európskeho hudobného de-
dičstva, ktorá sa uskutočnila 19. 11. 2012 v Poľsko-slovenskom dome pri príležitosti 
130. výročia úmrtia skladateľa.

 Záver
Spoločenský vývoj, politické zmeny, vojnové konfl ikty, vznik nových národov v Eu-

rópe v 20. storočí sa odrazili aj v iných, nových estetických a umeleckých smerova-
niach ako boli nové hudobno-zábavné žánre, nový typ „hudobného konzumu“, čím sa 
Kélerov hudobno-estetický ideál a skladateľský štýl stal historickým odkazom uloženie 
v depozite múzea v Bardejove. Matúš upozorňuje na dôležitý moment, ktorý zohral 
dôležitú úlohu: „Kéler bol rodom bardejovský Nemec. Podstatnú časť svojho života prežil 
v nemecky hovoriacich krajinách, reprezentoval nemeckú hudobnú kultúru a svoju uhor-
skú vlasť oslávil skladbami na maďarské námety a v maďarskom duchu. Do slovenského 
národno-obrodeneckého procesu nijakým spôsobom nezasiahol (Matúš 2013, s. 65).

Skladby nachádzajúce sa v pozostalosti v Šarišskom múzeu v Bardejove alebo ich 
Peter Bubák získal z Budapešti pre účely naštudovania v rámci pravidelných letných 
festivalov, tvoria len jednu časť z celkovej Kélerovej tvorby. V jednej z mála známych 
dobových kritík sa píše: „Kélerova hudba si podmanila srdcia poslucháčov na oboch bre-
hoch oceánu, ale skutočnou zázračnou silou pôsobila na poslucháčov najmä vtedy, keď 
veľký hudobník sám dirigoval svoje skladby. Vtedy sa nielen poslucháčov, ale i hudob-
28 Husle darovali potomkovia syna Bélu Kélera, Alberta Bauma pani Renate Gerecht a Sebastian Kaindl 

na koncerte k 130. výročiu úmrtia B. Kélera vo Wiesbadene v r.  2012. Sú vystavené v historickej radnici 
v Bardejove.
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níkov zmocnilo zvláštne oduševnenie a v srdciach prítomných sa otvoril nový zvláštny 
svet..., vysnený, rojčivý, zázračný, nekonečný...“(Jaschik, Almos), Napriek pribúdajúcim 
aktivitám tvorivý odkaz Bélu Kélera nebol dodnes úplne zhodnotený. K dispozícií je 
krátka štúdia Štefana Hozu a  štúdia Doc. PhDr. Františka Matúša CSc. z roku 1970, 
aj so súpisom skladieb (obr. 13) a od r. 2013 aj zborník vedeckých a odborných štúdií 
pod názvom Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera z pohľadu muzikológov a inter-
pretov 21. storočia. Muzikológom však zostáva podrobiť Kélerovo dielo detailnému 
muzikologickému výskumu a najmä komparácií s vtedajšou salónnou hudbou v Eu-
rópe s cieľom zaradenia tvorby Bélu Kélera do európskeho hudobného dedičstva.

V súčasnej integrujúcej sa Európe umelecké úspechy Bélu Kélera sú málo známe 
a vlastne sa na ne zabudlo. Najmä wiesbadenská strana, napriek pozvánkam na jubileá 
do Bardejova prejavuje len minimálny záujem.29 Kélerova hudba je aj po stáročiach 
dokladom hudobných tradícií a kontaktov Nemecka a Slovenska. Hudba Bélu Kélera 
je fenoménom, ktorý si zaslúži, aby o ňom Európa vedela (obr. 14), aby sa jeho dielo 
stalo súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva a mohlo zaznieť napr. na Novoroč-
nom koncerte vo Viedni, pretože napĺňa umelecké kvality porovnateľné s tvorbou J. 
Straussa ml. Propagáciu Kélerovej hudby, prepisovanie rukopisov pre širšiu interpre-
tačnú využiteľnosť, hlbšiu realizáciu výskumu má vo svojom štatúte aj nová Spoločnosť 
Bélu Kélera so sídlom v Bardejove.
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Obr. 1 Portrét Bélu Kélera (1820 – 1882)

Obr. 2 Motív z najznámejšieho valčíka Na 
krásnom Rýne spomínam na Teba vytesaný na 

náhrobnom kameni

Obr. 3 Rukopis čardáša Spomienka na 
Bardejov op. 31

Obr. 4 Budova Šarišského múzea v Bardejove
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Obr. 5 – 6 Hudobná pozostalosť Bélu Kélera 
v depozite Šarišského múzea v Bardejove

Obr. 7 RNDr. Peter Bubák a Doc. František 
Matúš, hlavní iniciátori oživenia hudobného 

odkazu Bélu Kélera

Obr. 8 Kultúrne leto B. Kélera



48

Obr. 9 Štátna fi lharmónia Košice, dirigent: 
Marián Vach Obr. 10 CD Spomienka na Bardejov 

z koncertu ŠFK 

Obr. 11 Nanovo osadená mramorová tabuľa 
z r. 1906 na rodnom dome B. Kélera

Obr. 12 Československé komorné duo: Pavel 
Burdych, husle – Zuzana Bérešová, klavír
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Obr. 13 Katalóg diel – súpis Františka Matúša z r. 1970

Obr. 14 Koncerty z tvorby B. Kélera Pod lipami na Radničnom námestí v Bardejove
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JÁN EGRY V ZBIERKOVOM FONDE ŠVK – LITERÁRNEHO 
A HUDOBNÉHO MÚZEA V BANSKEJ BYSTRICI

Mgr. Imrich Šimig
ŠVK – Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica

ABSTRAKT 
Témou môjho príspevku je Ján Egry v zbierkovom fonde ŠVK – Literárneho a hudobného 

múzea v Banskej Bystrici. Jeho cieľom je pripomenúť pomocou pozostalosti význam osobnosti 
Jána Egryho ako hudobného skladateľa, pedagóga, dirigenta, regenschoriho a organizátora 
hudobného života nielen v  Banskej Bystrici a okolí, ale aj význam pri  formovaní katolíckej 
liturgickej hudby na Slovensku. Vzhľadom k tomu, že si komplexný pohľad na Jána Egryho 
a jeho dielo vyžaduje hlbší resp. systematický výskum, dotovaný širším časovým intervalom, 
chcem zdôrazniť skôr informačný charakter môjho príspevku a zároveň upriamiť pozornosť 
na možnosti prezentácie i využitia získaného fondu pre vedecko-výskumné ako aj umelecké, 
príp. liturgické účely. Príspevok preto vychádza z dostupných biografi ckých údajov a informácií, 
podložených prameňmi deponovanými vo fonde múzea a zároveň odhaľuje jeho obsahovú 
štruktúru. 

Kľúčové slová: Ján Egry. Pôsobenie Jána Egryho v Banskej Bystrici. Sakrálna hudba. Vokálno-
inštrumentálna hudba. Pedagóg. Regenschori. Organista. Hudobný skladateľ. Katolícky spevník. 
Rukopis. Zbierkový predmet. Dielo. Skladba.

ABSTRACT
Topic of the submitted paper is personality of Ján Egry in documents in the collections of the 

SSL – Literary and Music Museum in Banská Bystrica. Its aim is to remind the signifi cance of Ján 
Egry as a composer, educationist, conductor, choirmaster and organizer of musical life not only 
in Banská Bystrica and near surrounding but also his importance in shaping catholic liturgical 
music in Slovakia. Given that a comprehensive view of Ján Egry and his work requires deeper, 
more methodical long-term research, I would like to emphasize rather informative character 
of this paper and draw your attention to presentation possibilities, as well as use of acquired 
collections for science and research, art or liturgical purposes. Th e contribution is based on 
available biographic data and information, found in deposited museum book collections, and it 
indirectly reveals structure of its content.

Key words: Ján Egry. Ján Egry’s activities in Banská Bystrica. Sacral music. Vocal-instrumental 
music. Educationist. Choirmaster. Organist. Composer. Catholic hymnbook. Manuscript. 
Artifact. Composition. Opus

V decembri tohto roku si banskobystrická hudobná verejnosť pripomenie 190. vý-
ročie narodenia významného hudobného skladateľa 19. storočia Jána Egryho. Pri tej-
to príležitosti pripravilo ŠVK – Literárne hudobné múzeum výstavu venovanú nedo-
žitým jubileám Jána Egryho a Alfréda Zemanovského (95. výročie narodenia), ktorá 
v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice potrvá do 28. novembra 2014. Refl ektujúc 
zameranie konferencie Pramene slovenskej hudby IV. chcem vo svojom príspevku 
pomocou pozostalosti Jána Egryho deponovanej v zbierkovom fonde ŠVK – Literár-
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neho a hudobného múzea v Banskej Bystrici pripomenúť resp. poukázať na osobnosť, 
ktorá prispela nielen k formovaniu hudobného života v Banskej Bystrici a okolí, ale 
aj k formovaniu katolíckej liturgickej hudby na Slovensku, hoci samotný život a dielo 
Jána Egryho nie sú v súčasnosti ešte systematicky spracované. Vzhľadom k tomu, že 
si komplexný pohľad na Jána Egryho vyžaduje hlbší výskum, dotovaný širším časo-
vým intervalom najmä pre muzikológov, výkonných umelcov, historikov či teológov, 
chcem zdôrazniť skôr informačný charakter môjho príspevku a zároveň upriamiť po-
zornosť na možnosti prezentácie i využitia získaného fondu pre vedecko-výskumné ako 
aj umelecké, príp. liturgické účely. Výstupy z vlastných čiastkových výskumov k tejto 
téme doteraz publikovali najmä PhDr. Marianna Bárdiová, PhD., PhDr. Ľudmila Čer-
vená, PhD., doc. Vladimír Gajdoš i PhDr. Eva Michalová CSc., Mgr. et Mgr art. Martin 
Uhrík (ako svoju diplomovú prácu) a v kontextoch dejín slovenskej hudby i ďalší autori. 
Publikovaný materiál tak vytvoril hodnotný základ, na ktorom je možné v budúcnosti 
stavať nielen pri rekonštrukcii pramennej bázy slovenskej hudby v 19. storočí. 

Ján Egry bol spätý s Banskou Bystricou viac ako 58 rokov, keď sa v roku 1849 rozho-
dol, ako dvadsaťštyriročný, v nej natrvalo usadiť. Narodil sa 12. decembra 1824 v Ná-
daši (dnešná obec Trstín na úpätí Malých Karpát) neďaleko Trnavy v rodine organistu 
Juraja Egryho, ktorý mu dal základné hudobné vzdelanie. Hudobné štúdiá rozvíjal 
a ukončil absolvovaním Organovej školy v Prahe, hoci jednoznačný pramenný dôkaz 
podľa PhDr. Ľudmily Červenej, PhD. doteraz absentuje1, aj keď sa toto tvrdenie zhodu-
je s tvrdením Štefana Hozu, ktorý sa v Katolíckych novinách z roku 19502 dotýka i Eg-
ryho gymnaziálnych štúdií, kde sa však uvedení autori už nezhodujú. Z pozície rozhľa-
deného mladého človeka, ovládajúceho štyri jazyky – nemčinu, maďarčinu, slovenčinu 
a latinčinu (čo sa prejavuje neskoršie nielen na obálkach jeho diel), sa Ján Egry doká-
zal zorientovať a vytvoriť si vlastný názor nielen v otázkach národno-spoločenských 
v období slovenského národného obrodenia a neskoršej maďarizácie, ale aj v otázke 
osobného hudobného smerovania. Jeho začiatky v Banskej Bystrici sú personálne pre-
pojené s osobnosťami biskupov Jozefa Rudňanského a od polovice roku 1851 najmä 
národne orientovaného Štefana Moyzesa, ktorý popri usporadúvaní pomerov v die-
céze, zriadil na území mesta slovenské gymnázium i učiteľskú preparandiu a okrem 
iného významnou mierou zastával národné požiadavky Slovákov na cisárskom dvore 
vo Viedni.3 Štefan Moyzes ako spoluzakladateľ Matice slovenskej podporoval množ-
stvo kultúrnych aktivít, ktoré napomáhali k rozvoju slovenského povedomia a keďže 
bol sám v mladosti hudobne činný, mal v ňom Ján Egry podporu nielen na hudobnom 
poli. V Banskej Bystrici Egry zaujal v roku 1849 najskôr miesto regenschoriho a orga-
nistu vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie a o desať rokov aj v kapitulskom 
1 ČERVENÁ, Ľudmila. Duchovná hudba Jána Egryho.
2 HOZA, Štefan. Ján Egry, zveľaďovateľ našej cirkevnej hudby.
3 KONIAROVÁ, Anna. Dejiny Banskobystrickej diecézy v 18. a 19. storočí.
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Chráme Františka Xaverského. Okrem toho bol aj kompozične veľmi plodný a zane-
chal rozsiahlu hudobnú pozostalosť, ktorá sa nachádza v rukopisoch na chóre rímsko-
katolíckeho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici, v ŠVK – 
Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici, v Széchényiho knižnici v Buda-
pešti, ako i v súkromnej zbierke doc. Vladimíra Gajdoša v Banskej Bystrici.4 Dôležitou 
a významnou časťou života bola i jeho pedagogická činnosť, ktorej sa venoval popri 

„doživotnej“ službe regenschoriho a činnosti mestského kapelníka. Od roku 1849 sa 
spája najmä s Rímskokatolíckou ľudovou školou, v období 1859 – 1863 s Kňazským 
seminárom sv. Karola Boromejského, v rokoch 1859 – 1884 s Osemročným katolíc-
kym gymnáziom, Katolíckou preparandiou i s Hudobným spolkom v Banskej Bystrici, 
kde vyučoval hudbu po stránke teoretickej, harmóniu, hudobné formy a i., po stránke 
praktickej spev a hru na hudobných nástrojoch klavír, organ, husle. Oduševnene pra-
coval so žiakmi predovšetkým na katolíckom gymnáziu, kde s mládežníckym orches-
trom a zborom účinkoval na verejných akadémiách i umeleckých besedách. Pozitívny 
ohlas zaznamenal v Pešťbudínskych vedomostiach koncert Jána Egryho s jeho žiac-
kym orchestrom banskobystrického katolíckeho gymnázia dňa 31. júla 1865 v Brezne5, 
ako aj správa o Gymnaziálnej akadémii zo dňa 18. decembra 1863, ktorej hudobná časť 
programu dopadla napriek mesačným prípravám orchestra interpretačne veľmi dobre 
a popri prednesenej poézii sa v skladbe „Lalarkug“ predviedla na klavíri aj Sidonia 
Egryová.6 Ku gymnáziu sa viaže i  Pochod študentov vyššieho rímskokatolíckeho gym-
názia (v obsadení prvé husle, druhé husle, klarinet, kontrabas, klavír a harmónium), 
kompozícia, ktorú Egry skomponoval popri svetských skladbách prevažne salónneho 
charakteru adresovaných najmä skúseným klaviristom, ku ktorým patrila aj jeho dcé-
ra. Skladba „A Besztercebányiai kir. kath. Fő-Gymnásiumi tanulók Indulója“ (Pochod 
študentov vyššieho rím.–kat. gymnázia v Banskej Bystrici, Brno: Pápai Benczészék 
Nyomdája, 1890), salónne klavírne skladby „Abend Gruss, op. 1 (Viedeň: F. Glöggl & 
Son) a ďalšie skladby, ktoré tlačou vyšli v Budapešti (Alojzia štvorylka, Emma – čardáš, 
Irma – čardáš, Spomienka na Sliač a i.) sa nachádzajú v spomínanej Széchényiho kniž-
nici v Budapešti. Viaceré z nich dedikoval svojim deťom a priateľom.7 Výskum Egryho 
notových fondov knižnice realizovala Marianna Bárdiová dňa 5. decembra 1986 a pri 
mnohých skladbách vydaných tlačou absentuje rok vydania. 

„Ako pedagóg gymnázia prichádza v roku 1859 do styku s Jánom Levoslavom Bel-
lom, ktorého ako žiaka vedie aj v kňazskom seminári v rokoch 1861 – 1863. Korektný 
4 BÁRDIOVÁ, Marianna. Ján Egry [heslo].
5 BESEDNICA: článok v tlači, fotoreprodukcia. In: Pešťbudínske vedomosti. 1865, č. 64. Umiestnenie: ŠVK – 

LHM Banská Bystrica, fond Jána Egryho, ev. č. H 2098.
6 Z B. BYSTRICE: článok v tlači, fotoreprodukcia. In: Pešťbudínske vedomosti. 1863, č. 103. Umiestnenie: 

ŠVK – LHM Banská Bystrica, fond Jána Egryho, ev. č. H 2099.
7 BÁRDIOVÁ, Marianna. Ján Egry [heslo]. In: PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.) Pamätihodnosti mesta Banská Bys-

trica 1. Banská Bystrica: Mesto Banská Bystrica, 2012, s. 70.
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a priateľský vzťah učiteľ – žiak vychádzajúci z Bellovho talentu a erudovanosti, dokla-
dá okrem uvedenia niekoľkých jeho diel v premiére samotným Jánom Egrym aj to, že 
Egry ráznym postojom obhajoval svojho žiaka voči kritike Bellových mužských zbo-
rov „Slovenské štvorspevy“ v časopise Pešťbudínske vedomosti (1866, č. 21 - 22), kto-
rú uverejnil Michal Laciak. Egry v ňom demonštroval svoju vzdelanosť, rozhľadenosť 
a zmysel pre nové štýlové premeny v kompozícii.“8 Ján Egry bol v pokročilom veku, 
takmer ako osemdesiatročný, aj prvým učiteľom hudby budúceho hudobného skla-
dateľa Jána Móryho, ktorý si v ústnom rozhovore s Mariannou Bárdiovou vo svojom 
bratislavskom byte zo dňa 8. novembra 1977 rád zaspomínal na príhodu, na ktorú rád 
spomínal aj Ján Egry. Spomienka sa viazala na Móryho prvú hru na organe ako sot-
va desaťročného chlapca vo farskom kostole v Banskej Bystrici. „Egry prišiel neskoro 
do kostola a omša sa už začínala. Utekal po schodoch na chór, ale malý Ján Móry, ktorý 
tam už bol, sa odvážil začať hrať na organe. Starý pán ho nechal dohrať skladbu a po-
tom hru prevzal. Odvtedy malého hudobníka nechal na omšiach vždy pár minút niečo 
zahrať.“9 Od roku 1856 vyučoval Egry na rímsko-katolíckej preparandii. Tu pre svojich 
žiakov, budúcich organistov zostavil Katolícky spevník, vydaný v Brne v roku 1865, 
ktorý je prvým kancionálom katolíckych duchovných piesní v spisovnej slovenčine. 
Úvodná strana prináša aj informáciu o funkciách resp. postoch, ktoré Ján Egry v čase 
vydania spevníka zastával. Išlo o funkciu riaditeľa hudobného zboru v katedrálnom 
a farskom kostole a učiteľa hudby na kráľovskej preparandii v Banskej Bystrici. Okrem 
venovania spevníka Tomášovi Chervenovi, opátovi z Novej Casi, veľkému prepoštovi 
a kanonikovi katedrálneho kostola v Banskej Bystrici, uvádza Egry v úvode i dôvody, 
pre ktoré sa rozhodol usporiadať a vydať tento spevník. „Pohnútky k vydaniu tohto 
spevníka boly títo: 1. Aby bolo z čeho vyučovať mladíkov chystajúcich sa k stavu uči-
teľskému, s ktorým u nás spojený je úrad organistický. 2. Aby mali podľa čeho sa držať 
i tí, ktorí síce úrad tento už zastávajú, ale snáď nemali príležitosti naučiť sa správnemu 
sprievodu organom piesne pri službách božích užívané; aby tak 3. Dosiahlo sa v ohľade 
tomto rovnoprávnosti, a správnosti: lebo každý vie, že pekný spev, a sprievod organu srd-
ce k pobožnosti povzbudzuje, naopak ale zlý spev, a sprievod roztržitým ho činí.“10 Popri 
zaužívaných nápevoch piesní s označením autora sa v spevníku nachádzajú aj skladby, 
pri ktorých autor absentuje. Preto je možné predpokladať, že Egry pri zostavovaní 
spevníka vychádzal z viacerých zdrojov napr. Canthus Catholici a i. V závere uvádza 
12 prelúdií s autorstvom Enkhausena, Führera a Pachalyho. Prvé vydanie spevníka 
ale neobsahuje žiadnu jeho autorskú skladbu. Doplnené druhé vydanie na stranách 
216 - 227 pod č. 121 Egry už obohacuje o Requiem pre stredný hlas a organ s časťami 

8 BÁRDIOVÁ, Marianna, odk. 7. 
9 BÁRDIOVÁ, Marianna. Ján Móry (1892 – 1978). Tatranský skladateľ a hoteliér, s. 22.
10 EGRY, Ján. Katolícky spevník so sprievodom organu, Brno, 1865. 196 s. Umiestnenie: ŠVK – LHM Banská 

Bystrica, fond Jána Egryho. ev. č. H 14202.
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Dies irae, Off ertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus, ktoré v závere dopĺňa jeho 5 prelú-
dií na stranách 227 - 233. Requiem venované predčasne zosnulej dcére Sidónii vo veku 
36 rokov (vzniklo po smrti dcéry, ktorú skladateľ niesol veľmi ťažko) predstavuje in-
venčnosťou vyspelé dielo, na ktoré upozornil v Dejinách slovenskej hudby už prof. Jo-
zef Kresánek a zároveň ide o jediné dielo tohto typu, ktoré Egry napísal. Jeho sakrálna 
inštrumentálna tvorba obsiahnutá v oboch spevníkoch preto pozostáva najmä z pre-
dohier, medzihier, dohier a spomínaných prelúdií. Textová predloha Egryho spevníka 
z roku 1865 bola prevzatá z Kresťanského – katolíckeho spevníka zostaveného Joze-
fom Valentovičom a Františkom Sasinkom (1830 – 1914), ktorý bol vydaný v roku 
1858 Spolkom sv. Štefana v Budíne, ako o tom v úvode spevníka informuje Ján Egry. 
Ľudmila Červená dodáva, že v čase, keď bol spevník vydaný, doznieval na Slovensku 
tzv. jazykový dualizmus a textová predloha tohto spevníka nezodpovedala pravidlám 
slovenského jazyka i napriek tomu, že ju v písanej podobe spracoval Martin Hattala, 
ktorý bol kodifi kátorom spisovnej slovenčiny, preto sa Egry obrátil na jazykovedca, 
stredoškolského profesora Františka Mráza, ktorý pôsobil na rímsko-katolíckom gym-
náziu v Banskej Bystrici. Ten prepracoval texty piesní tak, aby vyhovovali pravidlám 
vtedajšej spisovnej slovenčiny. Zmenené boli niektoré verše, ale i texty celých piesní. 
Tým sa Egryho spevník stal prvým kancionálom katolíckych piesní v spisovnej sloven-
čine.11 Spevník sa zároveň stal jedným z mnohých prameňov, z ktorých neskôr čerpali 
zostavovatelia Jednotného katolíckeho spevníka, napr. Mikuláš Schneider–Trnavský.

Fond Jána Egryho, budovaný odbornými pracovníkmi postupne od 70-tych rokov 
zahŕňajúci do dnešného dňa 166 zbierkových predmetov, zaznamenal výrazný príras-
tok v roku 1972, keď bola prevodom majetku, nielen vďaka Róbertovi Melišovi, akvi-
zične získaná časť archívu z farského kostola Nanebovzatia Panny Márie do Literárne-
ho a hudobného múzea, ktoré v súčasnosti vykonáva svoju činnosť ako špecializovaný 
organizačný útvar v organizačnej štruktúre Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bys-
trici. Ide o časť rukopisov diela Jána Egryho, prevažne vokálno-inštrumentálne diela, 
ktoré sú spracované na katalógových lístkoch a sú prístupné pre štúdium. Z celkového 
počtu 119 diel fondu sa medzi nimi v autografe nachádzajú vokálne skladby pre mie-
šaný zbor: Graduale und Off ertorium pre Circumcesione D. N. Jesu Cristi, ?: Egy éj 
Velencében, ?: Rund ist alles, ?: Hinaus in ...., ?: Boldogasszony anyánk, ?: Scifergruß, 
anonymná skladba, Alma redemptoris Mater, ?: Honvágy, ?: A válás fájdalma, ?: Ade 
vegyes énekkar, ?: Nem nezemilyett 3 dal, anonymná skladba, J. L. Bella: Večerný zvon, 
?, ?: ¸Öszi szél fúj..., anonymná skladba, kompozície pre mužský zbor: ?: Ich ab nich..., 
? Der Käff er und die Blume, Th era, K .... (?), skladba pre štyri sólové hlasy a miešaný 
zbor a skladby svetského charakteru: ?: a Tornásszat, ?: Egy éj Velencében, ?: Rund 
ist alles, ?: Hinaus in ...., ?: Boldogasszony anyánk, ?: Scifergruß , Honvágy, ?: A válás 
11 ČERVENÁ, Ľudmila. Niekoľko poznámok k ranné pôsobeniu Jána Egryho v Banskej Bystrici v časoch 

biskupa Štefana Moyzesa. 
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fájdalma, Ich ab nich..., Ade vegyes énekkar, ?: Nem nezemilyett 3 dal, Der Käff er und 
die Blume, J. L. Bella: Večerný zvon, Th era, K .... (?), Öszi szél fúj....Autografy vokálnych 
a inštrumentálnych partov jednotlivých skladieb sú v mnohých prípadoch nekompletné, 
ako aj informácie o vročeniach, preto pri štúdiu skladieb, ojedinele aj partitúr diel je 
dôležité sledovať okrem zápisu i rukopisné poznámky jednotlivých používateľov príp. 
označenie papiera. Okrem spomenutých autografov v priebehu nasledujúcich dvoch 
rokov 1972 – 1974 pribudli vo fonde i autografy z chóru rím.-kat. kostola v Krupine, 
ktoré popri originálnom rukopise Jána Egryho v kompozíciách Off ertorium, Kurze 
Messe, Off ertorium und Graduale zahŕňajú aj odpisy jeho diel Kornelom Szkladányim
či Sztaniszló Szmetanom, ale aj odpisy iných autorov Jánom Egrym a jeho otcom 
Jurajom. Kvantifi kovať ich možno počtom 23 zbierok, aj keď v troch prípadoch ide 
len o sólové party anonymných skladieb. Z hľadiska Egryho vokálno-inštrumentál-
nej tvorby sa vo fonde nachádzajú omše, komponované najčastejšie v tóninách F-dur, 
B-dur, C-dur, D-dur ale aj ďalších, ktoré obsahujú jednotlivé časti ordinária omše: Ky-
rie, Gloria, Kredo, Sanktus, Benediktus a Agnus Dei. Ide o kompozície väčšieho, ale 
aj menšieho charakteru, ktoré predstavujú omše: Messe in B, Sehr kurze Messe (veľmi 
krátka omša), Messe in D, Kurze Messe, Sontags Messe a i. Počtom najrozsiahlejšiu 
a obsahom zaujímavú skupinu tvoria Off ertóriá. Ako procesiové spevy sa interpre-
tovali pri prinášaní obetných darov. Okrem textov zameraných na Eucharistiu napr. 
O salutaris hostia a i., sa vo veľkej miere vo fonde nachádzajú off ertóriá s mariánskym 
textom napr. Salve Regina, Ave Maria, Ave maris Stella, príp. adventne orientované 
Rorate Coeli. Nástrojovým obsadením majú off ertóriá nielen komorný charakter, ale 
charakter veľkého orchestrálneho zvuku, keďže predstavovali diela hodné umeleckých 
produkcií. Jediné tlačou vydané vokálno-inštrumentálne dielo v Egryho fonde zastu-
puje Off ertorium pro Festis B. Mariae Virginis, ktoré vyšlo pravdepodobne v 60. ro-
koch 19. storočia vo Viedni a skladateľ ho venoval Michalovi Chrástekovi, prefektovi 
biskupského seminára nižšieho kléru v Banskej Bystrici. Osobitý oslavný charakter má 
hymnus Te Deum, ktorý ako chvála a oslava Boha slúžil na vyjadrenie poďakovania 
za dosiahnuté dobrodenia a obyčajne zaznieval pri veľkých slávnostiach. Napr. Te 
Deum in D je preto v partitúre písané pre 1. a 2. husle, violu, violončelo, kontrabas, 
klarinet B, fl autu, trombón, tympany, organ a klasické obsadenie zboru soprán, alt, 
tenor, bas, čo prestavuje pre Egryho, až na výnimku tympanov, pre neho typické or-
chestrálne obsadenie. Off ertóriám predchádzali v slede omše Graduály, ktoré sa ako 
zhudobnené verše žalmov biblie interpretovali po prvom čítaní Božieho slova. Ide 
o diela: Benedictus es Domine, Graduale und Off ertorium, Duetto graduale či Pasto-
ral Graduale a ďalšie. Druhou najpočetnejšou skupinou Egryho sakrálnych vokálno-
inštrumentálnych skladieb sú mariánske antifóny. Napr. Alma redemptoris Mater (na 
I. Adventnú nedeľu), Salve Regina (na IV. Trojičnú nedeľu), Ave Maria, Alma Mater 
(na I. Adventnú nedeľu) a i., spievané počas rôznych období liturgického roka najmä 
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pri modlitbách vešpier, sv. ruženca a pri rôznych popoludňajších pobožnostiach litánií. 
S veľkonočným obdobím súvisí antifóna Regina Coeli (na III. Veľkonočnú nedeľu), 
komponovaná obsadením pre fl autu, klarinet, trúbku 1. a 2. husle, violu, violončelo, 
kontrabas a klasické obsadenie zboru soprán, alt, tenor, bas. Modlitbu vešpier ako 
poďakovanie za milosti liturgického dňa predstavuje vo fonde skladba napr. Vesperae 
solennes napísaná pre 1. a 2. husle, 2 klarinety, 2 trúbky , organ a štyri hlasy soprán, alt, 
tenor, bas, alebo Vespere de festis Domini. Poslednú väčšiu skupinu vo fonde tvoria 
hymny. Ide o skladby, ktoré sa viažu k jednotlivým liturgickým sviatkom napr. hymnus 
Veni sancte vzývajúci Ducha Svätého, dotýkajúci sa nielen Turíc, Hymnus de s. Joanne 
Nepomuk súvisiaci so sviatkom Svätého Jána Nepomuckého, alebo Jesu tibi sit gloria 
ako pieseň obetovania vo forme hymnu. Hymnus Tantum ergo in D spievaný pred 
ukončením eucharistickej adorácie resp. pred požehnaním sviatosťou oltárnou sa vo 
fonde nachádza v rozpise pre klasický zbor a organ. Dopĺňajú ho ešte sekvencie Veni 
sancte, Lauda Sion, litánie Litanie in D a ďalšie skladby, ktoré však nie sú kompletné.

Vďaka osobným kontaktom PhDr. Marianny Bárdiovej, PhD. s vnučkami Etelou 
Egryovou a Martou Fuschovou (priezvisko vnučky po sobáši) sa v júni roku 1975 po-
darilo kúpou získať aj osobné predmety z pozostalosti skladateľa. Ide najmä o osob-
né dokumenty, krstné listy, oznámenia o úmrtí Jána Egryho, jeho manželky Hermíny 
Sidónie Terezy rod. Peťkovej, dcéry Sidónie Puschmannovej, sobášny list manželov 
Egryovcov a i. Vzácnym zbierkovým predmetom je obraz Jána Egryho, olejomaľba 
z roku 1855 od Júliusa Jónása, ako aj olejomaľba od neznámeho autora zobrazujú-
ca jeho manželku. Prejav úcty voči Egryho osobnosti zhmotňuje vo fonde  taktovka 
z ebenového dreva, ktorú mu venoval cirkevný spevokol a orchester pri príležitosti 50. 
výročia jeho účinkovania v meste Banská Bystrica. Pri tejto príležitosti mesto a kato-
lícka cirkev uskutočnili dňa 3. septembra 1899 tri slávnostné programy, v ktorých od-
zneli jeho Missa festiva a ďalšie cirkevné a svetské kompozície ako uznanie za výrazný 
podiel na rozvoji hudobného života Banskej Bystrice. Dokumentačne významnou ak-
vizíciou je bezpochyby i CD nahrávka diela Off ertorium (Domine exadi) v interpretá-
cii Slovenského fi lharmonického zboru, organistu Milana Hrica a Stredoslovenského 
komorného orchestra pod taktovkou talianskeho dirigenta Waltera Attanasiho, ktorá 
vyšla ako prvá nahrávka z edičného titulu Musica Urbis Banská Bystrica. Súčasťou 
fondu je i orchestrálna partitúra diela spolu so zborovou úpravou Jaroslava Stráňavs-
kého zo dňa 7. júna 1992. Hodnotné obohatenie fondu predstavuje i diplomová práca 
Mgr. art. Martina Uhríka na tému Ján Egry a jeho vklad do katolíckej liturgickej hudby 
na Slovensku, v ktorej optikou praktického muzikanta organistu a budúceho kňaza 
ponúka pomerne ucelený pohľad na osobnosť skladateľa  nielen v kontexte katolíckej 
liturgickej hudby. Nakoľko množstvo Egryho diel obsahuje text v latinskom jazyku, 
stále vlastnom jazyku Cirkvi, čím nadobúdajú univerzálny rozmer, Uhrík uvádza, že 
väčšinu sakrálnej tvorby (najmä inštrumentálnu a vokálno-inštrumentálnu) je možné 
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použiť i v súčasnej liturgii pri rešpektovaní usmernení, ktoré podávajú ofi ciálne doku-
menty Katolíckej cirkvi počnúc konštitúciou Druhého vatikánskeho koncilu o posvät-
nej liturgii – Sacrosanctum concilium zo dňa 4. decembra 1963.12 Ide najmä o prelúdiá, 
off ertóriá, Requiem, mariánske antifóny a hymny. Ich interpretácia v súčasnosti popri 
existencii súčasne sponímaných chrámových speváckych zborov dáva priestor najmä 
hudobnému školstvu resp. študentom konzervatórií, poslucháčom vysokých škôl hu-
dobného zamerania, ale aj bohoslovcom z kňazských seminárov, keďže Egry v obsadení 
diel počítal so stabilným chrámovým telesom, zloženým zo spevákov a orchestrálnych 
hráčov. Využitie jeho sakrálnej tvorby v koncertnej činnosti v zbierkach ŠVK – LHM 
dokladá dokumentácia podujatí a najmä drobné tlače (programy koncertov, bulletiny), 
situované nielen vo fonde Krajského symfonického orchestra, pretože Vladimír Gaj-
doš ako jeho dirigent prišiel začiatkom osemdesiatych rokov s myšlienkou oživenia 
Egryho diela i menej známej tvorby z regiónu.13 Postupne Krajský symfonický orches-
ter v Banskej Bystrici na svojich koncertoch uviedol diela: Ave Verum (1983)14, Veni 
Sancte (1987).15 Orchester a zbor opery Divadla Jozefa Gregora–Tajovského v Banskej 
Bystrici uviedol pod dirigentskou taktovkou M. Šmidu v rámci vianočného koncertu 
Egryho Missu Pastoralis v podaní sólistov B. Lenhardovej, Š. Turňu, B. Fresserovej 
a D. Párkányiho (1989).16 Missu Pastoralis však uviedol už v roku 1983 aj spevácky 
zbor Hron z Banskej Bystrice17 a v rámci vianočného koncertu zo dňa 17. decembra 
1994 teleso uviedlo pod dirigentským vedením Violy Lutónskej dielo Gloria.18 Egryho 
hudba pochopiteľne znela na koncertoch aj v rámci medzinárodných muzikologic-
kých konferencií: Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry (24. jún 
1993, Banská Bystrica) a Duchovná hudba v 19. storočí (19. október 1994), ale napr. 
aj na koncerte pod názvom Hudba majstrov – inšpirácia na veľkonočné zamyslenie 
v podaní komorného orchestra Štátnej opery z Banskej Bystrice pod dirigentskou 
taktovkou Igora Bullu. V ostatnom čase oživil duchovnú hudbu skladateľa na území 
mesta najmä Katedrálny spevácky zbor Xaverius a spojené cirkevné spevácke zbory 
mesta Banská Bystrica pod dirigentskou taktovkou Martina Kaššu, ktoré v rámci spo-

12 UHRÍK, Martin. Ján Egry a jeho vklad do katolíckej hudby na Slovensku. 
13 Krajský symfonický orchester po rokoch. Umiestnenie: ŠVK – Literárne a hudobné múzeum, Banská Bys-

trica. Dokumentácia podujatí , č. HA/V – 61.
14 Program koncert Krajského symfonického orchestra. Umiestnenie: ŠVK – Literárne a hudobné múzeum 

Banská Bystrica. Fond Krajského symfonického orchestra, ev. č. H 7865.
15 Program koncert Krajského symfonického orchestra. Umiestnenie: ŠVK – Literárne a hudobné múzeum 

Banská Bystrica. Fond Krajského symfonického orchestra, ev. č. H 7869.
16 Vianočný koncert: program predstavení na december 1989 Divadla Jozefa Gregora–Tajovského. Umiest-

nenie: ŠVK – Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica. Fond DJGT, ev. č. H 7790.
17 1949 – 1994 Spevácky zbor Hron, Banská Bystrica: jubilejný bulletin telesa. Umiestnenie: ŠVK – Literárne 

a hudobné múzeum, Banská Bystrica. Fond s. z. Hron, ev. č. H 9401. s. 16.
18 Pozvánka na Vianočný koncert. Umiestnenie: ŠVK – Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica. Fond 

s. z. Hron, ev. č. H 10414.
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ločného projektu slávnostne uviedli Missu pastoralis od Jána Egryho dňa 6. 1. 2010 
na Trojkráľovom vianočnom koncerte v Katedrálnom chráme sv. Františka Xaverské-
ho v Banskej Bystrici. V priebehu vianočného obdobia 2009/2010 však omšu uviedli 
takmer vo všetkých rím.-kat. kostoloch mesta Banská Bystrica (Podlavice, Fončorda, 
Sásová, Radvaň).

 Hoci práca s Egryho fondom v zbierkovom fonde ŠVK – Literárneho a hudobného 
múzea predstavuje vo väčšine prípadov impulz k ďalšiemu systematickému hudobno-
historickému bádaniu pre docenenie jeho diela a aktivít, nemožno sa pri nej nepoza-
staviť nad agilnosťou jeho nezištnej služby pre hudobný život v Banskej Bystrici a okolí, 
ktorá si vyžadovala veľké množstvo ľudského úsilia. Uznanie, ktorého sa mu dostalo 
ešte počas života je preto potrebné v podobe odkazu tvorby uchovávať a prezentovať 
v širšom spoločenskom kontexte ako hodnotné duchovné dedičstvo slovenskej hudby 
19. storočia.
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Obr. 1 Ján Egry (1824 – 1908), 1855, Július 
Jónás, olejomaľba. Umiestnenie: ŠVK – 

Literárne a hudobné múzeum v Banskej 
Bystrici. Fotogr. Vladimír Červený.

Obr. 2 Taktovka Jána Egryho. Umiestne-
nie: ŠVK – Literárne a hudobné múzeum 

v Banskej Bystrici. Fotogr. Vladimír 
Červený.

Obr. 3 Vreckové hodinky Jána Egryho. 
Umiestnenie: ŠVK – Literárne a hudobné 

múzeum v Banskej Bystrici. Fotogr. 
Vladimír Červený.

Obr. 4 Hermína Sidónia Tereza rod. 
Peťková, manželka, autor neznámy, olej. 

Umiestnenie: ŠVK – Literárne a hudobné 
múzeum v Banskej Bystrici. Fotogr. 

Vladimír Červený.

OBRAZOVÁ PRÍLOHA
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Obr. 5 - 7 Egry, Ján. Katolícky spevník 
so sprievodom organu. Brno, 1865. 196 

strán. Umiestnenie: ŠVK – Literárne 
a hudobné múzeum v Banskej Bystrici. 

Fotogr. Ján Glončák.

Obr. 5
Obr. 6

Obr. 7
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Obr. 9 Egry, Ján. [Kompilačné CD]. Banská Bystrica : Mesto Banská Bystrica; Musica Urbis, 
1992. 68 min. 31 sek. Umiestnenie: ŠVK – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici. 

Fotogr. Ján Glončák.

Obr. 8 Egry, Ján. Off ertorium pro Festis 
B. Mariae Virginis. Viedeň, 60. roky 
19. stor., F. Glöggl a syn, nototlač, 12 
strán. Umiestnenie: ŠVK – Literárne 

a hudobné múzeum v Banskej Bystrici. 
Fotogr. Ján Glončák.
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SKLADATEĽSKÝ ODKAZ OLDŘICHA HEMERKU V KOŠICIACH

Viliam Gurbaľ
Košice

ABSTRAKT
Oldřich Hemerka sa narodil 13. novembra 1862 v dedinke Vrdy, okres Kutná Hora. 

V rokoch 1879 až 1882 študoval na Organovej škole v Prahe. Po jej ukončení pôsobil v r.  1882  
–  1899 v Bardejove ako organista v chráme sv. Egídia, neskôr, v rokoch 1899 – 1944 v Dóme 
sv. Alžbety v Košiciach. V košickej diecéze tak pôsobil vyše 62 rokov ako regenschori, dirigent, 
zbormajster, hudobný skladateľ, zberateľ a upravovateľ ľudových piesní. Zbieral východoslovenské 
ľudové piesne, písal veľké vokálno-symfonické, dychové, orchestrálne a chrámové skladby.

Napísal 39 omšových ordinárií1, teda stálych omšových častí, medzi nimi sú malé omše brevis 
ako i veľké omše sollemnis, a zádušné, teda Missa da Requiem, ďalej je to 173 omšových proprií2 
z toho 61 antifón na introitus, 64 graduáli, 48 off ertórií s príslušnými žalmami, niekoľko hym-
nov a 14 Ave Marií, 4 kompletné vešpery, 34 symfonických menších i väčších diel, 32 skladieb 
pre sólový nástroj (klavír, organ, harmónium), 9 úprav pre dychový orchester (valčíky, marche), 
14 svetských diel pre miešaný zbor, 2 zbierky ľudových piesní.

V dejinách slovenskej hudby na východnom Slovensku do r. 1945 patrí do skupiny skladate-
ľov Mikuláša Moyzesa a Dezidera Lauku.

Zomrel 16. decembera 1946, pochovaný je na Verejnom cintoríne v Košiciach.

ABSTRACT
Oldřich Hemerka was born on 13th November 1862 in the small village Vrdy, Kutna Hora 

county. Between the years 1879 – 1882 he studied at Organ school in Prague. Aft er graduation, 
between years 1882 – 1899 he worked as an organ player in the Basilica of St. Egidius in Bardejov 
and later between years 1899 – 1944 he worked  in St. Elizabeth‘s Cathedral in Košice. For over 
62 years he worked for  Archdiocese of Košice where he held the position of  the regenschori, 
conductor, choirmaster, music composer and collector of the folk songs. He was collecting folk 
songs from East Slovakia region. He wrote number of  great  vocal-symphonic, wind, orchestral 
and also church compositions.

He created 39 missal ordinaries, permanent missal pieces, which include small masses (Missa 
brevis), great masses (Missa sollemnis) as well as requiem masses (Missa requiem). His work 
includes 173 missal proprios that incorporate 61 antifonas of introitus, 64 graduales, 48 off ertories 
with corresponding psalm, couple of hymns and 14 Ave Maria songs,  4 complete vespers (All-
Night Vigil), 34 symphonic pieces, 32 works for solo instrument (for piano, organ, harmonium), 
9 compositions for wind orchestra (waltz, marches), 14 secular works for mixed choir and 2 
collections of folk songs.

In the history of Slovakian music in the East Slovakia before the year 1945 he belongs 
to the group of composers with Mikulás Moyzes and Dezider Lauko.

He passed away on 16th December 1946 and is buried on Public cemetery in Košice.

1 Ordinárium – šesť stálych častí omše: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus a Agnus Dei.
2 Proprium – menlivé časti omše: Introitus, Graduale, Off ertorium, Communio.
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Do hudobnej kultúry Košíc a východného Slovenska, najmä koncom 19. storočia 
a v prvej polovici 20. storočia, sa natrvalo zapísali okrem domácich aj početní českí 
vzdelaní muzikanti, napr.: Karel Richard Šebor (1843 – 1903) – absolvent pražského 
konzervatória, huslista, dirigent divadelného orchestra v Erfurte, Prahe, Ľvove, v Ko-
šiciach pôsobiaci v rokoch 1872 – 1879, ďalej Leopold Kohout (1857 – 1918) – absol-
vent pražského konzervatória, dirigent 67. pešieho pluku v Prešove, či Jindřich Feld 
(1825 – 2007) – huslista, žiak Otakara Ševčíka, pôsobil v Košiciach ako učiteľ hudby, 
bol členom košického kvarteta3. Jednou z neodmysliteľných a najvýznamnejších čes-
kých osobností, ktoré trvalo zakotvili v hudobnom živote východného Slovenska kon-
com 19. storočia je Oldřich Hemerka. Tým, že v rokoch 1883 – 1899 zastával funkciu 
regenschoriho v chráme sv. Egídia v Bardejove a v rokoch 1899 – 1944 funkciu re-
genschoriho v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, bol vedúcou osobnosťou cirkevnej hudby 
v košickej diecéze plných 60 rokov. V hudobných dejinách východného Slovenska, ale 
najmä Košíc, zastáva významné miesto najmä vďaka svojej rôznorodej umeleckej čin-
nosti. Okrem funkcií cirkevného hudobníka, len pre pripomenutie: organista, spevák, 
zbormajster, dirigent a skladateľ, sa stáva aj najvýznamnejším organizátorom hudob-
ného života mesta, zakladá amatérsku fi lharmóniu v meste, hráva na violu v košickom 
kvartete, je súkromným pedagógom, dirigentom rôznych spolkových zborov a orches-
trov a tiež dlhodobo vykonáva funkciu organistu pre židovskú náboženskú obec. 

Vo februári 1945, keď sa pripravovala prvá hudobná akadémia po oslobodení Košíc 
a do jej príprav bola zaangažovaná aj mladá hudobná historička – Mária Potemro-
vá, pre vtedajší nepriaznivý stav hudobných archívnych materiálov mesta, navštívila 
83-ročného Oldřicha Hemerku. Pre túto príležitosť jej ponúkol k naštudovaniu svoje 
posledné dielo určené pre symfonický orchester s názvom Dithyrambus. Z časových 
dôvodov nebolo však možné dielo naštudovať. O necelý rok na to Oldřich Hemerka 
zomrel. A začalo platiť známe: Procul ex oculis, procul ex mente – teda Zíde z očí, zíde 
z mysle.4 Po rokoch si však Mária Potemrová, pri písaní dejín hudobného života vý-
chodného Slovenska, spomenula medzi mnohými ďalšími aj na tohto, pôvodom české-
ho muzikanta. Od tých čias až do svojho pokročilého veku venovala veľa síl a energie 
na propagáciu diela O. Hemerku a jeho hudobníckej rodiny a vďaka jej rozsiahlym 
výskumom máme pomerne veľa faktov, ktorými si vieme priblížiť osobnosť tohto 
umelca – slovami Márie Potemrovej doteraz neznámeho bojovníka na poli hudobnej 
kultúry východného Slovenska (rukopis z roku 1982).

Oldřich Hemerka sa narodil 13. novembra 1862 vo Vrdoch v rodine učiteľa-kan-
tora Josefa Hemerku (nar. 1820), ktorý pôsobil aj ako učiteľ hudby ovládajúci hru na 
niekoľkých hudobných nástrojoch. Mal dokonca detský 24-členný orchester, v ktorom 
účinkoval aj malý Oldřich. Otec chcel mať z Oldřicha organára, ale mladý Hemerka 
3 POTEMROVÁ, M. Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Košice, 1997.
4 BUKOVINSKÁ, J. Prednáška pre SKK. Košice, 2005.
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radšej prakticky muzicíroval, a preto sa po gymnaziálnych štúdiách v Čáslavi zapísal 
na pražskú Organovú školu. Tu študoval v rokoch 1878 – 82 a absolutórium so spôso-
bilosťou zastávať úrad organistu a regenschoriho získal s takými českými osobnosťami 
ako skladateľ Josef Bohuslav Foerster a skladateľ, teoretik a pedagóg Karel Stecker.

Hemerka v Bardejove (1883 – 1899)
Čerstvý absolvent pražskej organovej školy, mladý uvedomelý český muzikant O. 

Hemerka zaujal už v roku 1883 miesto regenschoriho, a to v Bardejove – v Chráme 
sv. Egídia. Z prvých rokov jeho činnosti v Bardejove sa nezachovali nijaké správy. 
Z toho sa dá usudzovať, že sa venoval v prvom rade svojmu povolaniu regenschoriho. 
Až o štyri roky neskôr sa objavila správa o jeho vystúpení s Hildou Keresztfalvi, s kto-
rou zahral štvorručne na klavíri Dvořákovu Legendu, a to na zakladajúcom valnom 
zhromaždení Hudobného spolku v januári 18875 . Až v roku 1890 sa začal aktivizovať 
ako organizátor hudobného života Bardejova a založil si samostatný bardejovský spe-
vokol, ktorý mu v daných podmienkach umožňoval realizovať vlastné umelecké plány 

– propagovať českú tvorbu a tvorbu miestnych skladateľov, jedným z nich bol Béla Kéler, 
ako aj vlastné diela a úpravy prevažne východoslovenských ľudových piesní, známe je 
uvedenie Suity op. 13 na témy šarišských ľudových piesní.

Známy bol, ako nekonfl iktný typ, čo vyplývalo z Hemerkovej skromnej povahy, lo-
jálnosti voči iným národnostiam, teda aj k maďarskej, ale najmä v jeho správaní sa 
v spoločnosti, kde vystupoval „len“ ako hudobný umelec. K tejto „spoločenskej poho-
de“ prispel zaiste aj fakt, že Hemerka sa už v roku 1884 oženil s maďarskou učiteľkou 
v detskej škôlke Máriou Szabovou, rodáčkou z Budapešti. 

Do bardejovského obdobia spadá, okrem už uvedených aktivít a skladateľskej prá-
ce, aj Hemerkova pomerne bohatá publicistická činnosť. Od roku 1892 sa stal pravi-
delným dopisovateľom českého hudobného časopisu Dalibor, do ktorého prispieval 
správami o hudobnom živote v Uhorsku, ale predovšetkým o uvádzaní českých diel 
v Budapešti a inde (tak zaznamenal vôbec prvé uvedenie Predanej nevesty B. Smetanu 
po maďarsky v roku 1892) – nie je doposiaľ známe, či sa týchto kultúrnych podujatí 
osobne zúčastnil, alebo bol iba sprostredkovateľom týchto správ z maďarskej tlače.

Hemerka v Košiciach (1899 – 1946)
Začiatkom roku 1899 bol zastupiteľstvom mesta Košice vypísaný konkurz na miesto 

organistu pri košickom Dóme sv. Alžbety. Na konkurze sa zúčastnili dvaja uchádzači: 
Oldřich Hemerka a organista Eugen Ritter z Veszprému. Po konkurzných koncertoch 
komisia rozhodla navrhnúť Rade mesta prijať za organistu Rittera, avšak v súdobej 
tlači sa objavili správy, ktoré spochybňovali verdikt komisie6 – tá rozhodla tendenčne, 
5 Eperjesi Lapok 30. 01. 1887.
6 Kaschauer Zeitung, 11. 04. 1899. Eperjesi Lapok 16. 04. 1899.
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pretože Hemerkov organový koncert bol umelecky hodnotnejší ako Ritterov. 
Na základe spochybnení rozhodnutia komisie napokon zastupiteľstvo rozhodlo prijať 
na miesto organistu Oldřicha Hemerku. Funkciu regenschoriho v tom čase a aj naďalej 
vykonával Jozef Kerner. Hemerka prijal miesto organistu, pretože Košice (v tom 
čase najkultúrnejšie mesto na východe Slovenska) mu ponúkali viac umeleckých 
príležitostí ako Bardejov a jeho dorastajúcim deťom (mal päť synov a dve dcéry) tiež 
väčšie možnosti pri výbere ich štúdia.

V Košiciach na sklonku 19. storočia však boli národnostné pomery oveľa viac 
vyostrené ako v Bardejove, alebo v Prešove, kde Hemerka v bardejovskom období 
často koncertoval. Snáď z tohto dôvodu sa v začiatkoch svojho pôsobenia veľmi ne-
aktivizoval v spoločenskom živote a naplno sa venoval svojmu zamestnaniu a skla-
dateľskej činnosti. Už pred príchodom Hemerku košická tlač veľmi otvorene kriti-
zovala neuspokojivú úroveň tunajšej cirkevnej hudby.7 Na tieto kritiky reagoval sám 
regenschori – Kerner tým, že dómsky orchester je nedostatočne obsadený (mal iba 12 
členov) a že pri produkciách je odkázaný na príležitostnú výpomoc8. Napokon (ale 
až po niekoľkých rokoch) sa Rada mesta Košice rozhodla zreorganizovať dómsky or-
chester a v roku 1901 mestské zastupiteľstvo zrušilo funkciu regenschoriho. Týmto 
radikálnym riešením sa rozhodlo aj o osude Jozefa Kernera, ktorý bol odvolaný, a tak 
prestal byť vedúcim činiteľom cirkevnej hudby v Košiciach (naďalej však zastával post 
vedúceho učiteľa tunajšej Hudobnej školy). Starostlivosť o dómsky orchester mesto 
odovzdalo košickej kapitule kanonikov. Táto nová situácia sa dotkla aj Oldřicha He-
merku, ktorý síce len vo funkcii organistu, ale so všetkými obligátnymi povinnosťami 
prislúchajúcimi regenschorimu, sa stal hlavným aktérom pri cirkevných produkciách. 
V týchto nových podmienkach Hemerka v prvom rade zreorganizoval dómsky orches-
ter a až následne sa zameral na organizáciu hudobného života. Výsledkom jeho úsilia 
a presvedčivým úspechom bolo naštudovanie a uvedenie Beethovenovej Omše C dur 
na Veľkú noc 1903 a Beethovenovho oratória Kristus na hore Olivovej 4. júna 19039 
(pod dirigentskou taktovkou Alojza Neidhardta a jeho 34. pešieho pluku spoluúčin-
koval 100-členný spevácky zbor). Bol to Hemerkov obrovský úspech na poli cirkevnej 
hudby a po týchto zdarných začiatkoch pokračoval v oboznamovaní verejnosti ďalšou 
svetovou cirkevnou hudobnou literatúrou; v prvom rade v programoch dominovali 
diela viedenských klasicistov, ale rád obohacoval repertoár aj o diela súdobej českej 
cirkevnej hudby. Tak si Košičania vypočuli Mozartove Requiem, Schubertovu Omšu 
C dur, Hallelujah! z Händlovho Mesiáša, časti z Beethovenovej Missa solemnis, Hayd-
nove oratórium Sedem slov Vykupiteľa na Kríži, z českej tvorby Říhovského Requiem d 

7 Kaschauer Zeitung 5. 03. 1895.
8 Kaschauer Zeitung 5. 03. 1895.
9 Felsö Vidék 31. 05. 1903.
 Felsö Magayrország 6. 06. 1903.



67

mol či pastorálnu Omšu D dur. Hemerka sa zaslúžil tiež aj o oživenie cirkevnej hudby 
starších a súdobých slovenských skladateľov žijúcich a tvoriacich v Košiciach a na vý-
chodnom Slovensku. Uviedol napr. Missa pontifi calis od Andreja Žaškovského10, nád-
herné Miserere od Antona Húsku11, Omšu C dur Mikuláša Moyzesa (žijúceho v Pre-
šove) – za osobnej účasti skladateľa a účinkovania jeho manželky na chóre košického 
Dómu12. Samozrejmosťou bolo aj to, že pri každom väčšom koncerte v Dóme uvádzal 
aj vlastné cirkevné skladby.

Je nesporné, že Oldřich Hemerka pozdvihol úroveň cirkevnej hudby v Košiciach 
v porovnaní s predchádzajúcim 20-ročným pôsobením regenschoriho Jozefa Ker-
nera alebo jeho predchodcu – učiteľa hudby a skladateľa Antona Húsku13, o ktorého 
účinkovaní v tejto funkcii, ako aj pestovaní cirkevnej hudby v danom období sa však 
zachovalo málo správ. Sústavne pestovaný gregoriánsky chorál bol súčasťou každého 
väčšieho duchovného koncertu v Dóme. Za významnú prácu v oblasti cirkevnej hudby 
dostal v roku 1931 od pápeža Pia XI. vyznamenanie „Pro ecclesia et pontifi ce“.

Svetská hudba v období príchodu Oldřicha Hemerku nemala vybudovanú platfor-
mu na usporiadanie koncertov symfonickej hudby v Košiciach. V tom čase tu existoval 
Košický spevokol (Kassai Dalegyelet), ktorý sa obmedzoval na vokálne produkcie. Or-
chestrálnu hudbu zabezpečoval v Košiciach iba orchester 34. pešieho pluku s dirigen-
tom Alojzom Neidhardtom14, ktorý za osobitnú odmenu suploval aj orchester divadel-
nej spoločnosti a na tento orchester sa spoliehal aj Hemerka pri uvádzaní náročnejších 
vokálno-inštrumentálnych skladieb. V roku 1901 sa zintenzívnili snahy po vytvorení 
samostatného symfonického orchestra15 a uvažovalo sa o založení fi lharmonického 

10 Felsőmagyarországi Napló 25. 07. 1903.
11 Felvidéki Ujság 24. 03. 1910.
12 Felvidéki Ujság 28. 06. 1914.
13 A. Húska pôsobil od 1. januára 1862 až do svojej smrti pôsobil v Košiciach ako učiteľ Hudobnej školy a re-

genschori Dómu sv. Alžbety.
14 A. Neidhardt -vojenský kapelník, skladateľ populárnej hudby, pedagóg. Spočiatku pôsobil v rakúskej 

armáde. V roku 1895 bol preložený do  34. pešieho pluku v Levoči a od roku 1896 až do odchodu 
do dôchodku v roku 1912 pôsobil v Košiciach. Pod jeho vedením vystupoval košický vojenský orchester 
na samostatných koncertoch v divadle (plnil aj funkciu divadelného orchestra), v koncertnej sieni hotela 
Schalkház, na promenádnych koncertoch. Spolupracoval so speváckymi spolkami, so školami, vypomáhal 
na chóre v Dóme sv. Alžbety. V rokoch 1908 – 12 bol súčasne učiteľom hudby na kadetke. V roku 1912 
odišiel z Košíc do Viedne a ako vojenský dirigent naďalej dirigoval 65-členný dvorný orchester grófa 
Kinského v rakúskom mestečku Matzen.

15 Začiatky týchto snáh spadajú už do polovice 80. rokov 19. storočia, keď sa v rodine dr. Mikuláša Steera konali 
hudobné večierky, na ktorých sa väčšinou pestovala komorná hudba. Začiatkom toku 1890 preniesla táto 
spoločnosť svoje pôsobenie z úzkeho rodinného kruhu do širšej spoločnosti a naznačila, že v budúcnosti 
chce vyvíjať svoju činnosť ako samostatná fi lharmonická spoločnosť (Kaschauer Zeitung 5. 04. 1890). 
Orchester, zostavený z košických profesionálnych ale aj amatérskych hudobníkov, sa postupne rozširoval 
o členov vojenského orchestra. V rámci svojho účinkovania táto „amatérska fi lharmónia“ (dirigovaná 
dr. Steerom) uviedla symfonickú tvorbu Glucka, Haydna,Beethovena, Webera, Mendelssohna, Wagnera 
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spolku. V tlači sa iniciatíva pripisovala Oldřichovi Hemerkovi16, ktorý sa ako jediný 
profesionálny hudobník dostal do komisie na koncipovanie stanov budúceho hudob-
ného spolku. Prvým dirigentom spolku sa stal operný dirigent Peter König, ktorý však 
začiatkom roku 1904 opustil Košice a dňa 27. marca 1904 bol za dirigenta Košického 
hudobného spolku zvolený Oldřich Hemerka.17 

Od roku 1901 vyvíjalo úspešnú činnosť aj druhé umelecké teleso, a to Košické kvar-
teto – väčšinou v zložení Füredy, Breuerová, König a Knöpfl er mali v zimnej sezóne 
niekoľko koncertov v Košiciach, ale i v okolí mesta. V zložení kvarteta došlo postupne 
k zmene obsadenia: v roku 1903 na miesto 1. huslistu zasadol Alexander Recht a po 
odchode Königa v roku 1904 zaujal miesto violistu Oldřich Hemerka. Napriek snahám 
interpretov sa súbor čoskoro odmlčal.

V roku 1905 zaznamenala hudobná história v Košiciach mimoriadne intenzívnu 
činnosť robotníckeho spevokolu v Košiciach.18 Hemerka sám sa stal dirigentom úrad-
níckeho poštárskeho spevokolu, ktorý sa v októbri 1908 zlúčil so starým Košickým 
spevokolom (Kassai Dalegyelet) a ďalej fungoval pod názvom Košický spevokol a hu-
dobný spolok (Kassai zene-kedvelök dalegyelete).19 Popri týchto činnostiach Hemerka 
pôsobil do roku 1918 ako učiteľ spevu na rôznych školách, dirigoval rozličné spevo-
koly a aj príležitostné orchestre najrozmanitejších spolkov. Pozornosť si zasluhuje aj 
jeho koncertná činnosť v časoch 1. svetovej vojny, kedy so spevokolmi a vojenským 
orchestrom podnikal koncertné turné po väčších mestách východného Slovenska.

Po roku 1918 sa Hemerka zapojil do práce v národných orgánoch mesta Košice a stal 
sa predsedom hudobného odboru Československej Besedy (12. 02. 1920)20. Jeho  orga-
nizátorské aktivity však už v tom čase mali klesajúcu tendenciu, čo možno pripísať tak 
jeho veku (58 rokov) a postupnému utiahnutiu sa z verejného života, ako aj podpore 
svojich detí, z ktorých syn Július Ivan Hemerka21 sa stal otcovým nástupcom ako skla-

a iné. Na jeseň roku 1893 bola v tlači uverejnená správa (Kaschauer Zeitung 28. 10. 1893), že Spolok priateľov 
hudby – der Musikfruende-Verein, rozhodol že miesto doterajšej symfonickej hudby sa v budúcnosti bude 
opäť pestovať iba hudba komorná (pravdepodobne to súviselo s pracovným zaťažením členov z radov 
vojenského orchestra).

16 Kaschauer Zeitung 16. 10. 1902.
17 Felső Magyarország 29. 03. 1904.
18 In: Slovenská hudba. 1960, s. 621.
19 Abauj-Kassai Közlöny 12. 01. 1909.
20 ČERVINKA, V. Počiatky spolkového a spoločenského života v Košiciach. In: Jubilejný almanach mesta 

Košíc a východného Slovenska. Košice, 1928, s. 69.
21 Július Ivan Hemerka (1889 – 1942) Základy hry na klavíri a organe získal od otca. V roku 1910 ukončil 

Učiteľský ústav v Košiciach a na základe odbornej skúšky získal oprávnenie vykonávať profesiu kantora. 
V školskom roku 1910/11 učil v maďarskej obci Jászberény. V roku 1911 bol prijatý do tretieho ročníka 
kompozično-dirigentskej triedy na Hudobnú akadémiu v Budapešti, ktorú ukončil už v roku 1912. Do za-
čiatku 1. svetovej vojny bol dirigentom v Mestskom divadle v maďarskom meste Šoproň. Po návrate z fron-
tu (1915) pôsobil v rokoch 1916 – 1921 ako kapelník rímsko-katolíckeho chrámu sv. Mikuláša v Prešove, 
koncertoval so svojím otcom a sestrou Máriou, vyučoval v Mestskej hudobnej škole, organizoval koncerty 
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dateľ i dirigent a dcéra Mária Hemerková22 sa vydala na dráhu klaviristky a klavírnej 
pedagogičky. V skutočnosti sa však sústredil na svoju činnosť regenschoriho, na or-
ganizovanie prevažne koncertov cirkevnej hudby, na občasné vystúpenie v košickom 
Radiojournali (ktorý začal svoju činnosť v roku 1927 a kde spolupracoval s Vojtěchom 
Měrkom, Bedřichom Holečkom), na súkromnú pedagogickú činnosť (jeho žiakom bol 
aj skladateľ a hudobný teoretik Oto Ferenczy) a na komponovanie.

V decembri 1943 odišiel Oldřich Hemerka vo veku 81 rokov na odpočinok a mesto 
mu vymeralo „dar z milosti“ vo výške jeho dovtedajších služobných pôžitkov. O tri 
roky nato (19. decembra 1946) zomrel na základe zdravotných komplikácií, ktoré 
vznikli v súvislosti so zlomeninou nohy.

Oldřich Hemerka – skladateľ
V kompozičnej činnosti sa Oldřich Hemerka orientoval najmä na diela, ktoré pria-

mo súviseli s jeho činnosťou organistu a organizáciou cirkevného hudobného života 
v Bardejove i v Košiciach. Prevažná väčšina takto orientovaných skladieb vznikla prá-

so S. Wallentinim a M. Moyzesom, glosoval prešovský hudobný život v miestnych novinách. Od roku 1921 
začal pôsobiť v Košiciach ako kapelník a organista v niekoľkých kostoloch (premonštrátskom, evanjelíc-
kom, kalvínskom), vyučoval spev a hudbu, založil sedemčlennú kapelu salónneho charakteru, s ktorou 
pravidelne vystupoval v kaviarni Slávia. 10. januára 1925 uviedol spevoherný súbor Východoslovenského 
Národného divadla v Košiciach jeho operetu Ženské rozmary, ktorá bola prvou slovenskou operetou insce-
novanou v tomto divadle (svoju činnosť začalo v sezóne 1924/24). V roku 1931 bol dirigentom  maďarskej 
divadelnej spoločnosti v Košiciach, v rokoch 1936 – 1938  maďarskej divadelnej spoločnosti v Bratislave 
a v rokoch 1938 – 1939 opäť v Košiciach. V roku 1939 odišiel s rodinou do Maďarska, kde v rokoch 1939 
– 1941 pôsobil ako Divadelný dirigent v divadle Royal a krátko v Jókaiho divadle. V roku 1942 sa pre zdra-
votné problémy vzdal svojho zamestnania. Zomrel v Budapešti, kde je aj pochovaný.

22 Mária Hemerková-Mašiková (1900 – 1996) Základy hry na klavíri získala v Košiciach u Agnesy Húskovej- 
Tóthovej. V štúdiách pokračovala u Žofi i Fijalkovskej na Steinitzovej hudobnej škole v Budapešti, následne 
u Gejzu Nagya na Kráľovskej hudobnej akadémii Ferenca Liszta (absolvoval v roku 1921), potom 
u maďarského skladateľa a klaviristu Leó Weinera a vo Viedni u Roberta Richarda. Od roku 1922 pôsobila 
v Košiciach – ako učiteľka klavírnej hry na Hudobnej škole, po prestavbe hudobného školstva v roku 1956 
na Vyššej hudobnej škole a od roku 1959 na Konzervatóriu (do roku 1969). V roku 1969 odišla natrvalo 
do Budapešti, kde aj zomrela. Pochovaná je na Verejnom cintoríne v Košiciach (v spoločnom hrobe s otcom 
O. Hemerkom). Umelecké aktivity Márie Hemerkovej sa viazali v rozpätí rokov 1922 – 1950 ku Košiciam. 
Na svojich koncertných recitáloch predkladala verejnosti k poznaniu i k obdivu svetovú klavírnu literatúru. 
Často účinkovala aj v štvorručnej hre so svojím otcom O. Hemerkom, alebo so svojimi pedagogickými 
kolegyňami Martou Reiterovou a Magdou Móryovou. Uplatnila sa aj ako organistka a jej koncertná činnosť 
výrazne zasiahla aj do oblasti komornej hudby; ako citlivá korepetítorka sprevádzala významných huslistov 
(Norbert Kubát, Bronislaw Hubermann), violončelistov (Acháč Paulus) a spevákov. Od roku 1927 bola 
externou sólistkou a korepetítorkou novozriadeného rozhlasového štúdia v Košiciach. O pôsobení 
v rozhlase či koncertoch v Schalkháze napísala v roku 1987 autobiografi cký román pod názvom Hulló 
csillag – Padajúca hviezda (zachovaný rukopis). V priebehu takmer päťdesiatročnej pedagogickej aktivity 
vychovala niekoľko generácií klaviristov (Alexander Cattarino, Valéria Kellyová, Peter Toperczer, Stanislav 
Zamborský). Za svoje pedagogické zásluhy získala mnohé vyznamenania: okrem titulu Vzorný učiteľ 
(1956), dostala tri diplomy Hudobnej akadémie Ferencza Liszta v Budapešti – zlatý (1971), diamantový 
(1981) a železný (1986).
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ve v Košiciach. Interpretačné možnosti v Košiciach (vojenský orchester, spolkové spe-
vokoly) umožnili Hemerkovi vytvoriť skladby väčšieho rozsahu, z ktorých spomeňme 
tie najvýznamnejšie: symfonická predohra Na výšine (venovaná bulharskému kráľovi 
Ferdinandovi), symfonická legenda Mária v nočnej povíchrici, protivojnová kantáta 
Organ smrti a posledným skladateľovým dielom je Dithyrambus pre veľký symfonický 
orchester, ktorý vznikol v rokoch 1944 – 45 (posledne dve menované skladby sú na-
hrané na platniach OPUS-u). V obidvoch dielach sa prejavil ako majster realistického 
zobrazovania prírodných živlov (nočná búrka v lese, prírodne chápané hrôzy vojny) 
a humanisticky zmýšľajúci a cítiaci umelec, ktorý týmto spôsobom protestoval proti 
vojne a nástojčivo sa dožadoval vlády „vox humana“. V 20. – 30. rokoch venoval He-
merka mimoriadnu pozornosť, podobne ako Mikuláš Moyzes v Prešove, najrozličnej-
ším úpravám slovenských a najmä východoslovenských piesní (úpravy pre orchester, 
sólový spev a klavír, prípadne harmónium, spevokoly): Piesne zo Skaroša, Šarišské 
piesne, Rozmar Slováka. 

V kompozičnej činnosti O. Hemerku zohralo významnú úlohu i jeho účinkova-
nie v Židovskej náboženskej obci, kde pôsobil ako organista od roku 1911, kedy bol 
postavený v synagóge (dnešný Dom umenia) organ. Hemerka túto príležitosť využil 
na oboznámenie sa nielen s cirkevnou, ale aj ľudovou židovskou hudbou. Tá sa mu 
napokon stala inšpiráciou pre rad skladieb, ktoré vznikli v rokoch 1919-38. Na motívy 
hebrejskej hudby vznikli skladby: Pochod Hasimcha (Radosť, vyšiel v roku 1925 tla-
čou), Purim pre dychový orchester, Palestínske tance a Hebrejské perly pre symfonický 
orchester. Niektoré z týchto skladieb boli prevedené začiatkom roku 1944 v židovskom 
kostole na koncerte, ktorého výnos sa venoval rasovo prenasledovaným Židom v pra-
covnom tábore neďaleko Košíc. 

Ojedinele sa Hemerka venoval aj (v dnešnom slova zmysle) scénickej hudbe – napr. 
pre rôzne školské alebo spolkové kultúrne podujatia. V roku 1940 Slovenský katolíc-
ky kruh naštudoval divadelnú hru Ferka Urbánka Rozmajrín. Th Dr. Anton Harčár 
vo svojej knihe „Žil som v Košiciach“ spomína: ...Ľudové spievanky, ktoré sú v tejto 
divadelnej hre, priviedli ma na myšlienku pripraviť k nim orchestrálny sprievod, ako je 
to v operetách. S touto myšlienkou som sa obrátil na dómskeho organistu a skladateľa 
Oldřicha Hemerku a ten mi ochotne vyhotovil hudobný sprievod pre malý orchester...“23 
A tak s hudbou O. Hemerku vyznela Urbánkova hra ako ľudová spevohra, ktorú uvie-
dol ochotnícky divadelný súbor v septembri 1940 v dominikánskom kultúrnom centre 

– vo Veritase.
Zmienka o skladateľskom odkaze by nebola úplna, keby sme sa nezmienili aj o He-

merkovej tvorbe pre klavír – boli to skladbičky väčšinou salónneho charakteru napr. 
Uherská rapsódie op. 10, salónne mazúrky Kornélia, Snehulka a Tanec víl, mazúrka 

23 HARČAR, Anton. Žil som v Košiciach. Bratislava: LUČ, 2003, s. 166.
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Rusalčin sen, pochod Na promenáde... Niektoré z týchto skladieb upravila neskôr jeho 
dcéra Mária, ktorá bola aj ich prvou interpretkou. 

Doteraz objavené skladby O. Hemerku sa nachádzajú v Súpise tvorby, ktorého auto-
rom je Štefan Čurilla (mal som tú česť pripraviť notovú časť, incipity), a ktorý Nadácia 
Hemerkovcov v Košiciach rozmnožila ako rukopis v niekoľkých kusoch. Napriek veľ-
kej snahe sa však doposiaľ nepodarilo skompletizovať Hemerkovu osobnú korešpon-
denciu, ani skladateľský odkaz, a to najmä z obdobia pôsobnosti v Bardejove.

Podstatná časť pozostalosti O. Hemerku bola z podnetu prof. Potemrovej 
umiestnená v roku 1986 do Východoslovenského múzea, avšak v roku 199624 bola 
premiestnená do Štátneho oblastného archívu na ul. Janka Bačíka v Košiciach. O jeho 
kompletizáciu sa veľkou mierou zaslúžil Mgr. Štefan Eliáš, ktorý celý Hemerkov fond 
spravuje po tom, čo Nadácia Hemerkovcov uvažovala o vhodnejších priestoroch 
(ako bolo spomenuté múzeum) pre ďalšie a najmä kvalitné archivovanie časom 
dosť zdevastovanej pozostalosti. Vďaka zanietenej archivárskej práci Mgr. Eliáša tak 
Hemerkovo dielo nezostalo v archíve iba deponovaným darom, ale už v roku 2003 bol 
celý fond spracovaný do prehľadného inventára. 

Oldřich Hemerka bol oveľa viac v povedomí spoločnosti v Košiciach počas svojho 
pôsobenia v rokoch 1899 – 1946. Ako na muzikologickej konferencii v roku 2004 po-
vedal Mgr. Eliáš „O. Hemerka v hudobnom živote Košíc konca 19. a polovice 20. storočia 
nemá nijakého konkurenta. Je stálicou a treba ho hrať práve tak ako sa hrá v Prahe Sme-
tana, Dvořák alebo Förster – Hemerkov spolužiak. Jeho hudba si to zaslúži.“ 

Dňa 19. decembra 1991 – vznikla Nadácia Hemerkovcov (o niekoľko rokov 
premenovaná na Hudobnú spoločnosť Hemerkovcov, ktorá existuje dodnes so sídlom 
na košickom konzervatóriu). Už v roku 1992 vydala spoločnosť svoju 1. publikáciu 
pod názvom Muzikantská rodina Hemerkovcov a usporiadala 3. – 5. novembra 
1992 Dni Hemerkovcov. Okrem komorných diel v podaní profesorov konzervatória 
sa v Dome umenia uskutočnil koncert ŠFK, na ktorom sa uviedli symfonické a vokálno-
symfonické diela skladateľa (v úprave, resp. reštaurovaní súčasného košického skladateľa 
Jozefa Podprockého), uskutočnila sa slávnostná sv. omša. Súčasťou pietneho aktu bolo 
znovuodhalenie pamätnej tabule (bronzová tabuľa s bustou – sprvu bola inštalovaná 
v 70. rokoch za účasti Alexandra Moyzesa), ktorá sa z priestorov pod bránou dostala 
na priečelie domu, v ktorom O. Hemerka býval – teda na dnešnej Hlavnej č. 40. 
Autorkou reliéfu je už zosnulá akademická sochárka Mária Bartuszová (medziiným 
aj autorka pamätnej tabule Jana Boccatia na Hlavnej ulici či Františka Xavera Zomba 
na Kováčskej ulici).

24 Zápisnica o darovaní pozostalosti O. Hemerku bola spísaná 6. 06. 1996 Jozefom Podprockým, Júliou Bu-
kovinskou a Štefanom Čurillom. Preberací protokol sa podpísal v archíve 17. 06. 1996. V nasledujúcich 
rokoch bol materiál ešte niekoľkokrát doplňovaný.
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Hudobná spoločnosť Hemerkovcov sa zaslúžila aj o súpis tvorby Oldřicha Hemerku, 
ktorý vyšiel ako rukopis v niekoľkých exemplároch. Jeho skladby zoradili do súpisu, 
ktorý pozostáva so záznamov o jednotlivých skladbách. Do záznamu zaradili tieto 
údaje: Názov diela, rok a miesto vzniku (ak bol autorom udaný), nástrojové a vokálne 
obsadenie, počet strán a listov, rozmery, manuscripta, prípadne evidenciu v slovní-
koch, nahrávku na nosičoch, či v Slovenskom rozhlase, ale aj poznámku o uložení 
notového materiálu v archívoch. Rozdelenie diel podľa žánrov:

CIRKEVNÁ HUDBA

Missae:
1. Missa Prima
2. Missa Seconda
3. Missa Tertia
4. Missa Quarta
5. Missa Quinta
6. Missa Sexta
7. Missa Septima
8. Missa Octava
9. Missa Nona
10. Missa Decima
11. Missa Decima prima
12. Missa Decima seconda
13. Missa Decima tertia
14. Missa Decima Quinta
15. Missa Decima sexta
16. Missa Decima septima
17. Missa Decima octava, Pastoralis, (Karácsonyi mise)
18. Messe für Männerchor a capella, op. 11
19. Missa brevis in honorem St. Stephani
20. Missa in F Major ke Sv. Alžběte
21. Missa XIII
22. Missa XIV
23. Missa XV
24. Missa XV, Missa Bartgaensis
25. Missa XVI in As Major
26. Missa XVII Tatra-Lomnicensis
27. Missa XVIII in C Major
28. Missa XX
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29. Missa XXII in honorem B. Mariae Virginis
30. Missa brevis XXIII na pamäť manželky
31. Missa brevis XXIV
32. Missa sollemnis XXVI
33. Missa XXIX
34. Missa XXX
35. Missa XXXII
36. Missa XXXIV
37. Missa da Requiem
38. Missa da Requiem XIX

Gradualia:
Ad Dominum dum tribularer clamavi25

Adjutor in opportunitatibus26

Angelis suis Deus
Benedicite Dominum27

Benedicite Dominum
Constitues eos principes28

Constitues eos principes
Dicite in gentibus29

Dies sanctifi catus illuxit nobis
Dilexisti justitiam30

Dolorosa es lacrimabilis31

Dominabitur a mari32

Dominabitur a mari
Domine Deus in simplicitate
Dominus in Sion in sancto33

Ecce sacerdos magnus
Ego sum pastor bonus34

Emitte spiritum35

25 Graduale pro Dominica infra Octava Corporis Christi.
26 G. in Dominica Septuagesima.
27 U. am 29. Szemptember s. Michael.
28 Grad. In Festis s. Andream, 30. novembris
29 Inventiones Sanctae Crucis
30 Grad. für 19. nov. zur Elisabeth
31 Grad. in Festis Septem dolorum 
32 Grad. pro Festo D. N. J. Christi Regis
33 Ascensionis Domini
34 Grad. pro Dominica II. Post Pascha
35 Grad. pro Dominica Pentecostes
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Eripe me Domine36

Exaltent eum
Exiit sermo37

Exiit sermo
Exurge Domine38

Gloriosus Deus39

Gloriosus Deus
Gloriosus Deus in sanctis suis40

Haec dies
Haec dies quam fecit Dominus
Christus factus est
Justorum animae in manu41

Justus ut palma fl orebit
Laetatus sum in his42

Nimis horati sunt43

Nimis horati sunt
Omnes de Saba veniet44

Omnes de Saba veniet
Os justi meditabitur45

O vos omnes46

Propter veritatem47

Propter veritatem48

Propter veritatem49

Recordare Virgo mater Dei
Redemptionem misit Dominus50

Regnavit Dominus51

36 Grad. pro Dominica de Passione
37 Grad. pro s. Ioannis App. Et Ev.
38 Grad. pro Dominica III. Quadregesima
39 Grad. für Kassai Vértanuk
40 Grad. für Die 3 Kaschauer Martyrer in Sept.
41 Grad. zur Rosalienfest in Sept.
42 Grad. pro Dominica IV in Quadragesima
43 Grad. pro s. Andrea in Nov.
44 Grad. pro Epiphania Dominica „Na Sv. tři Krále“
45 Grad. pro s. Stephani Regis in Aug.
46 Grad. pro Festo Ss. Cordis Iesu, Feria VI post Octavam
47 Assumptio B. Maria V.
48 Grad. pro Dom. I Octobris
49 Grad. für 15. August
50 Grad. pro Dom. III post Pascha
51 Grad. pro Dom. infra Octavam Ascensionis
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Sciant Gentes52

Sciant Gentes quoniam nomen tibi Deus
Sederunt principes
Specie tua
Surrexit Christus53

Suscepimus Deus54

Tenuisti manum dexteram meam55

Timebunt Gentes
Timebunt omnes Gentes56

Timebunt omnes Gentes
Tolite portas
Tribulationes57

Tu es Deus58

Tu es Deus
Tu es Deus qui facis
Tu es Petrus59

Viderunt omnes
Viderunt omnes
Viderunt omnes
Vultum tuum

Off ertoria:
Benedictus es Domine60

Benedictus gentes61

Benedictus sit Deus Pater62

4. Benedictus sit Deus Pater
Bonum est confi teri
Confi tebor tibi Domine63

Confi tebuntur caeli

52 Grad. pro Dom. Sexagesima
53 Grad. pro Dom. V post Pascha
54 Grad. pro Festo Purifi cationis B.M.V., 2. Februari
55 Grad. pro Dom. Palmarum
56 Grad. pro Dom. III Post Epiphania
57 Grad. pro Dom. Quadragesima.
58 Grad. pro Dom. Quinquagesima.
59 Grad. pro Ss. Petri et Pauli.
60 Off . pro Dom. Quinquagesima.
61 Off . pro Dom. V post Pascha.
62 Off . pro Dom. I post Pentecosten.
63 Off . pro Dom. De Passione Nomen Jesu.
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Deus, Deus meus ad te luce vigillo64

Dextera Domini65

Domine Deus in simplicitate
Ecce sacerdos magnus
Ego autem sum vermis66

Ellegerunt apostoli67

Gloriosus Deus
Illumina oculos meos
Illumina oculos meos68

Illumina oculos meos
Illumina oculos meos
Improperium expectavis69

In omnem terram70

In omnem terram
In te speravi Domine71

In te speravi Domine
Inveni David servum
Intonuit de coelo72

Intonuit de coelo
In virtute tua Domine
Justitia Domini73

Justorum animae74

Lauda anima mea75

Laudate Dominum76

Meditabor in mandatis tuis77

Mihi autem
Mirabilis Deus

64 Off . pro Dom. II Post Pascha.
65 Off . pro Feria V in Coena Domini.
66 Off . pro Festo Ss. Cordis Iesu.
67 Off . pro Festo St. Stephani Protomartyris.
68 Off . pro Dom. IV post Pentecosten.
69 Off . pro Dom. Palmarum.
70 Off . na deň slobody, 28. október.
71 Off . pro Dom. XIII Pentecosten.
72 Off . pro Feria III post Pascha.
73 Off . pro Dom. III in Quadragesima.
74 Off . für das Allerheilegen Fest.
75 Off . pro Dom. III post Pascha.
76 Off . pro Dom. IV in Quadragesima.
77 Off . pro Dom. II Quadragesima.
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In Betlehem eamus
Perfi ce gressus78

Postula a me79

Postula a me
Recordare Virgo80

Sacerdotes Domini
Scapulis suis81

Sperent in te omnes qui noverunt82

Stetit Angelus
Stetit Angelus juxta aram templi83

Terra tremuit84

Tu es Deus
Tui sunt coeli
Veritas mea

Rôzne: Vesperae, Introitus, Communio, Moteto:
1. Ad te levavi85

2. Angelus Domini
3. Ave Maria
4. Ave Maria
5. Ave Maria
6. Ave Maria
7. Ave Maria
8. Ave Maria86

9. Ave Maria
10. Ave Maria
11. Ave Maria
12. Ave Maria
13. Ave Maria
14. Ave Maria
15. Ave Maria

78 Off . pro Dom. Sextagesima.
79 Off . pro Festo Christus Regis.
80 Off . pro Festo Septem dolorum B.M.V.
81 Off . pro Dom. I Quadragesima.
82 Off . pro Dom. Post Pentecosten.
83 Off . pro Festo s. Micahelis.
84 Off . pro Dom. Resurrectionis.
85 Iba inštrumentácia pre orchester, dielo: F. Z. Skuherského.
86 Venované Mousonné Gajotto Orsolya.
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16. Ave Maria
17. Veata es
18. Constitues eos principes
19. Constitues eos principes
20. Constitues eos principes
21. Custodi me Domine
22. Deo speravit cor meus
23. Diff usa est, diff usa est
24. Domine Deus
25. Domine convertere (J. Suk – pre miešaný zbor upravil O. Hemerka)
26. Ecce panis Angelorum
27. Ecce sacerdos magnus
28. Ecce quomodo moritur
29. Exurge Domine (F. Z. Skuherský – inštrumentácia pre orchester)
30. Haec dies quam fecit E. H. Grieg – úprava pre miešaný zbor O. H.)
31. „Hymnus pacis“ Ave Maria
32. Improperia. „Popule meus“

Ego eduxi te de Aegypto
Ego propter te fl agellavi Aegyptus
Popule meus quid feci tibi
Quia eduxi te per desertum
Quia eduxi te terra Aegypti

33. In Sollemnitate Corporis Christi
Beata es Virgo Maria
Iustus ut palma Florebit
Mirabilis Deus in sanctis suis
Sacerdotes Domini incensum
Veritas mea

34. Intende voci orationis meae
35. Intonuit de coelo Dominus
36. Introitus Dominica Resurrectione

Pascha nostrum
Resurrexi et adhuc tecum sum
Resurrecit et adhuc tecum sum
Qui meditabitur in lege Domine

37. Introitu set Communio
Esto mihi in Deum protectorem
Manducaverunt et salutari nimis
Misereris omnium Domine
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Resurrexi et adhuc tecum sum
38. Introitus et Communio

Factus est repente de coelo
Spiritus Domini replevit orbem terrae

39. Introitu set b Communio
Pascha nostrum immolatus est Christus
Resurrexi et adhuc tecum sum

40. Justorum animae in manu
41. Ku sv. Cyrilovi a Metodovi (M. Schneider-Trnavský – úprava pre miešaný zbor 

O. Hemerka)
42. Laudate Dominum
43. Lauda Sion Salvatorem
44. Miserere mei, Ps. 50
45. Miserere mei
46. Ad Dominum cum tribularer
47. Vianočná slovenská omša „Hore, hore pastuškové“
48. O sacrum convivium
49. Oslavný hymnus (Disc – Hymnus)

Veľký Bože, Tebe sa klaniame
K Tebe sa utiekame
Bože Maďarov
Svätý Štefan
Naša Patrónka
Verím v jedného Boha

50. O salutaris hostia
51. O quam suavis est, Domine spiritus tuus
52. Pozdrav (Üdvözlö dal)
53. Propter veritatem et mansuaetudinem
54. Psalm 150
55. Psalmi et Vesperae

Beatus vir
Confi tebor tibi
Crediti propter
De profundi clamavi
Dixit Dominus
Domine probasti me
In convertendo Dominus
In exitu Israel
Laudate Dominum
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Laudate pueri Dominum
Magnifi cat anima mea
Memento Doomine David

56. Prelude „Ave Maria“
57. Sacerdotes Domini
58. Specie tua et pulchritudine tua
59. Večerná pieseň (Esti dal)
60. Vesperae de Confessore

Beatus vir
Dixit Dominus
Laudate Dominum
Laudate pueri Dominum
Magna opera Domini
Magnifi cat anima mea

61. Vesperae de Beata
Dixit Dominus
Laetatus sum in his
Lauda Jerusalem Dominum
Laudate pueri Dominum
Nisi Dominus
Magnifi cat anima mea

62. Vesperae de Dominica
Deus in adjutorium meum
Beatus vir
Confi tebor tibi
In exitu Israel
Laudate Dominum
Laudate pueri Dominum
Magnifi cat anima mea

63. Vexilla Regis
64. Vexilla Regis
65. Vocal Vesperae

Beati omnes qui timet Dominum
Beatus vir
Confi tebor tibi
Credidi propter quod locutus sum
Dixit Dominus
Lauda Jerusalem Domino
Laudate Dominum
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Laudate pueri Dominum
Magnifi cat anima mea

SVETSKÁ HUDBA

Tvorba alebo úpravy pre orchester:
1. Ave Maria (J. S. Bach: Prelúdium C Minor – úprava pre sólo alt a orchester 

O. Hemerka)
2. Bardejovská polka
3. Bolo raz (E. H. Grieg: Es war einmal – inštrumentácia pre salónny orchester 

O. Hemerka)
4. Dalibor – Libuše – Čertova stěna (B. Smetana: Predohra k operám – inštrumentá-

cia pre salónny orchester O. Hemerka)
5. Dithyrambus
6. Hebrejské perly
7. Hudba sfér (Sphärenmusik) pre sláčikové kvarteto
8. Humoreska
9. Humoreska
10. Chvála nežnosti (Moments of tenderness)
11. Lesní škriatkovia (Erdei manók)
12. Maďarská predohra (Magyar nyitány)
13. Maďarská predohra (Magyar nyitány)
14. Maďarské snenie č. 3
15. Micuka, valčík
16. Nórske tance (E. H. Grieg: Norwegische Tänze – inštrumentácia pre salónny or-

chester O. Hemerka)
17. Organ smrti
18. Palestínske tance
19. Poľovníci so svorkou
20. Postlude nuptial
21. Predohra
22. Rozmar Slováka
23. Rusalčin sen
24. „sidonie“, valčík
25. Slovanské tance č. 1, 4, 5, 8, 9, 11, 12 (A. Dvořák: Slovanské tance – inštrumentácia 

pre salónny orchester O. Hemerka)
26. Slovenské ľudové piesne zo Skároša
27. Směs na hebrejské melódie
28. Směs ze slováckych piesní
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29. Snění (J. B. Foerester: Snění – inštrumentácia pre salónny orchester O. Hemerka)
30. Suite, op. 13
31. Šarišský slovenský tanec
32. Valse
33. Západ slnka
34. Zmes slovenských ľudových piesní

Tvorba pre sólový nástroj:
1. Ave Maria (J. S. Bach: Prelúdium C Minor – úprava pre sólo alt a orchester O. He-

merka)
2. Canzoncina a M. V. (organ)
3. Jubilejný výstavný pochod (klavír)
4. Kamarádi z mokré čtvrtě (klavír)
5. Klavírne drobnosti pre deti (klavír)
6. Kornélia (Salónna mazurka, klavír)
7. Kozák (klavír)
8. Kurucký sen (klavír)
9. Maďarská predohra (štvorručný klavír)
10. Malý regrút (štvorručný klavír)
11. Mária v búrlivej noci (miešaný zbor a klavír)
12. Mazurek (klavír)
13. Pastorálni praeludia (organ)
14. Pastorella (organ)
15. Pochod Ha szimcha (klavír)
16. Praeludium (klavír)
17. Predohra k židovskému valčíku
18. Prelúdium (organ)
19. Pri fontáne (klavír)
20. Ruský tanec (klavír)
21. Slovenské melódie (harmónium)
22. Slovenské melódie (harmónium)
23. Slovenské melódie (harmónium)
24. Slovenské melódie (harmónium)
25. Slovenské melódie (klavír)
26. Smútočný pochod (organ štvorručne)
27. Snehulienka (klavír)
28. Spomienka z Bardejova (klavír)
29. Suita (klavír)
30. Valčík (klavír)
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31. Valčík Mária (klavír)
32. Židovský valčík

Dychový orchester:
1. Detský tanček
2. Jubilejný výstavný pochod
3. Kamarádi z mokrej čtvrte
4. Micuka, valčík
5. Pochod
6. Purim
7. Rusalčin sen
8. Sidonie, valčík
9. Upomínka na bardiovskou lázeň

Tvorba pre miešaný zbor:
1. „Hallgató“ (a cappella)
2. Košické zvony (a capp.)
3. Na nohy Maďar! Zdvihnime zástavu!
4. Piesne z Balatónu (a capp.)
5. Piesne Sikulov (a capp.)
6. Pozdrav (a capp.)
7. Pozdravná pieseň (a capp.)
8. Slovenské piesne zo Skároša (a capp.)
9. Zmes slovenských piesní (a capp.)
10. Svadobná pieseň (a capp.)
11. Už svetlo denné bledne, hasne (a capp.)
12. V záplave kvetov žiariaci (a capp.)
13. Zimné kvety (A capp.)
14. Život – farby (a capp.)

Zbierky:
1. Slovenské spevy zo Šarišskej stolice I
2. Slovenské spevy zo Šarišskej stolice II

Potrebná rekonštrukcia skladieb:
1. Missa decima
2. Missa decima prima
3. Missa decima secunda
4. Missa decima tertia
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5. Missa decima quinta
6. Missa decima sexta
7. Missa decima septima
8. Missa decima octava
9. Missa da Requiem XIV
10. Domine Deus
11. Viderunt omnes
12. Domine Deus in simplicitate
13. Introitu set Communio
14. Miserere mei
15. Ecce Sacerdos magnus
16. Constitues eos principes
17. Domine Deus
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TANZ ALBUM – NOVOOBJAVENÉ DIELO JOZEFA CHLÁDKA 
(1856 – 1928) – RUŽOMBERSKÉHO REGENSCHÓRIHO A KANTORA

PaedDr. Miriam Matejová, PhD.
Katolícka univerzita Ružomberok

ABSTRAKT
Jozef Chládek (1856 – 1928) – ružomberský organista a kantor patrí k menej známym tzv. 

regionálnym skladateľom, ktorí však tvoria neoddeliteľnú súčasť slovenskej hudobnej histórie. 
Preto sme si pokladali za povinnosť venovať pozornosť výskumu jeho skladateľskej pozostalosti, 
ku ktorej patrí o. i. album 11 klavírnych skladieb, označených skladateľom ako Tanz album.

ABSTRACT
Josef Chládek (1856 – 1928) – the Ružomberok organist and cantor belongs to not so well-

known so-called local composers which, however, form a part and parcel of Slovak musical his-
tory. Th at is why we considered an obligation to focus on the research of his composed heritage 
including, beside other, the album of 11 piano pieces titled by the author as a Tanz album.

Liptovské múzeum v Ružomberku
Hudobná pozostalosť ružomberského regenschóriho a kantora Jozefa Chládka 

(1856 – 1928)1 je spolu s celou hudobnou knižnicou Chládkovskej rodiny uložená 
v Liptovskom múzeu v Ružomberku, ktoré vzniklo ako inštitúcia Liptovskej muzeál-
nej spoločnosti v roku 1912. V roku 1921 sa stalo verejnou kultúrnou ustanovizňou 
mesta Ružomberok pod novým názvom – Liptovské múzeum. Múzeum od roku 1937 
sídli v budove, ktorú postavilo mesto podľa projektov Vojtecha Donnera.2 V roku 1974 
bolo k múzeu pričlenené Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku.3 Súčasťou ma-
jetku Liptovského múzea je aj budova U Čierneho orla v Liptovskom Mikuláši, ktorá 
je národnou kultúrnou pamiatkou a roľnícka usadlosť v Bukovine, ktorá je kultúrnou 
pamiatkou.4 Múzeum má od svojho vzniku vlastivedný charakter. Verejnosti sú sprí-
1 Jozef Chládek (1856 – 1928) pôsobil v rokoch 1879 – 1928 ako regenschóri a kantor farského kostola sv. Ondreja 

v Ružomberku a aktívne sa podieľal na organizovaní hudobného života v meste. Stál pri založení spevokolu dvojre-
čového Katolíckeho kruhu, vyučoval hudbu na Dievčenskej meštianskej škole, Piaristickom gymnáziu. Pedagogickej 
činnosti sa venoval aj súkromne. Jeho najznámejším žiakom bol Frico Kafenda, po štúdiách u Jozefa Chládka prijatý 
na Konzervatórium v Lipsku. Jozef Chládek založil v Ružomberku niekoľko inštrumentálnych telies – komorné tele-
so, zložené z profesorov piaristického gymnázia, žiacky gymnaziálny orchester, sláčikový orchester. Vo Vrútkach vie-
dol Železničiarsky orchester. Bohatá je skladateľská činnosť Jozefa Chládka, zahŕňajúca cirkevnú (spevníky Nábožný 
kresťan, Manuale, Funebrál, zborové skladby, omše, skladby pre organ) aj svetskú tvorbu (skladby pre sólové nástroje, 
mužské a miešané spevácke zbory, skladby pre sólový hlas, orchestrálna a komorná tvorba).

2 Vojtech Donner (1901 – 1945) bol slovenský architekt, ktorý projektoval viaceré stavby v Ružomberku a okolí.
3 LIPTOVSKÉ MÚZEÁ A GALÉRIE. Liptovské múzeum [online]. 2014 [cit. 2014-09-07]. Dostupné z: http://

www.liptov.sk/muzea/liptov.html
4 Liptovské múzeum (LM) Ružomberok. [online]. 2014 [cit. 2014-09-07]. Dostupné z: http://www.muzeum.

sk/?obj=muzeum&ix=liptm
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stupnené expozície prírody, archeológie, histórie, etnografi e a papiernictva na Sloven-
sku ako aj expozícia o živote a diele Andreja Hlinku. 

Hudobná pozostalosť Jozefa Chládka
Hudobnú knižnicu Chládkovskej rodiny daroval začiatkom júna 1932 múzeu 

PhDr. Kornel Chládek, ružomberský lekárnik, syn Jozefa Chládka.5 Okrem knižnice 
daroval múzeu portréty svojho otca Jozefa a matky Júlie, rodenej Kronerovej, maľované 
prof. Alojsom Fellegim6 v roku 1892, zväčšenú fotografi u domu svojho otca na Námestí 
Andreja Hlinku v Ružomberku pri meštianskej dievčenskej škole, fotografi u svojho 
starého otca Andreja Kronera, bývalého richtára mesta a jedny husle. Správa múzea 
odhadla počet darovaných hudobnín na 185 zväzkov, obsahujúcich asi 534 diel.7 

Kompletná hudobná knižnica Chládkovskej rodiny bola podľa našich informá-
cii skúmaná len jedenkrát. Vo svojej diplomovej práci Jozef Chládek a jeho hudobná 
pozostalosť v Ružomberku ju preskúmala Jarmila Sýkorová8, ktorá vytvorila inventár 
všetkých hudobnín Chládkovskej knižnice. Hudobniny rozdelila na tlače a rukopisy, 
následne tieto skupiny rozčlenila na skladby svetské a cirkevné, ktoré abecedne zora-
dila podľa priezviska autora. Vytvorila osobitné skupiny pre skladby Jozefa Chládka, 
anonymné rukopisné skladby a piesne, skladby, ktoré pribudli do Chládkovskej kniž-
nice dodatočne a hudobniny bez pôvodných prírastkových čísel: 
1. tlače: skladby svetské: 181 signatúr 
2. tlače: skladby cirkevné: 30 signatúr 
3. rukopisy: skladby svetské: 120 signatúr
4. rukopisy: skladby cirkevné: 131 signatúr
5. anonymy: skladby svetské: 33 signatúr
6. anonymy: skladby cirkevné: 9 signatúr
7. anonymy: piesne: 23 signatúr
8. skladby Jozefa Chládka: 55 signatúr 
9. hudobniny vložené do knižnice dodatočne: 28 signatúr
10. hudobniny bez pôvodných prírastkových čísel: 39 signatúr

5 ZAHRADNÍKOVÁ, Zuzana. Cirkevná hudba v Ružomberku v 19. a 20. storočí. Ružomberok, 2011, s. 60.
6 Alojz Fellegi (1866 – 1936) pôsobil ako profesor kreslenia na gymnáziu v Ružomberku. V rokoch 1885 – 1889 

študoval profesúru kreslenia v Budapešti, po štúdiu absolvoval niekoľko študijných pobytov v Drážďanoch, Pa-
ríži, Berlíne. Navštívil krajinársku školu v Baia Mare. Tvoril v akademickom štýle. 29. zimná aukcia výtvarných 
diel. 05. December 2001 [online]. 2014 [cit. 2014-09-07]. Dostupné z: http://www.soga.sk/aukcie-obrazy-diela-
umenie-starozitnosti/aukcie/29-zimna-aukcia-vytvarnych-diel/alojz-fellegi-so-senom-929 

7 Knižnica Jozefa Chládka staršieho. In: Správy Liptovského múzea . Ružomberok, 1932, s. 39 – 41.
8 SÝKOROVÁ, Jarmila. Jozef Chládek a jeho hudobná pozostalosť v Ružomberku : diplomová práca. Bratisla-

va, 1986. Rukopis. Diplomová práca bola obhájená v akademickom roku 1985/1986 na Katedre estetiky 
a vied o umení Filozofi ckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
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Tvorba Jozefa Chládka bola skúmaná niekoľkokrát9, naposledy v rámci projek-
tu KEGA 3/4064/06 Výskum, prezentácia a propagácia hudobnej pozostalosti Jozefa 
Chládka (1856 – 1928) – ružomberského regenschóriho a skladateľa. Na projekte praco-
vali členovia Katedry hudby PF KU v Ružomberku v rokoch 2006 – 2008. Projekt začal 
dvadsať rokov po súpise Jarmily Sýkorovej a už pri prvom zbežnom preskúmaní bolo 
jasné, že v hudobnej pozostalosti sa nenachádzajú niektoré skladby, ktoré vo svojom 
súpise uvádza. Chýbali skladby pre sólové husle Poste restante-polka, Frühlingsnähen 
polka, skladba pre fl autu Mailüft l. Variationen für Flöte, sólové skladby pre klavír Me-
lodien-Krone op. 52., Schotisch op. 1, Zweites Tanz album für Pf, Frühlingsnähen polka 
fr. op. 40, Marsch op. 10, Lied ohne Vorte ... 10

Na základe skúmania aktuálneho stavu hudobnej pozostalosti počas rokov 2006 
– 2008 sme zistili, že celkový počet skladieb Jozefa Chládka uložených v knižnici Lip-
tovského múzea v Ružomberku je 89. Ide pravdepodobne len o časť tvorby skladate-
ľa, nakoľko mnohé opusové čísla chýbajú.11 Päť skladieb sa nachádzalo vo viacerých 
exemplároch (Die schönsten Augen. Polka fr. op. 17, Vergessmeinnicht. Polka fr. op. 18, 
Winterfreuden. Walzer op. 53, Lelkesüljünk. Mazurka op. 62, Gondolj rám. Lengyelke op. 

9 Súpis hudobnín Jozefa Chládka nájdeme v krátkej monografi i Štefana Hozu.
 HOZA, Štefan. Jozef Chládek. In: Nová práca, 1946, roč. 2, č. 12 – 13, s. 188 – 191. Autorom ďalšieho súpisu 

je Juraj Potúček.
 POTÚČEK, Juraj. Súpis slovenských hudobnín a literatúry o hudobníkoch. Bratislava: Nakladateľstvo SAVU, 

1952, s. 113 – 114. Nedostatkom súpisu Juraja Potúčka je fakt, že obsahuje iba tri spevníky, ktoré vyšli tla-
čou: Manuale, Nábožný kresťan, Funebrál. Ďalší výskum uskutočnila Darina Múdra v auguste 1984, v tom 
čase zamestnaná ako odborná pracovníčka SNM v Bratislave. Výsledkom jej súpisu bola ďalej uvedená 
práca. MÚDRA, Darina. Hudobná pozostalosť Jozefa Chládka. Bratislava: Slovenské národné múzeum – 
Hudobné múzeum, 1984. Rukopis. Hudobnú pozostalosť Jozefa Chládka preskúmala v rokoch 1985 – 1986 
Jarmila Sýkorová v rámci svojej diplomovej práce. Klavírnu tvorbu skladateľa spracovala v dizertačnej prá-
ci Miriam Matejová. 

 MATEJOVÁ, Miriam. Jozef Chládek a jeho klavírne skladby z pohľadu ich využitia v pedagogickom procese 
na KU v Ružomberku : dizertačná práca. Ružomberok: PFKU, 2005. Rukopis. Cirkevnej tvorbe sa venovala 
Zuzana Zahradníková.

 ZAHRADNÍKOVÁ, Zuzana. Cirkevná hudba v Ružomberku v 19. a 20. storočí (II.): osobnosti cirkevnej 
hudby pôsobiace v Ružomberku. In: Adoramus Te : časopis o duchovnej hudbe, 2003, roč. 6, č. 4, s. 32 – 37. 
ISSN 1335-3292. 

 ZAHRADNÍKOVÁ, Zuzana. Cirkevná hudba v Ružomberku v 19. a 20. storočí. Ružomberok: Verbum, 
2011. ISBN 978-80-8084-759-3.

 ZAHRADNÍKOVÁ, Zuzana. Ružomberský chrámový spevokol. In: Adoramus Te : časopis o duchovnej 
hudbe, 2004, roč. 7, č. 1, s. 25 – 27. ISSN 1335-3292.

10 Niektoré skladby Jozefa Chládka sú uložené v zbierkovom fonde Hudobného múzea SNM v Bratislave. 
Skladby Jozefa Chládka nájdeme pod signatúrami MUS I. 140, 170, 171, MUS III. 240, 323, MUS XXX 
6278, MUS CLXXXI 135, 136. V zbierkovom fonde sa stretneme aj s menom Heinricha Karla Chládka 
(MUS VIII. 784) a Jozefa Chládka, ml. (MUS III. 240, 323, MUS XXX 6278).

11 ZAHRADNÍKOVÁ, Zuzana. Cirkevná hudba v Ružomberku v 19. a 20. storočí (II.): osobnosti cirkevnej 
hudby pôsobiace v Ružomberku. In: Adoramus Te : časopis o duchovnej hudbe, 2003, roč. 6, č. 4, s. 33.
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61), dve skladby boli skomponované pre rôzne obsadenie (Winterfreuden. Walzer op. 
5312, Magyar tánczok13).

Zo skladieb sme v rámci horeuvedeného projektu vyselektovali najhodnotnejšie 
cirkevné a svetské kompozície, ktoré boli prepísané z rukopisov do tlačenej podoby. 
Dve klavírne skladby Lelkesüljünk Mazurka op. 62, Variácie k nápěvu ,,Tam v tichém 
dálném údolí“ op. 22., skladba pre sólový hlas Bože, svetov stvoriteli!, 11 organových 
skladieb, 3 zborové skladby a omša Missa sollemnis C dur op. 4814, vyšli v publikácii 
Výber skladieb z tvorby Jozefa Chládka.15 Missa sollemnis C dur op. 48 bola uvedená 
24. septembra 2010 v Bazilike sv. Mikuláša v rámci medzinárodného organového fes-
tivalu Trnavské organové dni. 

Novoobjavený rukopisný Tanz album
V roku 2011, tri roky po ukončení projektu, sa s autorkou príspevku skontaktovala 

pani, ktorá dvadsať rokov vlastnila rukopisný Tanz album od Jozefa Chládka. O exis-
tencii albumu neinformoval ani jeden súpis zaoberajúci sa hudobnou pozostalosťou 
skladateľa. Za nepriamy dôkaz jeho existencie by sme mohli pokladať Zweites Tanz al-
bum, ktorý vo svojom súpise z roku 1986 pod pôvodným prírastkovým číslom 28 920 
uvádza Jarmila Sýkorová.16 Zweites Tanz album obsahoval osem klavírnych skladieb: 
Rupferstück-polka fr. op. 12 / a, Schützen Marsch op. 13, Schützen Quadrill op. 14, Polka 
op. 15, Pech-polka op. 16, Die schönsten Augen. Polka fr. op. 17, Vergessmeinnicht. Polka 
fr. op. 18, Trauer Marsch op. 20. Už v čase súpisu Jarmilou Sýkorovou nebol album 
kompletný, pretože v ňom chýbala skladba označená ako op. 19. V rokoch 2006 – 2008 
sa z Zweites Tanz album nachádzali v Liptovskom múzeu len dve klavírne skladby Die 
schönsten Augen. Polka fr. op. 17 a Vergessmeinnicht. Polka fr. op. 18. Fakt, že Zweites 
Tanz album je pokračovaním novoobjaveného Tanz album je podložený aj opusovými 
číslami jednotlivých klavírnych skladieb. Posledná skladba v Tanz album je označená 
opusovým číslom 11 a prvá klavírna skladba v Zweites Tanz album pokračuje opuso-
vým číslom 12. 

Tanz album vznikol pravdepodobne počas pôsobenia Jozefa Chládka v Kouřimi 
(1876 – 1879). Na tento fakt poukazuje titulná strana albumu, kde sa okrem názvu 
nachádza rukou Jozefa Chládka napísané: von Jos. Fr. Chládek Chordirektor und Ka-
pellmeister in Kouřim 18 20/4 77. O pôsobení skladateľa v Kouřimi máme veľmi málo 

12 zborová skladba, skladba pre klavír, skladba pre husle
13 skladba pre štvorručný klavír, orchestrálna skladba
14 Obsadenie: fl auta, hoboj, klarinet in C I., II., fagot I., II., lesný roh I., II., trúbka in F I., II., tympany C, G, 

husle I., II., violy, violončelá, kontrabasy, soprán, alt, tenor, bas, organ.
15 MATEJOVÁ, Miriam. Výber skladieb z tvorby Jozefa Chládka. Ružomberok: Edičné stredisko PFKU, 2008. 

ISBN 978-80-8084-359-5.
16 SÝKOROVÁ, Jarmila, ref. 8.
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informácii. V Ľudových novinách z roku 1907 sa píše: ,,V Kouřimi ... som okrem grego-
riánskeho spevu aj svetskú inštrumentálnu muziku pestoval.“17 

Tanz album, autorka príspevku po preskúmaní pretranskribovala do tlačenej podoby. 
Skladby vyšli v rámci dvoch zborníkov, ktoré vydáva PF KU v Ružomberku.18 Autorka 
zmenila pôvodný názov na Tanz album I., kam zaradila prvé štyri klavírne skladby 
(Erinngrund zu Bad Gastein op. 1., Die Unvergessliche op. 2., Die Brunete. A Barna. op. 
3., Sylwester Walzer op. 4.) a Tanz album II., ktorý obsahuje ďalších sedem klavírnych 
skladieb (Die jugendliche Liebe op. 5., Blumenknospen Polka op. 6., Auf schönen Bergen 
op. 7., Ein Sommernachtstraum op. 8., Blitz Gallop op. 9., Sehnsucht nach dem Frühlinge 
op. 10., Herz an Herz op. 11). 

Tanz album patrí k svetskej tvorbe skladateľa, v ktorej sa prejavuje doznievanie 
kompozičných princípov klasicizmu, jeho formová vyváženosť, jednoduchosť a pre-
hľadnosť, ako aj vplyv ľudovej piesne slovenskej, maďarskej. Skladateľ sa nevyhol ani 
vplyvu novouhorského štýlu.19 

Pôvodný počet strán rukopisného albumu bol spolu s titulným listom 27. Po 
prepise je celkový počet strán 47. Jednotlivé skladby majú názvy v nemeckom jazyku, 
iba v jednom prípade sa vyskytuje spolu s nemeckým aj maďarský názov skladby 
(Die Brunete. A Barna. Polka franc. op. 3.); všetky sú označené opusovými číslami od 
op. 1 – op. 11.

Skladby boli pôvodne zapísané na 2 stranách, okrem dvoch výnimiek. Die Brunete. 
A Barna. Polka franc. op. 3. bola zapísaná na 1 strane a Sylwester Walzer op. 4. na 7 stra-
nách. Skladby sú skomponované v durových tóninách. V 5 skladbách je použitá tónina 
C dur, v dvoch skladbách Die Brunete. A Barna. Polka franc. op. 3. a Sylwester Walzer 
op. 4. sa vyskytuje D dur. Tóninu F dur nájdeme v skladbách Auf schönen Bergen (Polka 
franc.) op. 7. a Blitz Gallop op. 9. a tóninu B dur v skladbách Ein Sommernachtstraum 
(Polka Salon) op. 8. a Herz an Herz (Polka franc.) op. 11. Skladateľ komponoval v troj-
dielnej veľkej forme da Capo, v rámci ktorej druhý diel označuje Trio. Kompozície za-
čínajú introdukciou a končia codou. V skladbe Sylwester Walzer op. 4. bola použitá iná 
forma, konkrétne tzv. valčíková reťaz. Ide o spojenie viacerých valčíkov v koncertnej 
úprave za sebou. Sylwester Walzer op. 4. začína netanečným úvodom – introdukciou, 
17 CHLÁDEK, Jozef. Nábožný kresťan : odpoveď na kritiku pána Pavla Mikloviča z Vajnor, uverejnenú v Ľud. 

nov. čís. 7. In: Ľudové noviny, 1907, r. 58, č. 10, s. 2.
18 MATEJOVÁ, Miriam. Jozef Chládek (1856 – 1928): Tanz album I. diel. In: Disputationes scientifi cae Uni-

versitatis catholicae in Ružomberok, 2014, roč. 14, č. 1, s. 138 – 164. ISSN 1335-9185. 
 MATEJOVÁ, Miriam. Jozef Chládek (1856 – 1928): Tanz album II. diel. In: Disputationes scientifi cae Uni-

versitatis catholicae in Ružomberok, 2014, roč. 14, č. 2, s. 194 – 219. ISSN 1335-9185. 
19 Na vznik novouhorského štýlu vplývali viaceré prvky ľudových kultúr, existujúcich vedľa seba na území 

Uhorska, spolu s interpretačnou manierou cigánskych hudobníkov. Predchodcom novouhorského štýlu 
bol hajdúcky tanec, verbung alebo hungareska. Pre novouhorský štýl je typický bodkovaný, synkopický 
rytmus, melodické ozdoby na tzv. cifrovanie melódie (nátril, príraz, skupinka, arpeggio), rubatový prednes, 
pasáže, melancholická dur- molovú tonalita.
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po ktorej nasledujú jednotlivé valčíky, označené číslami No. 1, No. 2, No. 3, No. 4. Sled 
valčíkov končí opäť netanečnou časťou, codou, ktorou skladba vrcholí. Coda je mimo-
riadne rozsiahla – po prepise ju tvorí 6 strán (125 taktov).

Jozef Chládek vo všetkých skladbách vyznačuje dynamiku, agogika je použitá 
v Sylwester Walzer op. 4. Pedál skladateľ uvádza v Sylwester Walzer op. 4. a v Ein 
Sommernachtstraum op. 8.

Stručné zhodnotenie klavírnych skladieb Jozefa Chládka
Novoobjavený Tanz album Jozefa Chládka rozšíril počet klavírnych skladieb autora 

na 25. Na základe súčasného stavu ich môžeme rozdeliť do troch skupín:

1. skladby pre sólový klavír – tlače (14):
Tanz album I.
Tanz album II.
Variácie k nápěvu ,,Tam v tichém dálném údolí“ op. 22.
Winterfreuden. Walzer op. 5320

Lelkesüljünk Mazurka op. 62 21

2. skladby pre sólový klavír – rukopisy (8):
Die schönsten Augen. Polka fr. op. 17
Vergessmeinnicht. Polka fr. op. 18
Volt nekem egy szép szeretőm... op. 2122

Tarock polka op. 60
Gondolj rám. Lengyelke op. 6123

Polka Mazur op. 61
Potpouri I.
Potpouri II.

3. skladby pre štvorručný klavír – rukopisy (2):
Magyar tánczok (Egyveleg)
Quadrill. Cigány zene

20 Winterfreuden Walzer op. 53 je jediná klavírna skladba, ktorá vyšla za života Jozefa Chládka tlačou. 
Na titulom liste 7-stranovej skladby sa nachádza venovanie: ,,Ihrer Ehrwürden sr. Klara Bota. Oberin 
des Mädchen – Erziehungs – Institutes zu Rosenberg hochachtungsvoll gewidmet.“ Skladba bola vydaná 
vo Viedni vo vydavateľstve Josefa Eberleho. Rok vydania nie je uvedený. Názov skladby je na titulnej strane 
okrem nemeckého aj v maďarskom jazyku – A tél örömei.

21 Voľný preklad ,,Veseľme sa“. 
22 Voľný preklad ,,Mala som pekného milenca...“. 
23 Voľný preklad ,,Mysli na mňa“. 
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Jozef Chládek komponoval, podobne ako jeho súčasníci, klavírne skladby prevažne 
salónneho charakteru, určené meštianskej spoločnosti, schádzajúcej sa pri rôznych spo-
ločenských udalostiach, organizovaných o. i. Katolíckym kruhom v Ružomberku, pri 
vzniku ktorého Jozef Chládek stál.24 Svoje klavírne skladby tvoril v tanečných formách. 
Najčastejšie využíval polku, vyskytuje sa aj valčík, čardáš či štvorylka. V rámci tvorby 
pre klavír sa nedopracoval ku komponovaniu väčších hudobných foriem, napríklad
sonatíny alebo dokonca sonáty, ktoré sú však v tomto období zastúpené aj u iných 
predstaviteľov hudobného života skôr výnimočne.25 Dodržiaval klasické princípy for-
movej výstavby hudobného diela. Skladby sú prehľadne členené, jasné a zrozumiteľné. 

Harmonická štruktúra prebieha v rámci základných harmonických vzťahov. Takmer 
výlučne je založená na akordoch postavených na I., IV., a V. stupni, D7 a ich obratoch. 

Aké sú v súčasnej dobe možnosti využitia klavírnej tvorby skladateľa? Osobne si 
myslím, že svojim prístupným, nenáročným a po melodickej stránke invenčne svie-
žim hudobným materiálom by mohli byť vhodnou študijnou literatúrou na rôznych 
typoch škôl. Malý počet predznamenaní, prevaha durových tónin, jednoduché for-
mové riešenie, spevná melodika, využitie ľudovej piesne, dôsledné vyznačenie arti-
kulácie či dynamiky ich predurčujú k inštruktívnym účelom a boli by príťažlivé aj pre 
dnešného mladého hudobníka. Bez konkrétneho využitia, či prezentácie tvorby tzv. 
regionálnych skladateľov, ku ktorým Jozefa Chládka radíme, upadne jeho život a dielo 
do zabudnutia. A to si osobnosť, ktorá sa významne podieľala na formovaní hudobnej 
kultúry Ružomberka na prelome 19. a 20. storočia, rozhodne nezaslúži. 
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OBRAZOVÁ PRÍLOHA

Obr. 1 Jozef Chládek. 
Erinngrund zu Bad Gas-
tein (Polka Mazur) op. 1. 

(ukážka)

Obr. 2 Jozef Chládek. Auf 
schönen Bergen (Polka 
franc.) op. 7. (ukážka)
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SLOVENSKÁ VOKÁLNA TVORBA PRE DETI PRED VZNIKOM 1. ČSR

PaedDr. Mgr. art. Peter Hochel, PhD.
Katedra hudby, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

ABSTRAKT
Pôvodná slovenská vokálna tvorba určená deťom vzniká až na prelome 19. – 20. storočia, 

a to za mimoriadne zložitých politických, spoločenských, sociálnych i materiálnych podmienok. 
Autormi prvých domácich spevníčkov a „učebníc“ hudobnej výchovy sú síce príslušníci 
národne orientovanej inteligencie, avšak bez profesionálnejšieho kompozičného školenia 
a z ich piesní či zborov cítiť, žiaľ, i značnú poplatnosť dobovým nábožensko-výchovným 
a národnobuditeľským cieľom, bez hlbšieho zohľadnenia detskej psychológie resp. detského 
videnia (a prežívania) sveta. Predkladaný príspevok zaostruje pozornosť na tri najvýznamnejšie 
práce tohto druhu vytvorené pred rokom 1918, všímajúc si ich umelecký i výchovný aspekt, ako 
aj celkové postavenie v rámci domácej hudobnej kultúry.

ABSTRACT
SLOVAK VOCAL MUSICAL WORKS FOR CHILDREN BEFORE THE ESTABLISHMENT 
OF 1ST CZECHOSLOVAK REPUBLIC

Original Slovak vocal musical works for children was not composed until the turn 
of the 19th and 20th century in extremely diffi  cult political, societal, social and material 
conditions. Authors of fi rst domestic songbooks and “textbooks” of musical education were 
members of nationally oriented intelligence, however, without more professional training 
in musical composition. Th eir songs or choruses unfortunately refl ect following religious-
educational and national revival goals of that period missing deeper consideration of childish 
psychology, or childish view (and experiencing) of the world. Th is article focuses attention 
to the three most signifi cant works of that kind created before 1918 taking into account their 
artistic and educational aspect as well as their place in domestic musical culture.

Pri troške zovšeobecnenia možno povedať, že dejiny modernej pedagogiky začí-
najú približne v polovici 18. storočia, a to dvomi spismi slávneho umelca a fi lozofa 
J. J. Rousseaua (1712 – 1778) Emil čiže o výchove a Nová Heloise. Európska spoločnosť 
pod ich dojmom prestáva vnímať dieťa iba ako jednoduchú „zmenšeninu“ dospelého 
a čoraz viac si začína uvedomovať špecifi cké črty detskej mentality. V oveľa väčšej 
miere ako doposiaľ tak rešpektuje osobitosť detského myslenia, snaží sa vžiť do detskej 
prirodzenosti a nevinnosti, ponoriť do sveta rozprávok a fantázie, chápať intenzitu det-
ských zážitkov i stály údiv dieťaťa nad vecami dosiaľ nepoznanými, pokúša sa porozu-
mieť konfrontácii detských snov a predstáv s reálnym svetom dospelých. Tento priam 
revolučný sociologicko-psychologický trend sa čoskoro prejaví aj v hudbe, kde začne 
mať tvorba určená deťom (resp. svet detí nejakým spôsobom refl ektujúca) pomerne 
dôležité miesto u veľkého množstva slávnych i dnes už celkom zabudnutých autorov. 
Dôkazom môže byť napríklad známa Detská symfónia Leopolda Mozarta či vo svojej 
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dobe populárne zbierky detských piesní Lieder für Kinder (1769) a Der Kinderfreund 
(1782) lipského skladateľa a pedagóga Johanna Adama Hillera.1 

Skutočný prelom v danej oblasti prináša však až kompozično-literárny odkaz po-
predného nemeckého skladateľa, klaviristu, dirigenta a hudobného publicistu Roberta 
Schumanna (1810 – 1856). Schumann, ktorého sám Stravinskij nazval „skladateľom 
detstva“ a tvorcom sveta detskej fantázie, je totiž jedným z prvých skladateľov v deji-
nách, ktorý chápe skladby pre deti nielen ako zjednodušené modely veľkých, „dospe-
lých“ skladieb – resp. ako odľahčené verzie tradičných druhov a foriem -,2 ale vo svo-
jich slávnych, celými generáciami obľúbených cykloch Detské scény (1838) a Album 
pre mládež (1848) sa mu darí spôsobom priam zázračným komunikovať s dieťaťom 
hrajúcim či počúvajúcim ako s partnerom rovnocenným, nie „menejcenným“. Nezni-
žuje sa teda k akejsi lacnej, prvoplánovej banalite resp. vedomému „zinfantilneniu“ 
svojej vyspelej hudobnej reči, lež sa naozaj čistým, otvoreným spôsobom vciťuje do 
existencie malého človeka a oživuje detský svet so všetkými jeho radosťami, starosťami, 
otázkami, strachom i nádejami.3 Oba tieto opusy tak mimoriadne účinným spôsobom 
formulujú novú poetiku i fi lozofi u inštruktívnej a prednesovej klavírnej tvorby4 a zá-
roveň predznamenávajú celý rad podobných (na Schumanna sa dokonca neraz priamo 
odvolávajúcich!) detských klavírnych radov a cyklov rozličnej technickej i výrazovej 
náročnosti – z tých najslávnejších by sme mohli menovať aspoň Album pre mládež 
(1878) Piotra Iľjiča Čajkovského či Detský kútik (1906 – 1908) Claudea Debussyho. 

Je tiež pochopiteľné, že okrem sólových klavírnych skladieb rastie od čias Schuman-
na počet podobných inštruktívne-prednesových skladbičiek aj pre iné hudobné ná-
stroje resp. ich kombinácie (zvlášť obľúbenými sa v kontexte domáceho muzicírovania 
meštiackych rodín stávajú najmä rôzne poetické miniatúry pre husle a klavír). Popri 
dielach inštrumentálnych sa však pozornosť skladateľov začína čoraz viac sústreďo-
vať aj na deťom určenú hudbu vokálnu, kde okrem pôvodnej tvorby piesňovej stúpa 
i množstvo (a kvalita) skladieb zborových. 

Žiaľ, situácia na našom území je v priebehu 19. storočia úplne iná a rozdiel „vý-
voja“ v oblasti detskej a inštruktívnej tvorby voči okolitému kultúrnemu svetu priam 
priepastný. Slovensko je totiž až do roku 1918 relatívne bezvýznamnou, sociálne 
i vzdelanostne výrazne zaostávajúcou časťou Rakúsko-Uhorskej monarchie, zbavenou 
akýchkoľvek osobitých politických či kultúrnych práv a výhod, vystavenou navyše stá-
le silnejšiemu tlaku „maďarizácie“. Po potlačení maďarskej buržoáznej revolúcie a re-
1 Porov.: HOCHEL, P. Slovenský skladateľ deťom. Tvorba do roku 1945, s. 25 - 26. 
2 PIRNÍKOVÁ, T. Skladateľské inšpirácie a impulzy v hudobnej pedagogike, s. 88.
3 HOCHEL, P. Slovenský skladateľ deťom. Tvorba do roku 1945, s. 27. 
4 Súčasťou prvého vydania Albumu pre mládež je tiež príručka Musikalische Haus- und Lebensregeln, v ktorej 

Schumann ako jeden z prvých teoretikov sformuloval ťažiskové pedagogické zásady pre výchovu mladých 
hudobníkov, tvoriace de facto dodnes základ didaktického, estetického, etického i fi lozofi ckého smerovania 
hudobnej výchovy!
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alizovaní tzv. Th unovskej reformy ľudových škôl (1850) je síce na Slovensku povolená 
ako vyučovacia reč i slovenčina (v ktorej začínajú dokonca vychádzať aj prvé učebnice 
a metodické príručky), všeobecný hospodársky, politický a národnostný útlak trvá 
však v našich končinách naďalej a citeľný nedostatok škôl resp. ďalších kultúrnych 
ustanovizní, ich nevyhovujúce vybavenie a absencia kvalitných, vzdelaných učiteľov 
a osvetových pracovníkov (o samotných profesionálne vyškolených hudobníkoch 
ani nehovoriac) sa odráža i na bolestivej stagnácii národne orientovaného kultúrne-
ho i hudobného života. Smutným faktom teda je, že v čase, keď nemecké meštiactvo 
kladie prioritný dôraz na estetickú výchovu detí školského veku, v ktorých vidí veľkú 
a slávnu budúcnosť nemeckého národa – a Schumann komponuje svoje slávne detské 
albumy či koncipuje spomínané Hudobné domáce a životné pravidlá -, slovenské deti 
majú v školách možnosť zaspievať si v národnom jazyku nanajvýš zopár ľudových či 
náboženských piesní, aby sa ich srdce „na city zbožné a mravné otvíralo“ a aby oni „po 
namáhavém učení v pozornosti neoslabli, ale k nové činnosti povzbuzeni byli“ (Anton 
Halúzka)5. 

Výsledkom novej vlny zaktivizovania národných síl po ukončení tzv. Bachovho ab-
solutizmu je nielen slávne Memorandum národa slovenského (1861), žiadajúce uznať 
slovenský národ i reč a vytvoriť oveľa priaznivejšie podmienky pre rozvoj slovenskej 
kultúry aj školstva, ale tiež vznik Matice slovenskej (1863) a prvých troch slovenských 
gymnázií – v Revúcej (1862), Martine (1867) a Kláštore pod Znievom (1869)6. Práve 
tieto mestá a mestečká (ku ktorým však možno pridať prinajmenšom Liptovský Miku-
láš, Banskú Bystricu, Dolný Kubín či Levoču) sa stávajú dôležitými strediskami národ-
nobuditeľského hnutia a najmä vďaka početným – v nich zakladaným – spevokolom 
i významnými centrami, v ktorých začína vznikať pôvodná slovenská hudba, hoci spo-
čiatku pestovaná len na čisto amatérskej báze a orientovaná hlavne vlastenecky resp. 
ľudovýchovne.

Spoločnou črtou všetkých slovenských skladateľov resp. upravovateľov obrodenec-
kého obdobia je pritom takmer výlučné nadväzovanie na slovenskú ľudovú pieseň či 
na piesne tzv. spoločenské (väčšinou hymnického resp. revolučného charakteru, ale 
i s textami pripomínajúcimi tradičné ľudové balady), ktorých tvorcami boli hlavne 
predstavitelia staršej „štúrovskej“ generácie. Pravdou však je, že napriek značnému 
spoločenskému významu týchto diel, je ich umelecká úroveň voči tomu, čo sa v danom 
čase deje na poli národnej kultúry trebárs v Čechách, Rusku alebo Poľsku až žalostne 
nízka. Väčšina národne orientovaných hudobníkov síce pochádza z radov inteligencie 
a sú medzi nimi mnohí vzdelaní učitelia, žurnalisti, právnici či kňazi (najmä evanjelic-
kí), no ako skladatelia a upravovatelia, sú, žiaľ, takmer bez výnimky diletantmi bez dô-
kladnejšieho hudobného školenia a odborných teoretických vedomostí. Výsledkami 
5 GREGOR, V. – SEDLICKÝ, T. Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku, s. 165.
6 GREGOR, V. – SEDLICKÝ, T. Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku, s. 168.
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ich práce sú tak väčšinou len jednoduché piesne napodobňujúce ľudové vzory, prípad-
ne zbierky („vence“ a „venčeky“) originálnych ľudových piesní, upravovaných (harmo-
nizovaných) pre sólový klavír, spev s klavírom alebo mužské resp. miešané zbory.7 

Práve v takomto kultúrnom ovzduší a takejto spoločenskej situácii teda vznikajú 
aj prvé spevníky a učebnice, obsahujúce najstaršiu pôvodnú tvorbu slovenských – resp. 
na Slovensku pôsobiacich – autorov, adresovanú deťom. Prelomovým počinom v da-
nej oblasti sa stáva Malý spevák čili stručný návod ku spevu pre slovenské národnie školy 
(1873), zostavený učiteľom prípravnej triedy martinského gymnázia, Janom Kada-
vým (1810 – 1883). Hoci šlo o pedagóga a osvetového pracovníka českého pôvodu, už 
krátko po príchode na Slovensko dokonale splynul s tunajším kultúrnym prostredím 
a o jeho všestranných kvalitách i zaangažovanosti vo „veciach národných“ sa s úctou 
vyjadruje napríklad aj Svetozár Hurban–Vajanský: On bol vo večnom styku s prednými 
mužmi slovenskými a slovanskými. Kde bolo treba dajakú ideu uskutočniť, tam vyhľada-
li Kadavého.“ (...) „Čítajte len Celí deň porjadneho Janíka. Je to naozaj práca dokonalá 
v slohu, ukazujúca na veľké pedagogické dary a psychologickú znalosť detí. To nie sú 
naplácané krivonohé veršotepaniny, aké sa tu i tu dávajú do rúk deťom a už od počiatku 
hubia vkus a ucho neviniatok.“ A tiež: Kadavého umeleckú činnosť nie som kompetentný 
posúdiť, ale toľko vie aj laik, že je ona ohromná, neúnavná a mnohé ovocie donášajúca. 
Kadavý, znateľ teórie hudby výtečný, je spolu aj tvorcom a hudobným básnikom. Ne-
jeden nápev, už všeobecne známy, pochádza z jeho peknej duše.“8 Množstvo takýchto 
nápevov sa objavuje i v spomínanom Malom spevákovi, brožúrke vydanej Kadavého 
vlastným nákladom, ktorú autor medzi „ctené spevoľúbe obecenstvo“ vysiela s týmito 
slovami: „Spev jako odvetvie krásnych umení budí krásnocit, vzdeláva srdce a ducha, je 
hybadlom vyššej vzdelanosti a poskytuje jednotlivcom i celým spoločnosťam milú zába-
vu. Má-li ale spev úlohu túto náležite a vo väčšom rozmeru vykonať, musí byť pravi-
delný, a s jeho vyučovaním musí sa začať hneď v národnej škole pri útlej mládeži, lebo 
pri nej cvičí rozum, obrazotvornosť, pozornosť a pamäť, šľachtí city a vedie ju k správne-
mu a príjemnému čítaniu, k poriadnosti a k určitosti v jednaní. Práve je to radostný zjav, 
že v našom slovenskom spevavom, na najkrásnejšie národnie piesne bohatom národe 
začína sa spev horlive pestovať a že sa uvádza jako povinný predmet i do škôl národních. 
Leš k riadnemu vyučovaniu vo speve nedostávajú sa nám potrebné prosredky. I zaumie-
nil som si nedostatku tomuto aspoň z čiastky odpomôcť vydaním stručného návodu ku 
spevu so zásobou primeraných piesní.“9 Samozrejme však: „Rozumie sa samo sebou, že 
učitelia spevu musia mať istý stupeň hudobních známostí, aby si mohli sami doplniť, čo 
mi tu nebolo možno podať k vôli stručnosti a lacnote diela – (lacnote preto, aby si dielce 
toto mohli zadovážiť i menej zámožné dietky); rozumie sa tiež, že pri vyučovaní v spe-
7 HOCHEL, P. Slovenský skladateľ deťom. Tvorba do roku 1945, s. 52.
8 HURBAN–VAJANSKÝ, Svetozár. Z dejín literatúry 1.
9 KADAVÝ, J. Malý spevák čili stručný návod ku spevu pre slovenské národnie školy, s. 3.
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ve musia učitelia každé oddelenie so svojimi žiakmi hneď od počiatku náležite k čistej 
povedomosti veci prepracovať, aby si tak žiadaný pokrok a zdar poistili.“10 Malý spevák 
je teda nielen prvou slovenskou zbierkou umelých detských piesní, ale zároveň prvou 
slovenskou učebnicou hudobnej výchovy a spevu, zahŕňajúcou popri základných meto-
dických pokynoch, týkajúcich sa správneho spievania, tvorenia tónu či nácviku piesní 
aj  základnú dávku teoretického učiva, spojeného s  praktickými cvičeniami. Autorom 
väčšiny melódií, ich jednoduchých „zborových“ úprav – a dokonca i časti textov – je 
sám Kadavý. Z ostatných autorov je v Malom spevákovi hojne zastúpený najmä August 
Horislav Škultéty (1819 – 1892), niekoľkými piesňami prispel tiež František Víťazoslav 
Sasinek (1830 – 1914), pôvabné sú i dve „jarné“ melódie od Jána Kollára (1793 – 1852), 
no a miesto v spevníčku si našli aj dve mimoriadne obľúbené vlastenecké piesne Ešte 
Sláva žije Miloslava Dumného a Sláva šľachetným Karola Kuzmányho, známa skôr 
pod názvom Kto za pravdu horí. 

Samozrejme, že aj v koncepcii Malého speváka cítiť silnú poplatnosť dobovo aktuálnym 
výchovným či  národnobuditeľským cieľom, pričom zohľadnenie detskej psychológie 
a detského videnia resp. prežívania sveta je tu ešte stále druhoradé. Rozpačitý úsmev 
môže dnes vyvolať i drvivá väčšina piesňových textov, charakteristických zvláštnou 
naivitou a občas až „príšerným“ moralizovaním11. Napriek tomu však zostáva hudobná 
stránka väčšiny týchto drobností prekvapivo nápaditá12 a iste aj vďaka nej zostali viaceré 
z Kadavého piesní skutočnými detskými „hitmi“, a to nielen dobovými – z Malého 
speváka pochádza, napokon, i slávna pesnička My sme smelí vojaci (...šable, fl inty 
máme), ktorú prevzali aj zostavovatelia iných učebníc či piesňových zbierok a ktorú si 
mnohí príslušníci starších generácií pamätajú zo školských lavíc ešte dodnes...

Historicky porovnateľne významným, avšak z hľadiska umeleckého i pedagogické-
ho podstatne „kontroverznejším“ je Spevníček dvojhlasných slovenských piesní (1897) 
absolventa pražskej Organovej školy a zakladajúceho dirigenta legendárneho mikuláš-
skeho zboru Tatran, Karola Ruppeldta (1840 – 1909). Predchodcom „Spevníčka“ bol 
už v podstate Venček slovenských národných piesní, vydaný v Prahe v roku 1874 (teda 
len krátko po Kadavého Malom spevákovi) a obsahujúci 58 jednoduchých, dvoj- a troj-
hlasných úprav spevov ľudových, vlasteneckých či mravoučných. Aj keď autor svoj 
10 KADAVÝ, J. Malý spevák čili stručný návod ku spevu pre slovenské národnie školy, s. 4.
11 „Čo nechceš, aby Ti druhý človek činil / hľaď, abys´ to nikdy nikomu neučinil“. „Kto sa nechce pilne učiť 

v svojej útlej mladosti / ľutovať to bude iste v dobe svojej starosti“. „Ktorí ľudia dobre činia, zlému vyhybujú / 
tí sa pána Boha boja a práve milujú“. „Duch môj žije v radosti a necíti žalosti / keď moje povinnosti vykonám 
v ochotnosti“. „Konaj práce svojho povolania vždy zo všetkej svojj sily / tak budeš mať v zemskom putovaní 
v spokojnosti život milý.“ „Vždy len dobre myslieť a vždy lepším byť / to si majú všetky dietky obľúbiť“. „Kto 
zná niečo, toho radi máme / kto nič nezná, o toho nedbáme“. „V samotnosti, v spoločnosti / chráňte sa die-
točky neprávosti“. „Pracovitosť, statočnosť a pilnosť / ľuďom dávajú zámožnosť, živnosť“, atď.

12 Za zvláštnu zmienku stojí napr. Kadavého pieseň Tu v prírode, kde autor veľmi jednoducho – no pre deti 
iste príťažlivo – narába s efektom ozveny, využívajúc pri tom tzv. viaczborovú techniku, známu už z baroka, 
v oblasti detskej zborovej tvorby sa však u nás objavujúcu zrejme po prvýkrát!
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Venček odporúča do pozornosti spevokolom mužským i ženským, zreteľne sa v ňom 
obracia hlavne na školskú mládež,13 pričom základné (z dnešného hľadiska značne 
úsmevné) „dirigentské“ inštrukcie udeľuje aj jej učiteľom: „Podeľte si najprv žiakov 
na sopranistov, t. j. tých, ktorí majú tenký, vysoký hlas (ktorí škálu najviššie vytiahnu), 
a na altistov, ktorí majú hrubší, hlbší hlas; učte ich poznávať noty, a tak pozvoľna dľa 
ních spievať. Každému žiakovi dajte tento Venček do ruky a reknete: tie vrchnie noty, čo 
majú nožičky (kolme čiary) hore menujú sa sopránové noty a budú ich spievať sopranis-
te, tie spodnie noty sú altové noty a spievajú ich altiste. Udaného tempa a taktu sa prísne 
držať. Toľko nakrátce. Na zdar!“14

Každopádne, Spevníček dvojhlasných slovenských piesní, publikovaný o takmer 
štvrťstoročie neskôr, je už dielom výrazne prepracovanejším a okrem výberu „toho 
najlepšieho“ z Venčeka v ňom Ruppeldt ponúka i dvojhlasné „harmonizácie“ piesní 
z Malého speváka či úpravy ďalších, prevažne vlastenecky ladených spevov z tvorby 
Karola Zarkóczyho, Juraja Bullu, Samuela Tomášika, Andreja Sládkoviča, Karola 
Kuzmányho, Janka Chalupku, Jána Kalinčiaka a Sama Chalúpku. Za povšimnutie 
však rozhodne stojí i osemnásť „cele nových, dosiaľ nikde nepočutých“ piesní z pera 
samotného Ruppeldta, ktorých melodická invencia je plne porovnateľná so zmienenými 
kompozíciami Jana Kadavého, ba dokonca sú Ruppeldtove skladby miestami ešte 
nápaditejšie a ich faktúra zaujímavejšia. Škoda len, že citlivejšieho hudobníka občas 
nepríjemne zaskočí skladateľovo evidentné nerešpektovanie dĺžky slabík a slovných 
prízvukov, či dosť nešikovné, „diletantské“ riešenie niektorých kontrapunktických 
vzťahov a postupov.

Každopádne, oveľa väčším problémom než hudobná či štylistická stránka je text 
a obsahová náplň mnohých týchto kompozícií. Kým sa dnes nad všadeprítomným 
moralizovaním v Malom spevákovi možno iba pousmiať, nepríjemné prekvapenie 
(a silné znepokojenie) dokáže pri listovaní Ruppeldtovým Spevníčkom vyvolať 
posun uvedeného piesňového repertoáru k akejsi zvláštnej agresivite, militantnosti 
a morbídite. Napätá spoločenská a politická atmosféra sa tak napríklad odráža nielen 
na absolútne „nedetskom“ duete Dobrovoľník a dievčina15, ale aj na „veselej detskej 

13 „Ty ale milá mládež moja! Vraďuj sa s chuťou do venčeka toho, uč sa pilne spievať, spievaj rada a často piesne 
národa svojho! Slovensky si spievaj: tak ťa dobrá mati / ešte hen v kolíske učila spievati.“ RUPPELDT, K.: 
Venček slovenských narodnich piesní. 1874.

14 RUPPELDT, K. Venček slovenských narodnich piesní. 1874.
15 Kde kvetinky jarček myje / dobrovoľník na stráži je / popri ňom ide dievčina / ako malina./ „Dievča postoj! 

sic hneď ležíš / ku komu a zkade bežíš?“ / „Zbierala som ruže v sade / idem domov ztade.“ / „Ty si malý špión, 
však ver? / Do väzenia so mnou sa ber!“ / „Slovenka som – sama doma / mať je bezo mňa!“ / Bystrý šuhaj 
šabľou hrká / a ostrôžkou noha štrká. / „Jaj, Bože môj, kde sa podieť? / Plný hrôzy svet.“
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pesničke“ Školské vojsko16, či ťahavej balade Bojovník17. Nuž a pozoruhodne „štýlový“ 
záver má trebárs i tak pôvabná „piesenka“ ako Srnka a zajaček: „Dobrý deň, zajačku, 
ako sa máš? / S chuťou li trávku si útlu trháš? / S chuťou, ver, susedka, s chuťou si jem 
/ poďže tiež, poď so mnou zajesť si sem! / Hej, ale tamto, hľa, horárov krok / fl intu si 
zložil už, už berie brok / skryjem sa do lesa, do húšte preč / hop! srnka so mnou aj ty poď, 
uteč! / Ešte si trošíčku tu pohryziem / neboj sa, bystro ja utekať viem! / Zajaček do lesa 
chytro beží / paf! guľkou trafená srnka leží!“... Za to, že sa medzi slovenskými deťmi 
nestali „hitmi“ aj takéto popevky, možno – paradoxne – „vďačiť“ faktu, že Ruppeldtova 
publikácia bola ihneď po vydaní v celom náklade skonfi škovaná (!), pričom zámienkou 
na jej zabavenie sa stal údajne iba jeden „politicky závadný“ piesňový verš: „Zaspievaj, 
až zhučia hory, doly, polia, kto zná, či zajtra už spievať Ti dovolia“18...

Medzi cenné obohatenie detskej piesňovej literatúry na Slovensku pred vypuknutím 
prvej svetovej vojny – a následným zánikom Rakúska-Uhorska – patrí napokon 
zbierka „jedno-, dvoj-, troj- a štvorhlasných veselých i vážnych piesní pre evanjelické 
školy zvlášť a priateľov spevu vôbec“, nazvaná Fialôčky. Jej autorom je Juraj Babka 
(1868 – 1942), učiteľ a kantor evanjelického kostola v Liptovskej Sielnici. Fialôčky, 
vydané „vlastným nákladom“ v roku 1909, zostavoval Babka veľmi precízne, s ohľadom 
na učebný plán ľudových škôl, a to v čase, keď už Kadavého a Ruppeldtove spevníky 
a venčeky boli dávno nedostupné, ba priam zabudnuté. Svoju iniciatívu objasňuje 
autor v pôsobivom predhovore: „My, vychovávatelia dnešnej doby v stupňovanej 
miere uznávame velikú dôležitosť spevu, lebo vieme, že: nielen že má veliký účinok na 
sošlachtenie srdca i duše dieťaťa, ale je aj neocenitelným vychovávacím prostriedkom 
v každom ohlade. Ako máme spevu a čo z neho vyučovať, k tomu dáva nám úpravu 
učebný plán, v tomto ohľade sme tedy úplne na čistom. Inou však otázkou je, že 
z čoho máme spevu vyučovať? Zaiste, že z nejakého školského spevníka. No a tu sme 
prišli k otázke, že z ktorého? A či máme nejaký výber? Srdce mi žiaľom stíska – a iste 
každému správnemu priateľovi spevu, nosiacemu na srdci výchovu našej drahej mládeže 

– keď si pomyslím, že naše školy nemajú žiadneho spevníka. Áno, nemajú, čo by bolo 
k neuvereniu, keby to nebola skutočná pravda ... Tomuto nedostatku chcú odpomôcť tieto 

„Fialôčky“, preto nik nemôže mi vytýkať, že ich vydaním chcem nepotrebne rozmnožiť 
počeť učebných kníh. Ba je skutočne až ku podivu, že posiaľ nikomu nenapadlo sostaviť 
a vydať podobný spevníček, ktorý nám je tak potrebný – a to menovite v dnešné časy – 

16 „Berme zbroj do ruky, malí vojaci / stavajme sa v pluky, statní junáci! / Bubeníci bubnujú, poručíci hubujú, 
okúňavým darebákom pokuty diktujú. / Veje už zástava, nič nemeškajme / trúba nás zvoláva, v pochod sa 
dajme! / Nech sa nikto nevlečie / dnes krv iste potečie / hurrah! chlapci, len bez strachu / do tej krutej seče. / 
Vyženieme z  krajiny nepriateľa preč / nech zacíti mladiny statnej ostrý meč. / Len udatne strieľajme / šablič-
kami sekajme / nepriateľu v žiadnom páde / premôcť sa nedajme.“

17 „Bubny hučia, trúby vreštia / dajže Bože, dajže šťastia / oceľ skáče od oceli / rúbajú sa chlapci smelí. / Rúbajú 
sa šabličkami / strieľajú sa guľôčkami / guľky, šable nasledujú / chlapcom hlávky odskakujú.“

18 Porov.: KOLEKTÍV AUTOROV. Dejiny slovenskej hudby. 1957, s. 306.
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ako kus každodenného chleba ... Keď tedy púšťam „Fialôčky“ tieto na cestu, prajem si 
len to, aby ony boli všade tak vďačne prijaté, ako bezzištne ich ja vydávam a aby i ony 
prispely k zveľadeniu i okrášleniu detských srdiečok a k pozdvihnutiu nášho školského – 
a tak i cirkevného spevu.“19

Fialôčky obsahujú až 60 nenáročných, deťom ľahko prístupných piesní na texty via-
cerých kvalitných dobových básnikov (o. i. Martina Braxatorisa, Augusta Horislava 
Škultétyho či Jana Václava Sládka), ale tiež na citáty z Tranoscia či verše z pera samot-
ného autora. Babka tu navyše fi guruje nielen ako obyčajný zostavovateľ či upravovateľ 
hudby iných skladateľov (A. Menicha, V. Mladého, J. Svobodu, J. Hoósa), ale aj ako 
prekvapivo invenčný tvorca väčšiny pôvodných nápevov! 

Príjemným je tiež zistenie, že hoci zbierka predstavuje tradičnú dobovú „antológiu“ 
piesní ľudových, umelých, svetských, duchovných, tanečných, slávnostných či príleži-
tostných20, všetky sa nesú vo veľmi pokojnom, láskavom duchu a nijak násilne nepô-
sobí ani ich zreteľne náboženský akcent. Babkovi sa tak vo Fialôčkách podarilo celkom 
úspešne potlačiť negatíva zbierok Ruppeldta i Kadavého, ba vyšiel mu aj zámer vybrať 
slová i nápevy tak, „aby naše detičky s radosťou a vďačne spievali a aby to, čo spievajú, 
pocítily aj ich srdiečka a dušičky.“21 Jasný posun od zmienenej naivnej mravoučnosti 
či militantného vlastenectva smerom k detskej piesni v pravom zmysle slova možno 
napokon dokumentovať trebárs pesničkou Spachtoš22 alebo nežným detským pretex-
tovaním ľudovej piesne Dobrú noc, má milá23... 

Za pozornosť ale rozhodne stojí i stručný dodatok k Fialôčkám, nazvaný Pravidlá 
pre spevákov a predstavujúci akési základné „dvanástoro“ sólového i zborového spevu. 
Niektoré jeho formulácie dnešného čitateľa síce pobavia24, vcelku sú však Babkove ná-
zory, postrehy a pripomienky mimoriadne výstižné, ba z hľadiska metodického nema-
jú v skromných „predvojnových“ dejinách tunajšej detskej vokálnej literatúry obdobu.

Pre úplnosť ešte dodajme, že prvé skutočne moderné – a z hľadiska umeleckého 
i pedagogického priam až „svetovo“ kvalitné – učebnice, spevníky a piesňové cykly 
sa na Slovensku objavujú už krátko po vzniku 1. Československej republiky. Vedúce 

19 BABKA, J. Fialôčky. Sbierka jedno-, dvoj-, troj- a štvorhlasných veselých i vážnych piesní pre evanjelické školy 
zvlášte a priateľov spevu vôbec. 1919, s. 7 – 9.

20 Príkladom sú trebárs Pred skúškou, Po skúške, Pri posviacke školy, Pri posviacke kostola, K závierke roku, 
Na Vianoce, Na Nový rok, Sobášna pieseň, Pieseň pohrebná a pod.

21 BABKA, J. Fialôčky. Sbierka jedno-, dvoj-, troj- a štvorhlasných veselých i vážnych piesní pre evanjelické školy 
zvlášte a priateľov spevu vôbec. 1919, s. 9.

22 „Už slniečko nad krajinou dosť vysoko stálo / a Ďuríkovi sa ešte sladko buvikalo. / ´Vstávaj, Ďurko!´ matka 
k nemu už po tretie vraví / ale Ďurkovi je dobre, on sa hluchým spraví.“

23 „Hajinkaj, Anička maličká / kolíše ťa tvoja sestrička / usni nám na chvíľku / ty drahý, zlatý náš anjelku. / 
Své modré očičky zavri len / Pánbožko dá tebe milý sen / pekne si pospinkáš / hajinkaj sladúčko, kvietok 
náš.“

24 „Školské povetrie má byť čisté. To napomôžete aj vy tým, keď si obuv pred vstúpením do školy z prachu alebo 
blata úplne očistíte a učebňu ničím neznečisťujete a ju riadne vetríte. Na zem nepľujte.“
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postavenie medzi nimi má hlavne Malá učebnica spevu Mikuláša Moyzesa a cyklus 
Zo srdca (pôvodne súčasť Učebnice spevu pre školy obecné) Mikuláša Schneidera–
Trnavského. A neslobodno tiež zabudnúť, že mimoriadne dôležitú úlohu pri zvyšovaní 
úrovne detského sólového i zborového spevu na Slovensku zohral v nasledujúcom 
(medzivojnovom) období „posledný z národných obrodencov“, všestranný hudobný 
organizátor, skladateľ, zberateľ, upravovateľ, dirigent a vydavateľ Ján Valašťan–Dolinský 
(1892 – 1965), šírkou svojich aktivít v prospech národnej kultúry a osvety v mnohom 
pripomínajúci resp. nasledujúci práve Babku, Ruppeldta či Kadavého... 
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DIDAKTICKÁ ORGANOVÁ LITERATÚRA Z 19. STOROČIA VO 
FONDE ČAPLOVIČOVEJ KNIŽNICE V DOLNOM KUBÍNE

PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.
Katolícka univerzita v Ružomberku

ABSTRAKT
Publikácie didaktického zamerania sú dôležitou súčasťou každého edukačného procesu. Práve 

19. storočie bolo veľmi bohaté na tento druh hudobnej literatúry. Vo fonde Čaplovičovej knižnice 
v Dolnom Kubíne je uložených päť titulov didaktickej organovej literatúry pochádzajúcich 
z 19. storočia. Dve sú organové školy, v ktorých sa nachádzajú praktické cvičenia pre hru 
na organe a dve organologické príručky, obsahujúce informácie o stavbe a technickom stave 
nástroja, jeho údržbe, opravách, dispozíciách a pod. Piata publikácia sa venuje hudobno-
estetickým úvahám o organovej hudbe, histórii tohto nástroja a dispozičným informáciám 
vybraných organov. S výnimkou Organovej školy bratov Žaškovských, ktorá je v maďarčine, 
všetky spomenuté publikácie pochádzajú z Nemecka a sú v nemeckom jazyku.

ABSTRACT
Didactic publications are an important part of teaching. Th e 19th century was very rich 

in this kind of teaching literature. Contained in the collection of the Čaplovič Library in Dolný 
Kubín are fi ve books about organ teaching. Two of them are organ methods, in which there 
are practical exercises for playing the organ and two are organ building manuals, containing 
information on the structure and the technical condition of the instrument, its maintenance, 
repair, dispositions, etc. Th e fi ft h publication is dedicated to a musically-aesthetic refl ection 
on organ music, the history of the instrument and the information about the disposition 
of selected organs. With the exception of the Organ Method by Andrej and František Žaškovský 
written in Hungarian, all these publications are written in German.

Výber správnej didaktickej literatúry je neodmysliteľnou súčasťou každého peda-
gogického procesu. Snúbi sa v ňom učiteľovo poznanie problematiky a didaktických 
techník jej predstavenia žiakom či študentom s poznaním ich špecifi ckých potrieb, 
úrovne poznania, či schopností osvojovať si učivo. Osobitne to platí pre hudobný pe-
dagogický proces, ktorý prebieha zväčša individuálne a o to viac si žiada (a zároveň 
i umožňuje) individuálny prístup. Vhodný výber didaktického hudobného materiálu 
má teda značný vplyv na ďalší rozvoj interpretačných schopností, ako aj celkový hu-
dobný vývoj osobnosti. Isteže, aj tu môžeme konštatovať rýchly vývoj a prenikanie 
nových didaktických metód, techník a pod., a predsa, v mnohých aspektoch sa prob-
lematika hudobného vzdelávania (obsah a spôsob oboznámenia žiaka alebo študenta 
so základnými informáciami týkajúcimi sa technickej stránky hudobného nástroja, 
jeho stavby či špecifi ckých hráčskych techník daného nástroja) zásadne nelíši od mi-
nulosti a didaktické metódy, techniky, postupy či materiál, osvedčené časom, je múdre 
poznať a rozumne využiť aj v súčasnosti. Preto úlohou každého erudovaného pedagó-
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ga je orientovať sa nielen v súčasnej literatúre, ale mať prehľad aj o učebných materiá-
loch z minulosti.

Ako každý hudobný nástroj, aj organ má svoje špecifi cké hráčske techniky, ktorých 
zvládnutie je podmienkou pre správnu organovú hru. Ako veľmi klamlivý sa môže 
javiť názor, že dokonalé ovládanie klavírnej hry už nepotrebuje pre hru na organe 
žiadnu špecifi ckú prípravu. Isteže, hra na klavíri je prvým predpokladom úspešné-
ho zvládnutia technickej hry na organe, avšak rozdiel medzi obidvoma nástrojmi, 
pri tvorení tónu či v hráčskej technike, je taký značný, že si vyžaduje zvláštne, osobité 
štúdium základov organovej hry. 

Spočiatku (15. storočie)1 boli didaktické pramene pre klávesové nástroje spoloč-
né, nerozdeľovali sa podľa jednotlivých nástrojov. Mnohé prvky boli totožné, napr. 
prstoklad, ornamentika a pod. Postupom času – od 18. storočia – sa objavujú učebni-
ce určené konkrétne pre štúdium organovej hry. Ich rozšírenie dosiahlo vrchol práve 
v 19. storočí. Z tohto obdobia nachádzame značné množstvo organovej didaktickej 
literatúry. Určite to súviselo nielen s praktickým využitím na postoch organistov a ria-
diteľov chórov, ktorí pôsobili v takmer každom meste či dedine a ktorí boli často aj 
učiteľmi pripravujúcimi svojich nástupcov. Ďalším dôvodom rozmachu didaktickej 
literatúry je rozvoj školstva, špeciálne otvorenie viacerých učiteľských ústavov,2 kto-
rých hlavným cieľom bolo poskytnutie vzdelania pre budúcich učiteľov. A keďže v tej 
dobe bolo povolanie učiteľa úzko prepojené s funkciou organistu, jedným z hlavných 
predmetov štúdia bolo štúdium hudby zahŕňajúce aj hru na organe. V dôsledku týchto 
skutočností sa aj na našom území zachovali viaceré didaktické materiály organovej 
hry pochádzajúce práve z 19. storočia. Ako uvádza E. Dzemjanová, učebnice z tohto 
obdobia môžeme rozdeliť na:

1. organové školy (určené pre začiatočníkov)
2. učebné texty (určené pre klaviristov, ktorí sa chceli naučiť hrať na organe).3 

K hre na organe nevyhnutne patria aj znalosti o stavbe a technickej stránke tohto 
nástroja. Z tohto dôvodu sa práve v 19. storočí venovala veľká pozornosť aj publikova-

1 Najstaršie didaktické materiály týkajúce sa klávesových nástrojov pochádzajú z 15. storočia. Medzi 
najvýznamnejších autorov tohto obdobia patria Conrad Paumann (1415 – 1473) a Paul Hofh aimer 
(1459 – 1537). 

 DZEMJANOVÁ, Emília. Metodika hry na organe pre konzervatóriá, s. 173.
2 V druhej polovici 19. storočia existovali cirkevné učiteľské ústavy v Banskej Bystrici, Trnave, Spišskej Kapitule, 

Košiciach, Prešove a Revúcej. Štátne učiteľské ústavy boli zriadené v Kláštore pod Znievom, Leviciach, Modre, 
Spišskej Novej Vsi a ženský učiteľský ústav v Bratislave. 

 GREGOR, Vladimír a Tibor SEDLICKÝ. Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku , s. 152.
3 DZEMJANOVÁ, Emília. Metodika hry na organe pre konzervatóriá, s. 177.
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niu organologických príručiek, ktoré boli popri organových školách ďalšou dôležitou 
didaktickou i praktickou literatúrou pre organistov.4 

Spomedzi archívov, ktoré nám toto vzácne dedičstvo zachovali a sprístupňujú ho 
súčasným organovým pedagógom, osobitné miesto zaujíma Čaplovičova knižnica 
v Dolnom Kubíne (ďalej len ČK), kde nachádzame zaujímavú zbierku organovej lite-
ratúry z prostredia nielen súčasného Slovenska, ale aj širšieho okolia (najmä Nemecka 
a vtedajšieho Rakúsko-Uhorska). 

Z tohto pohľadu by sme tlače didaktickej organovej literatúry nachádzajúcej sa 
vo fonde ČK mohli rozdeliť na: 

1. organové školy (obsahujúce praktické cvičenia pre hru na organe)
2. organologické príručky (obsahujúce informácie o stavbe a technickom stave 

nástroja – organu, jeho údržbe, opravách, dispozíciách a pod.).
Vo fonde Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne sa z obdobia 19. storočia nachá-

dzajú štyri tituly publikácií týkajúcich sa didaktických postupov pri vyučovaní hry 
na organe alebo vzťahujúcich sa na poznanie stavby a technickej stránky organu. Podľa 
vyššie uvedeného rozdelenia ich môžeme špecifi kovať nasledovne: dve sú organové 
školy a dve sú učebné texty z oblasti organológie.

Na tomto mieste by sme chceli ešte upozorniť na jednu publikáciu uloženú v ČK 
pod signatúrou XI/158, ktorá pochádza z 19. storočia a ktorá sa tiež venuje organovej 
hudbe. Ide o dielo Franza Bühlera (kapelmajstra v Dóme v Augsburgu) pod názvom 
Etwas űber Musik, Orgel dessen Erfi ndung nebst einigen Bemerkungen darűber.5 Keďže 
však ide skôr o akési esteticko-hudobné refl exie na tému organovej hudby, ako aj 
zhodnoteniu viacerých významných organov v Európe, bližšie sa tejto publikácii 
nevenujeme. Hoci táto brožúrka vyšla aj tlačou, sám autor ju na úvodnej strane označuje 

„Eine Skizze“. Je možné, že ju mal v pláne neskôr prepracovať a znovu vydať, pretože 
popri svojej úlohe kapelmajstra a skladateľa sa venoval aj publikačnej činnosti. Medzi 
jeho významné pedagogické diela patria: Partitur-Regeln oder kurze Anfangsgründe 
den Generalbaß spielen zu lernen: Nebst XIV Notentafeln; Supplement zu der kurzen 
theoretisch-praktischen Anleitung zum Generalbaßspielen durch Beispiele erläutert: 
ein Handbuch für Schullehrer; Kurze Anfangsgründe zum Singen für Discant und Alt, 
zum Gebrauche für katholische Chorknaben a i.6 I keď vyššie spomenutá publikácia 
svojou štruktúrou nepripomína didaktickú príručku či učebnicu, na základe jej obsahu 
nie je vylúčené, že bola používaná aj ako študijný materiál. 

4 V súčasnosti by sme tieto príručky zaradili medzi študijnú literatúru k predmetu Náuka o organe. 
5 BÜHLER, Franz. Etwas űber Musik, Orgel dessen Erfi ndung nebst einigen Bemerkungen darűber. 
6 Zoznam jeho diel možno nájsť na adrese: Bayerischen Staatsbibliothek München. Dostupné z: https://

opacplus.bsb-muenchen.de/metaopac/hitList.do?methodToCall=pos&identifier=100_SOLR_SER-
VER_1244921351&curPos=71#100 [cit. 2014-9 – 18]
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Organové školy
XI/7, XI/360 Johann Gottlob WERNER: Orgelschule oder Anleitung zum 

Orgelspielen und zur richtigen Kenntniss und Behandlung des Orgelwerks7

Vo fonde ČK DK sa nachádzajú dva kusy publikácie Johanna Gottloba Wernera 
Orgelschule oder Anleitung zum Orgelspielen und zur richtigen Kenntniss und Behandlung 
des Orgelwerks.8 Jedna je uložená pod signatúrou XI/7,9 druhá pod signatúrou XI/360. 
Táto organová škola pochádza z roku 1807 a bola vydaná v Meissene. Je rozdelená 
na dva diely, prvý diel má 116 strán, druhý 56 strán číslovaných arabskými číslicami, 8 
strán tvorí úvod označený rímskymi číslicami. Prvá časť sa venuje základom organovej 
hry, tzn. prstokladom, pedálovej aplikatúre, výrazovým prostriedkom, ornamentike, 
hre generálbasu a hre chorálov (piesní). Druhý diel je zameraný na stavbu organu, 
jeho dispozíciu a technické vybavenie nástroja.

I. kapitola – Technika organovej hry
A) Manuálová aplikatúra (prstoklad) – B) Pedálová aplikatúra – C) Pedálové cviče-

nia – D) Prednes – E) Ornamentika – F) Ľahké cvičenia

V súvislosti s manuálovou technikou sa autor venuje predovšetkým prstokladom, 
najskôr v jednohlase (sekundové postupy, rozložené akordy, sekvencovité postupy), 
následne i v intervaloch tercie, kvarty, kvinty a sexty. Svoje miesto tu má aj stať o tichej 
výmene prstov v dvojhlase i v akordickej hre. Notové príklady sú doplnené taktiež 
zobrazením nesprávneho spôsobu hry, čo môže pomôcť najmä samoukom vyvarovať 
sa zlým návykom. 

7 Organová škola alebo úvod do organovej hry a správnych znalostí a spracovaní organových diel.
8 WERNER, Johann Gottlob. Orgelschule oder Anleitung zum Orgelspielen und zur richtigen Kenntniss und 

Behandlung des Orgelwerks. 
9 Vo väzbe knihy pod signatúrou XI/7 je okrem samotnej publikácie organovej školy pridaných aj niekoľko 

strán notového papiera, kde si organista zaznamenal praktické príklady kadencií a generálbasu, ktoré zrej-
me využíval pri organovaní.
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Zaujímavé je, že až v závere stati venovanej manuálovej technike autor opisuje 
správne sedenie pri organe. 

Stať o pedálovej hre začína objasnením dôležitosti vypracovania a používania správ-
nej aplikatúry. Autor prikladá takú istú dôležitosť správnej aplikatúre pri hre na pedáli 
ako prstokladu pri hre na manuáli. Prvé cvičenia sú zamerané len na použitie špice, 
pričom ľavú špicu označuje l. (links) a pravú r. (rechts). Nasledujú cvičenia pozostá-
vajúce zo sekundových postupov, v ktorých – tým, že ešte vynecháva hru pätou – je 
potrebné použiť podkladanie a nadkladanie nôh, ako aj glisando či tichú výmenu.

Ako druhý spôsob pedálovej aplikatúry uvádza hru špicou a pätou, pričom na ozna-
čenie špice používa písmeno „S“ (Spiße) a na označenia päty „A“ (Absaß). Oba spôsoby 
aplikatúry považuje za správne a výber necháva na hráča s poznámkou, že treba použiť 
ten spôsob, ktorý je pohodlnejší. (Závisí to napr. aj od toho, v ktorej polohe pedálovej 
klaviatúry sa hrá). Pohodlná a prirodzená hra vždy bola a je základným predpokladom 
vyrovnanej a technicky správnej hry (nielen) na organe, pretože svalové napätie je ba-
riérou umeleckého výkonu. Autor tu pravdepodobne ponechával možnosť výberu aj 
z toho dôvodu, že v minulosti neexistovala možnosť nastavenia organovej lavice, ktorá 
nemusela byť vždy v takej výške, aby poskytovala pohodlné sedenie každému hráčovi. 
Preto si mal každý hráč vybrať spôsob aplikatúry, ktorý mu najviac vyhovoval.
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II. kapitola – Náuka o generálbase
A) Úvod (predslov) – a) tóny – b) intervaly – c) tóniny
B) Akordy – a) konsonantné akordy – b) postupy konsonantných akordov – c) di-

sonantné akordy – d) zvláštne (osobité) poznámky o disonanciách
C) Úzka a široká harmónia – D) Číslovanie (číslovaný bas) – E) Sprievod – F) Ka-

dencie a harmonické závery – G) Harmonické postupy v tónine – H) Modulácie alebo 
vybočenia v iných tóninách – I) Kontrapunkt – K) Imitácia (príklady) – L) Kánon – 
M) Fúga

Druhá kapitola sa venuje harmónii a polyfónii. Začína základnými informáciami 
o tónoch, intervaloch a tóninách. V rámci akordov sa autor venuje stavbe akordov, 
ich obratom, štvorhlasnej úprave, postupom konsonantných a disonantných akordov, 
septakordom a ich obratom, úzkej a širokej harmónii. Veľmi potrebnou kapitolou je 
časť o generálbase, ktorý musel v minulosti teoreticky, ale najmä prakticky ovládať 
každý organista. V kapitole D je uvedených desať príkladov a cvičení hry generálbasu. 
Zaujímavou staťou je Sprevádzanie hudby. Autor uvádza, že okrem ovládania nôt 
a harmónie, čiže znalostí k hre organovej literatúry a k improvizácii, je pre organistu 
dôležitý „cit a vkus“ pre sprievod. Najčastejšie ide o jednohlas, ale výnimkou nie 
je ani sprevádzanie napr. viachlasného zboru. Pre korektné a estetické stvárnenie 
uvádza niekoľko rád týkajúcich sa práve tejto záležitosti, ako napr. pri sprievode je 
veľmi dôležitá basová línia, polohu sprievodu musí hráč prispôsobiť vedúcemu hlasu 
(sprievod by nemal byť ani v príliš hlbokej, ani v príliš vysokej polohe), vrchný hlas 
by zvyčajne nemal presahovať dvojčiarkované f a nemal by ísť pod jednočiarkované c. 
Registre by nemali byť „schreienden“ (ukričané), v manuáli sa odporúčajú 8´, v pedáli 
16´ registre. Pri viachlasnom speve sa môžu použiť silnejšie registre a sprievod sa 
odporúča v štvorhlasnej úprave. Naopak, pri áriách, duetách či tercetách, teda pri 
zvukovo slabšom obsadení je vhodné využiť sprievod v trojhlase. V prípade, že je 
v skladbe uvedené „tasto solo“, znie len pedál bez akordického sprievodu a pod.

Informácie týkajúce sa harmónie dopĺňajú príklady kadencií a harmonických zá-
verov, organovej zádrže (Orgelpunkt) a záverečnej kadencie, ktorú je možné vytvoriť 
na dominante a ktorá vie dodať skladbe a zvlášť záveru skladby virtuózny efekt. Dô-
ležitou súčasťou harmónie, ktorej autor venuje pozornosť, sú modulácie a tonálne 
vybočenia. Táto kapitola je zavŕšená staťami o kontrapunkte, jeho technike imitácie 
a hlavných kontrapunktických formách – kánone a fúge.

 
III. kapitola 
A) Hra chorálov – B) Staré tóniny (cirkevné tóniny) – C) Medzihry (príklady) – D) 

Predohry (príklady)
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Tretia kapitola sa venuje sprievodu spevu. Chorál, ako pieseň, ktorú spieva veria-
ce spoločenstvo, najčastejšie v dlhých notových hodnotách, si od organistu vyžadu-
je rešpektovanie určitých pravidiel a kladie na neho zodpovednosť pri výbere tóniny, 
registrov, harmónie, medzihier, ozdobovania či skôr melodickej výplne vnútorných 
hlasov. Osobitne dôležité je to v prípade, keď organista vytvára sprievod k piesni, ktorá 
je v spevníku uvedená len jednohlasne a sprievod závisí od organistu. Do tejto kapi-
toly zaradil autor aj tému starých cirkevných tónin, ako aj informácie o starších pies-
ňach, ktoré majú svoj pôvod v gregoriánskom choráli (neskôr upravené Martinom 
Lutherom), či starých nemeckých a českých piesňach. Pozornosť venuje aj medzihrám 
a predohrám, ktoré sú pri sprievode chorálov veľmi dôležité. Demonštruje to na kon-
krétnych príkladoch chorálov, kde uvádza aj odporúčanú registráciu (napr. Mit voller 
Orgel, Mit sanft en Stimmen a pod.) 

Druhý diel učebnice je venovaný stavbe organu. Pozostáva taktiež z troch hlavných 
kapitol. V úvode autor prináša stručné informácie o prvých organoch v Európe, ako 
aj o najstaršom známom organe v Nemecku.10 Prvá kapitola je venovaná registrom 
a ich používaniu. Popri informáciách o stavbe píšťal a ich druhoch, tu nachádzame aj 
charakteristiky jednotlivých registrov, napr.: 

„Dolcan. (Dulcan) Eine Flötenwerk von 4 und 8 Fuss. Es wird von Holz gemacht, und 
die Pfeien sind oben weiter als unten.“11

Druhá kapitola prináša informácie o vzduchovom a ovládacom aparáte organu. 
Keďže ide o najväčší hudobný nástroj a aj jeho stavba je zložitá, každý organista by mal 
mať aspoň základné znalosti o jeho častiach. O to viac, že – na rozdiel od menších hu-
dobných nástrojov – pri klasickom píšťalovom organe platí, že každý kus je jedinečne 
stavaný do konkrétneho prostredia a tomuto prostrediu sa pri stavbe aj prispôsobuje, 
takže nielen staviteľ, ale aj organista by mal tieto špecifi ká poznať, aby tomu mohol pri-
spôsobiť svoju hru, a tak nechať nástroju vyniknúť v celej palete jeho možností. Preto 
tu čitateľ môže nájsť informácie o vzdušniciach, registrových a tónových kancelách, 
klaviatúre a jej ovládaní, mechoch, vzduchovodoch, ladení organu. 

Tretia – pomerne krátka kapitola – nás oboznamuje s údržbou organu a so skúša-
ním jeho technického stavu. Pre väčšiu rozhľadenosť čitateľa sa v prílohe nachádza-
jú všeobecné informácie o dispozícii, ale aj o fi nančnom návrhu pri stavbe nového 
nástroja. Celú učebnicu uzatvára stať, kde sú uvedené dispozície organov vo vybra-
ných mestách, ako napr. Zámocký kostol v Altenburgu, katolícky kostol v Drážďanoch 
(so Silbermannovým organom), Kostol sv. Petra v Berlíne, Dóm v Merseburgu a pod.

10 Za najstarší známy organ v Nemecku sa považuje gotický organ v Halbertstadte z roku 1361. 
 KLINDA, Ferdinand. Organ v kultúre dvoch tisícročí, s. 22.
11 Dolcan. (Dulcan) Flautový register 4' a 8'. Vyrába sa z dreva a píšťaly sú hore širšie ako dolu. 
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XI/326 Zsasskovszky Ferencz és Endre: Orgonaiskola. 
Ďalšou publikáciou, uloženou v Čaplovičovej knižnici, ktorá spadá medzi organové 

školy, je Organová škola oravských rodákov Andreja a Františka Žaškovských.12 Ozna-
čená je signatúrou XI/326. Publikovaná bola v Jágri (Eger), kde obaja súrodenci pô-
sobili – František ako kapitulský regenschori a Andrej ako hlavný organista katedrály. 
Okrem toho boli obidvaja pedagogicky činní na učiteľskom ústave v Jágri.13 Andrej 
i František, pochádzajúci z hudobníckej rodiny,14 sa pod vedením svojho otca Andreja 
Žaškovského st. – učiteľa a organistu v Dolnom Kubíne – venovali od detstva hre na 
organe. Svoje hudobné vzdelanie si rozšírili štúdiom na Učiteľskom ústave v Košiciach 
a na Organovej škole, kde študovali hru na organe a kontrapunkt pod vedením Karla 
Pitscha.15

Uvedená organová škola F. a A. Žaškovských je jednou z mála organových učebníc, 
ktoré napísali autori pochádzajúci z územia Slovenska. Vyšla v roku 1865 pri príle-
žitosti 50. výročia kňazstva jágerského biskupa Bélu Bartakovicsa.16 Vytlačená bola 
v tlačiarni arcibiskupského lýcea. K napísaniu tejto knihy viedla Žaškovských ich pe-
dagogická činnosť a organová prax. Hneď v úvode učebnice poukazujú na nutnosť 
a dôležitosť tejto publikácie pre maďarských kantorov. Hoci už v tom období bolo 
mnoho nemeckých organových škôl, kvôli jazykovej bariére a sčasti kvôli iným hu-
dobným pomerom boli nemecké organové školy nie veľmi využívané.17 

Organová škola je rozdelená do piatich hlavných častí:
I. Organ ako hudobný nástroj 
II. Cvičenia
III. Organ a spev
IV. Prvky harmónie
V. Ukážky organových skladieb

 WERNER, Johann Gottlob: Orgelschule, s. 12. (Druhý diel).
12 ZSASSKOVSZKY Ferencz és Endre. Orgonaiskola. 
13 Žaškovský, Andrej. In: Slovenský biografi cký slovník, VI. zväzok T-Ž. 
14 Otec – Andrej Žaškovský st. bol učiteľom v Námestove, neskôr organistom a učiteľom v Dolnom Kubíne. 

Ako penzista žil v Jágri, kde hrával v katedrále na husliach. Všetky jeho deti sa venovali hudbe: dcéra Mária, 
ktorá bola rehoľnou sestrou, bola hudobnou pedagogičkou, Karolína učila hru na organe a spev a Juliana 
bola speváčkou. Synovia František a Andrej pôsobili ako organisti v Jágri a syn Jozef – katolícky kňaz – bol 
skladateľom, publicistom, istý čas viedol aj dómsky zbor v Jágri. 

15 Andrej študoval v Prahe v rokoch 1851 – 1852. Okrem hudby študoval aj fi lozofi u a právo v Jágri. František 
študoval v Prahe v rokoch 1841 – 1843. Potom pôsobil tri roky na mieste organistu v Dolnom Kubíne. 
Žaškovský, František. Žaškovský, Andrej. In: Slovenský biografi cký slovník.

16 A ZSASSKOVSZKYAK EMLÉKEZETE. (A NÁMESZTÓI ZSASSKOVSZKY-EMLÉKTÁBLÁNAK 1911. 
ÁPRILIS 23-IKI LELEPLEZÉSE ALKALMÁBÓL.) Eger : Nyomtatták az érseki liceumi kőnyomdájában, 
1911, s. 3.

17 To isté platilo aj pre naše územie. Je možné, že sa Organová škola F. a A. Žaškovských rozšírila aj na Sloven-
sku, i keď v súčasnosti sa nám ju podarilo nájsť len v ČK v Dolnom Kubíne. 
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V prvej kapitole (časti) sa autori venujú organu ako hudobnému nástroju, jeho de-
jinám, stavbe organu, jeho hlavným častiam, rozdeleniu píšťal, vhodnému používaniu 
registrov a údržbe organu. Veľmi praktickou je stať o stavbe nového organu, obsahu-
júca aj príkladnú dispozíciu podľa veľkosti nástroja a príklady dispozícií konkrétnych 
organov v chrámoch. Ako doplnok slúžia informácie o kolaudácii organu a uvedený 
je aj príklad organovej zmluvy, ktorá je súčasťou kolaudačného procesu. V závere ka-
pitoly sú ešte veľmi stručne uvedení najvýznamnejší organoví stavitelia a ceny orga-
nov v niektorých európskych mestách (napr. Ulm, Görlitz, Paríž, Ostrihom, Záhreb, 
Freiburg, Praha). Ako autori uvádzajú v úvode, ich prianím je, aby organista poznal 
svoj hudobný nástroj, aby sa oň zaujímal a patrične staral: „Neboli by naše organy 
po celej krajine v takom strašne zanedbanom stave, ak by naši kantori i doteraz mali 
živší záujem o ich organy.“18 

Druhá kapitola sa venuje hráčskej technike, postupujúc od elementárnych informá-
cií ohľadne rozdelenia klaviatúry na oktávy, správne sedenie pri organe, stláčanie klá-
vesov. Rozsiahla časť je venovaná prstokladom na príkladoch hry v dvojhlase (v každej 
ruke je jeden hlas), postupne rozširujúc rozpätie ruky pomocou hry jednotlivých in-
tervalov. Nasleduje viazanie tónov, hra staccata, tichá výmena prstov, glisando z čiernej 
klávesy na bielu. Študent má možnosť precvičiť si správny prstoklad aj na všetkých du-
rových a molových stupniciach, ako aj na stupnici chromatickej. Stať dvojhlasnej hry 
je ukončená troma piesňami, kde v jednej ruke je cantus fi rmus v dlhých hodnotách 
a v druhej fi gurácia v osminových notových hodnotách. Pokračuje sa dvojhlasnými 
cvičeniami pre každú ruku zvlášť, čo už slúži ako príprava na trojhlasnú a štvorhlas-
nú hru. Netypicky je medzi dvojhlasnými a trojhlasnými cvičeniami umiestnená stať 
o ozdobách. Základné melodické ozdoby – opora, dvojitá opora, mordent, obal a tri-
lok sú znázornené patričným symbolom i spôsobom realizácie. Nasledujú trojhlasné 
cvičenia s presne vypísanými prstokladmi, krátke trojhlasné predohry a dohry ako aj 
dve piesne, ktorých cantus fi rmus je vedený v dlhých hodnotách a zvyšné dva hlasy 
sú ozdobované (podobne ako to bolo pri dvojhlasnej hre). Rovnakým spôsobom sú 
spracované aj cvičenia pre štvorhlasnú hru. 

Kapitola venovaná pedálovej hre začína cvičeniami s prirodzeným používaním nôh, 
čiže hra špicami. Autori ako značenie aplikatúry používajú písmená b – balkéz (ľavá) 
a j – jobkéz (pravá). 

18 ZSASSKOVSZKY Ferencz és Endre. Orgonaiskola, predslov.
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Cvičenia sú zoradené podľa intervalov, začína sa sekundami, postupne sú pridané 
cvičenia v ostatných intervaloch. Nasleduje súčasná hra manuálu a pedálu v trojhlase 
i štvorhlase, tichá výmena a nadkladanie a podkladanie nôh. Až následne sa autori ve-
nujú tzv. „umelému používaniu nôh“, čiže hre špicou aj pätou. Ako aplikatúrne znaky 
používajú začiatočné písmená podľa toho, či ide o pravú alebo ľavú, pätu alebo špicu. 
Ako uvádzajú „Zo značiek, ktoré sa vynašli na označenie špice a päty nôh, najjedno-
duchším a praktickejším sa zdá označenie začiatočnými písmenami vlastnými časťami 
nohy, pš, pp, ľš, ľp (pravá špica, pravá päta, ľavá špica, ľavá päta); ináč ak sa píše iba 
ľ alebo p, to značí vždy špicu.“19 V súčasnosti sa toto značenie nepoužíva, pretože je 
v notovom zápise značne neprehľadné a zbytočne komplikované. 

Tretia kapitola sa venuje kantorskej problematike počas katolíckych bohoslužieb. 
Nejde tu len o technicky správnu hru na organe, ale aj o ďalšie dôležité informácie, kto-
ré potrebuje chrámový organista. A to je predovšetkým spojenie hry na organe a spe-
vu. Autori ako praktickí organisti si boli vedomí, aké dôležité sú vedomosti a zruč-
nosti, ktoré má správny organista mať a ktoré sa týkajú ani nie tak samotnej techniky 
organovania, ako skôr celej problematiky využitia hry na organe v chráme, a najmä 
v liturgii. Preto sa vo svojej organovej škole zaoberajú aj náležitosťami a prostried-
kami cirkevného organovania, druhmi sprievodov spevu, medzihrami, predohrami 
a dohrami. Taktiež k vzdelaniu organistu patrilo, aby mal aj teoretické znalosti o speve, 
vyučovaní spevu, charaktere cirkevných piesní, piesňach využívaných v chráme, ako aj 
o správnom výbere a delení spevov počas bohoslužieb a na rôzne sviatky cirkevného 
roku.20 

19 „A jegyek közül, melyek a láb sark és hegyének jelölésére feltaláltattak legegyszerübb s czelszerűbbnek 
látszik a lábrészek saját, kezdőbetűiken való jegyzése, jh, js, bh, bs (jobb hegy, jobb sark, bal hegy, bal sark  
– különben ha csupán b, vagy csupán j, iratik, ez mindig hegyet jelent.“ Orgonaiskola, s. 67.

20 Pri tejto príležitosti sa autori odvolávajú aj na ďalšiu svoju publikáciu – Manuale Musico Liturgicum, ktoré 
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Podobne ako J. G. Werner, tak aj Žaškovskí venujú vo svojej organovej škole jednu 
kapitolu harmónii. Stupnice, intervaly, akordy, úzka a široká harmónia, prechodné 
tóny, kadencie a modulácie – to všetko musel organista teoreticky ale aj prakticky ovlá-
dať. Bez toho nebol schopný improvizovať, tvoriť predohry, sprevádzať spevy. Taktiež 
súčasťou tejto kapitoly sú informácie o starých cirkevných tóninách. Podľa samotných 
autorov učebnice ide len o stručné zásady harmónie – akúsi „abecedu generálbasu“, 
ktorú mali v pláne neskôr rozšíriť a samostatne publikovať.21

Poslednú – piatu kapitolu – tvoria ukážky organových skladieb, ktoré sú rozdelené 
na predohry a dohry, melodické organové skladby, predohry alebo dohry k requiem, 
pastorely, fughety a fúgy autorov Zvonára, Stolzeho, Rincka, Seegera, Buchmanna, 
Brosiga, Führera, Beráneka, Pitscha, Bacha. Keďže pri niektorých skladbách autor nie 
je uvedený, môžeme sa domnievať, že ich napísali sami autori – bratia Žaškovskí. Zá-
merne sú tu uvedené len krátke skladbičky, aby boli ľahko upotrebené počas katolíc-
kych bohoslužieb. Uvedené štyri fúgy nie sú ani tak pre interpretačné potreby, ako skôr 
pre ukážku hudobnej formy. 

Prílohu k organovej škole tvorí ešte pár praktických poznámok o naladení klavíra 
a dve perokresby – vnútorné časti organu (klinový mech, hriadeľová doska, vzdušnice 
a i.) a píšťaly (otvorené, kryté a jazykové). 

Obidve vyššie spomenuté organové školy, nachádzajúce sa v ČK, sú cennými hu-
dobno-pedagogickými artefaktmi svojej doby. Hoci ich vydanie delí takmer pol storo-
čia (prvá bola vydaná v roku 1807, druhá 1865), mnohé znaky majú spoločné. Základ 
tvorí technika manuálovej a pedálovej hry, ktorú možno dosiahnuť prostredníctvom 
uvedených cvičení. Ďalším spoločným znakom sú základné informácie o harmónii 
a generálbase, ktorého ovládanie bolo pre vtedajších organistov nevyhnutné. A aby 
organista mohol tak komplikovaný nástroj vhodne a plnohodnotne využívať, musel 
vedieť, z ktorých častí sa skladá, na akých základoch funguje, ako technická stránka 
organu vplýva aj na výsledný efekt samotnej hry. Preto boli organologické údaje súčas-
ťou takmer každej organovej školy. 

Rozdiel vidíme v kapitolách, ktoré odrážajú náboženskú príslušnosť autorov. Za-
tiaľ čo nemecká organová škola využíva príklady nemeckých protestantských chorá-
lov, bratia Žaškovskí využili vo svojej organovej škole maďarské katolícke piesne. Ich 
cieľom a adresátom boli predovšetkým maďarskí študenti, ktorí sa pripravovali na 
miesta chrámových organistov. Pre prax bola okrem samotného organovania potreb-
ná aj orientácia v liturgických obradoch, správne a vhodne zvolených spevoch ako 

vyšlo v roku 1853. 
21 V roku 1876 vydal Andrej Žaškovský spolu Th eodorom Kewitschom zbierku kadencií vo všetkých duro-

vých a molových tóninách. 
 ZSASSKOVSZKY, Andrej a Th eodor KEWITSCH. 500 Cadenzen in sämmtlichen Dur- und Moll- Ton-

höhen..
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aj schopnosť správne viesť, prípadne aj vyučovať spev. Z dnešného pohľadu by sme 
predloženú organovú školu mohli vidieť ako komplexný učebný materiál organovej 
hry, organológie, harmónie, improvizácie, liturgiky, liturgickej hudby a spevu. Jej 
uplatnenie bolo široké, pretože v tom čase bolo samozrejmosťou spojenie povolania 
učiteľa s chrámovým organistom, prípadne regenschorim. Aj keď dnes je situácia už 
iná a spojenie učiteľa a organistu nie je také samozrejmé, môže byť táto publikácia zau-
jímavou inšpiráciou a príkladom komplexného poňatia prípravy budúcich organistov, 
zvlášť študentov študijného programu cirkevná hudba.

Organologické príručky
Iný druh didaktickej literatúry tvoria publikácie zamerané na stavbu a údržbu or-

ganov. Z tejto oblasti z 19. storočia sa v ČK nachádzajú dve publikácie. Takýto druh li-
teratúry bol určený predovšetkým pre praktických organistov. Avšak nebolo vylúčené, 
že sa využívala aj ako študijný materiál na učiteľských ústavoch. 

XI/373 Johann Gottlob WERNER – Wilhelm SCHNEIDER: Lehrbuch, das Orgel-
werk nach allen seinen Th eilen kennen, erhalten, seinen Bau gehörig beurtheilen 
und kleine Fehlerverbessern zu lernen22

Za autora prvej uvedenej publikácie Lehrbuch, das Orgelwerk ... ,23 ktorá je v ČK 
uložená pod signatúrou XI/373, môžeme považovať hudobného direktora Wernera 
(autora vyššie spomenutej organovej školy), ktorý však toto dielo nedokončil. Zrevi-
doval a dokončil ho jeho nástupca Wilhelm Schneider – hudobný direktor a dómsky 
organista v Merseburgu.24 Kniha vyšla v roku 1823. Má 90 strán a obsahuje 4 kapitoly 
týkajúce technickej stavby organu, spôsobov opráv a údržby, ako aj návrhov dispozícií 
pri nových organoch, ktoré sú uvedené v prílohe. 

Obsah publikácie je nasledovný:
1. Organové registre a ich používanie
2. Vzduchové zásobenie a všetky časti organu, ktoré sú potrebné pre výrobu a apli-

káciu vzduchu
3. Ladenie a skúšanie organu
4. Dispozícia a cenová ponuka
Príloha: Dispozície malých a veľkých organov

22 Učebnica, ktorá učí organ vo všetkých jeho častiach poznávať, udržiavať, jeho stavbu patrične posudzovať 
a menšie chyby odstraňovať. 

23 WERNER, Johann Gottlob a Wilhelm SCHNEIDER. Lehrbuch, das Orgelwerk nach allen seinen Th eilen 
kennen, erhalten, seinen Bau gehörig beurtheilen und kleine Fehlerverbessern zu lernen. 

24 Wilhelm Schneider pôsobil na mieste dómskeho organistu v Merseburgu v rokoch 1824 – 1843. 
 RAMM, Peter. Zur Geschichte der Merseburger Ladegast-Orgel. [online] [cit. 2014-9-21] Dostupné z: http://

www.merseburger-orgeltage.de/ladegast-orgel/ 
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XI/159 Johann Christian WOLFRAM: Anleitung zur Kenntniss, Beurtheilung und 
Erhaltung der Orgeln für Orgelspieler und alle diejenigen, welche bey Erbauung, 
Reparatur, Prüfung und Erhaltung dieser Instrumente interessiert sind25 

Druhá organologicky zameraná publikácia z 19. storočia v ČK je uložená pod sig-
natúrou XI/159. Jej autorom je Johann Christian Wolfram, ktorý pôsobil ako organista 
v Goldbachu pri Gothe. Príručka bola vydaná v roku 1815 v Gothe a jej celý názov je 
Anleitung zur Kenntniss, Beurtheilung und Erhaltung der Orgeln für Orgelspieler 
und alle diejenigen, welche bey Erbauung, Reparatur, Prüfung und Erhaltung dieser 
Instrumente interessiert sind.26 Rozmermi ide o menšiu knižku (cca 95mm x 180mm), 
avšak po obsahovej stránke sa čitateľ na 363 stranách oboznamuje s obsiahlymi infor-
máciami týkajúcimi sa stavby a údržby organu. Tie sú zoradené do ôsmych kapitol:

1. O organe všeobecne (Prednosti organu pred inými hudobnými nástrojmi – Čin-
nosť (fungovanie) dobrého organu – Nutnosť znalosti organu pre každého orga-
nového hráča – O dobrých a zlých organároch – Krátke dejiny organu – Prednos-
ti organov v Hessene – Porovnanie týchto organov s inými)

2. O jednotlivých častiach organu
 (Hlavné časti – mechy – vzdušnice – vzduchové kanály – perá – píšťalnica – dob-

ré a zlé usporiadanie registrov na vzdušnici – píšťaly – kovové, drevené, 8´, 4´, 2 
stopové, tercie a kvinty – rozsah dobrej klaviatúry manuálu i pedálu – mechanic-
ká traktúra – spojky – registre – organová skriňa)

3. Opis najznámejších registrov 
4. Údržba organu
5. Oprava organu
6. Organová dispozícia (vzťah, pomer organu k chrámu a spoločenstvu, základ or-

ganovej dispozície) 
7. Stavba nového organu
8. Revízia organu
Prílohy (Opis vybraných organov, Obsah zmluvy pri novom organe)

Zaujímavou časťou ôsmej kapitoly je zoznam otázok, týkajúcich sa všetkých častí 
organu a ktoré majú organistovi pomôcť pri identifi kovaní porúch, prípadne nedostat-
kov jeho nástroja. Napr. otázky týkajúce sa manuálu sú nasledovné:

25 Úvod do poznania, posudzovania a údržby organov pre organistov a všetkých tých, ktorí sú zainteresovaní 
do výstavby, opravy, skúšania a údržby týchto nástrojov.

26 WOLFRAM, Johann Christian. Anleitung zur Kenntniss, Beurtheilung und Erhaltung der Orgeln für Or-
gelspieler und alle diejenigen, welche bey Erbauung, Reparatur, Prüfung und Erhaltung dieser Instrumente 
interessiert sind. 
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Je manuál vo svojom typickom rozsahu – od veľkého C minimálne po d3?
Ak sú klávesy potiahnuté ebenom, je pravý?
Nepadajú klávesy príliš hlboko?
Vracajú sa späť všetky rovnako rýchlo? atď.

Kapitola písaná takýmto spôsobom, kvázi skúšobných otázok, môže byť veľmi 
užitočná pre praktických organistov a tých, ktorí sa venujú stavbe a opravám organu, 
pretože im môže pripomenúť a upozorniť ich na možné chyby a nedostatky, ktoré 
sa môže pri fungovaní organu vyskytnúť. Na druhej strane by táto kapitola mohla 
slúžiť aj ako skúšobný materiál v školách. Zodpovedanie predložených otázok by malo 
pripraviť študentov do hudobnej praxe a upozorniť ich, na čo sa majú pri starostlivosti 
o organ zamerať. Ukážky dispozícií vybraných organov zaiste slúžili jednak ako 
informatívny materiál, ale aj ako možná inšpirácia pri stavbe nových nástrojov. 
Tu treba mať na pamäti, že iná situácia bola na území nemecky hovoriacich krajín, kde 
fi nančné možnosti pre hudobný rozvoj boli oveľa lepšie, než napr. na území vtedajšieho 
Uhorska. 

Obidve vyššie spomenuté organologické publikácie boli, ako sme už uviedli, 
adresované predovšetkým ako praktická príručka pre už profesionálnych organistov. 
No nedá sa vylúčiť, že neboli taktiež využívané v edukačnom procese. Nepodarilo sa 
nám zistiť, či sa akurát tieto knihy používali v školách na našom území, alebo či sú 
len výsledkom zberateľskej činnosti Vavrinca Čaploviča, medzi ktorého pozostalosťou 
sú uložené. Je však isté, že aj v dnešnej dobe sú hodnotné nielen z hľadiska svojho 
veku, ale aj vzhľadom na svoj obsah. Ten je aj pre dnešných organistov a študentov 
venujúcich sa organovej hudbe z hľadiska historického vývoja organu ako hudobného 
nástroja veľmi zaujímavým a poučným. 
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POSLÁNÍ HUDEBNÍHO KNIHOVNICTVÍ A JEHO PROMĚNY

Prom. fi l. Zuzana Petrášková
Národní knihovna ČR

hudební oddělení

ABSTRAKT
Příspěvek se snaží podat přehled činností hudebních oddělení knihoven všech typů a jejich 

proměn v souvislosti s proměnami informačních institucí v době elektronického zpřístupňování 
materiálu. Vymezuje specifi ka oboru, snaží se o charakteristiku hudebního knihovnictví 
a hudebně dokumentační práce. Upozorňuje na poslání a společenskou funkci v aktuálním čase. 
Přináší i některé důležité adresy pro zpřístupnění hudebních materiálů a informací o nich. 

ABSTRACT
Th is paper tries to render the overview of activities of the musical departments of libraries 

of all types and their transformation made in connection with transformation of the information 
institutions  in the period of electronical access of materials. It determinates the specifi cations 
of the branch, tries to characterize the music librarianship , and music documentation work. 
It draws attention to mission and social function in actual  time. And it brings  some new 
addresses to access of music materials and information on them.

Hudební knihovník je v podstatě „knihovní hudebník“ tj.
odborník, který se stará o hudební knihovnu, má schopnost 
obsáhnout sbírku, kterou nabízí a podle toho jedná…1

Slova zvoleného citátu vhodně navozují představu o speciálním zaměření hudebních 
oddělení knihoven, často tak výstižně nazývaných „knihovnami v knihovně“ a o jejich 
odborně připravených správcích. Předkládaný příspěvek je pokusem o objasnění spe-
cifi k oboru, do kterého spadá hudební knihovnictví a hudebně dokumentační práce 
a zejména snahou o popsání změn, které nás potkávají v posledních několika letech.

Proměny informačních pracovišť ve všech oborech lidské činnosti, nejen v oblasti 
hudební, jsou v současnosti stále rychlejší. Vždy záleží na tom, jaké kritérium sledo-
vání změn si nastavíme. Hudební knihovnictví a zejména hudební dokumentace je 
obor, který svou historii v těsné návaznosti na studium hudební historie (tedy muzi-
kologii) systematicky budoval v době konstituování veřejných knihoven a dalších in-
stitucí, které shromažďovaly vedle knižních také hudební památky. V dávné minulosti 
byly hudební materiály uchovávány a využívány především při církevních institucích, 
zejména v klášterních knihovnách a sloužily zejména k liturgickému účelu a ke vzdělá-
vání. Zpracovány byly v inventářích, které mnohdy jsou jedinou stopou při studiu 
historie hudebního provozu a repertoáru řádových institucí. Dle jejich pečlivého vy-
1 Harry Müller, hudebník a informační pracovník Seattle, WA, USA. 
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pracování s připojením incipitů hudebních skladeb lze soudit, že o hudební památky 
se vždy staral v hudbě vzdělaný správce. Dalším významným celkem byly sbírky šlech-
tických rodů, které obvykle sloužily zámeckým kapelám k provozovacím účelům. Byly 
opět spravovány odborníkem na slovo vzatým. V 19. a zejména na počátku 20. století 
v souvislosti se vznikem veřejných knihoven se přesouvají i hudební sbírky pod jejich 
správu a vznikají hudební oddělení, která pracují (samozřejmě v mnoha proměnách) 
dodnes.

V současné době se setkáváme s několika typy hudebních knihoven s různým za-
měřením sbírek a s různými způsoby jejich zpřístupňování, ale vždy musí jejich správ-
ci plnit poslání, které představují následující činnosti:

• doplňování, zpracování a zpřístupňování hudební a muzikologické literatury, 
zvukových, audiovizuálních a v poslední době také elektronických dokumentů,

• poskytování univerzálních informačních služeb v oboru hudba, hudební život, 
hudební dokumentace, muzikologie, 

• poskytování prezenčního či absenčního studia všech typů hudebních materiálů, 
• poskytování reprografi ckých služeb a s tím související orientace v autorském 

zákoně, 
• schopnost individuální práce s návštěvníkem, 
• schopnost orientace v licencovaných hudebních databázích na CD-ROM,
• znalost a schopnost zpřístupnění licencovaných online databází z oboru hudba, 
• využívání přístupu ke zdrojům z jednoho portálu, tzv. Oborová brána hudba,
• tvorba odborných rešerší,
• kontakt se zahraničními hudebními knihovnami. 
Aby toto hudební knihovníci mohli na požadované úrovni plnit, musejí mít sku-

tečně interdisciplinární vzdělání, včetně vzdělání knihovnického, hudebního a jazyko-
vého. Musejí mít určité právní povědomí o možnosti půjčování a zejména kopírování 
chráněných dokumentů v mezích autorského zákona.

Všechny typy hudebních knihoven, které v České republice existují, jsou orientovány 
na knihovnicko-informační služby z hlediska celospolečenského využití, tedy vedle 
badatelského vědeckého zaměření jsou rovněž zaměřeny na propagaci, výchovu, po-
pularizaci, popřípadě i zábavu.

Vědecké knihovny jsou relativně specializovaně zaměřené na oblast muzikologie 
a umělecké hudební praxe a také ediční činnost. Jejich návštěvníci požadují služ-
by s vysokým odborným zaměřením, vhodnou referenční literaturou a odbornými 
periodiky, což vyžaduje zajištění poučené akviziční politiky té které knihovny. Zna-
mená to další nárok na odbornost pracovníka oddělení, orientaci v aktuální produkci 
hudebnin a hudební literatury. Samozřejmě zde působí zpětná vazba na fi nanční mož-
nosti nákupu této literatury, obvykle i v mezinárodním měřítku. Z tohoto hlediska je 
důležité udržovat dobré kontakty s knihovnami a zejména badateli ve světě, kteří často 



125

darují knihovně literaturu, kterou vydají na základě studia pramenů uložených v na-
šich knihovnách. Stejně tak jsou důležité kontakty s knihovnami, se kterými je možné 
hudební literaturu vyměňovat. Neméně nutné je hledání a zapojení se do projektů, 
které umožňují doplňování zejména elektronických zdrojů, dnes tolik požadovaných. 

Tato stručná charakteristika vědeckých knihoven, ke kterým náleží i Národní kni-
hovna ČR, se ve své podstatě vztahuje i na knihovny při vzdělávacích institucích, které 
zabezpečují pedagogický proces konzervatoří, hudebních akademií, pedagogických 
škol, ale také hudebního školství na všech úrovních vzdělání.

Hudební sbírky muzeí shromažďují a zpřístupňují historické hudební dokumenty, 
pečují o pozůstalosti skladatelů, ale také o sbírky hudebních nástrojů.

Dalším typem hudebních knihoven jsou hudební archivy zaměřené k provozu di-
vadel, rozhlasových studií a archivů orchestrů. Musí plnit speciální služby vzhledem 
k aktuálnímu vysílání, programu divadel a koncertů. Obvykle nejsou běžně přístupné 
veřejnosti.

Poněkud odlišnou funkci plní veřejné hudební knihovny ať již městské nebo okresní. 
Ponejvíce se jedná o specializovaná hudební pracoviště (oddělení, koutky, půjčovny) 
v systému veřejných a informačních služeb. Jsou zaměřena k nejširším zájmovým akti-
vitám spojených s hudbou. I v těchto knihovnách roste míra odbornosti, která je nut-
ná vzhledem k rostoucí poptávce návštěvníků. Tato oddělení jsou obvykle vybavena 
moderní reprodukční technikou a jejich akvizice je v poslední době zaměřena na do-
plňování zvukových a video dokumentů. Nemělo by se ale ani v tomto typu knihoven 
zapomínat na doplňování kvalitních hudebních edic, instruktivní literatury a dalších 
typů hudebnin v celém spektru hudebních žánrů. Navíc tyto knihovny poskytují svým 
návštěvníkům vysoce odborné besedy, pořádají výstavy a mnoho dalších osvětových 
pořadů určených jak školním skupinám, tak dospělým návštěvníkům. Obdivuhodná 
je schopnost zaměstnanců těchto knihoven tvořit komponované pořady za využití do-
kumentů v té které knihovně uložených.

Důležitým typem hudebních knihoven jsou dokumentační centra a instituty. Jsou 
zaměřeny obvykle na dokumentování konkrétní dílčí etapy hudebního vývoje a shro-
mažďování soudobé hudební produkce (Hudební informační centrum) nebo k čin-
nosti jedné skladatelské osobnosti (Institut Bohuslava Martinů). Slouží také veřejnosti 
a věnují se obvykle ediční činnosti nebo propagaci hudební kultury doma i v zahra-
ničí.

V České republice chybí dosud v zahraničí běžný a velmi vyhledávaný typ speciali-
zované knihovny, kterou je hudební fonotéka, či zvukový archiv. Knihovny sice zpřístup-
ňují zvukové a zvukově obrazové dokumenty, ale plánovaný projekt vytvoření Národní 
fonotéky České republiky se zatím nepodařilo realizovat. Nyní se tvoří tzv. virtuální 
katalog zvukových dokumentů, který by mohl být prvním krokem k žádanému cíli.
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Zřejmě největší proměnou prošly v hudebních knihovnách jejich katalogy. Již té-
měř všechny knihovny mají své novodobé fondy přístupné v elektronických katalozích, 
často sdílených díky jednotnému formátu zpracování přes souborný katalog i s ostat-
ními knihovnami. Tato možnost zpřístupnění přivádí do knihoven větší počet vzdále-
ných (virtuálních) návštěvníků. Odpovědi jsou vyžadovány na vysoké odborné úrovni 
a v krátkém čase. Jsou však udržovány i předchozí způsoby zpřístupnění fondů. Velkou 
pomoc znamenají naskenované katalogy, které jsou k prohlížení přístupné elektronic-
ky. Je to způsob, který umožňuje zejména u velkých sbírek jejich rychlé prohledávání 
ještě před úplnou konverzí do elektronických katalogů. Na klasické lístkové katalogy 
jsme však také nezanevřeli a musím konstatovat, že mnoho hudebníků a badatelů, tedy 
našich nejčastějších návštěvníků (i mladé generace) v nich s chutí vyhledává. A to je 
jedna z velkých změn hudebního knihovnictví – nabídka více možností vyhledávání. 

S tím souvisí i zdánlivý pokles návštěvnosti hudebních knihoven. Je dle mého 
soudu vyvážen návštěvami virtuálními. Digitalizace mnohých materiálů, které jsou 
přístupné k prohlížení na webových stránkách, umožňují studium z domova, stejně 
jako online databáze pro obor hudba. Množství dotazů a rešerší vyřízených formou 
e-mailové korespondence je důkazem poučenosti našich návštěvníků, kteří se naučili 
využívat elektronické katalogy a na jejich základě formulují své dotazy. Přesto rádi 
nakonec knihovnu navštíví a své další studium již řeší i s klasickou knižní a notovou 
produkcí. 

Zásadní změnou pro hudební knihovnictví by znamenala možnost vzdělávání 
hudebních knihovníků, která v ČR dosud není. Pokud má student muzikologie nebo 
knihovnictví zájem o práci v hudebních odděleních, řešíme tento chybějící článek 
konzultacemi, speciálními kurzy a semináři zaměřenými na zpracování hudebnin 
a zvukových dokumentů a praxí přímo na hudebním pracovišti. Dle zkušenosti se 
snáze hudebnímu knihovnictví naučí student zaměřený na hudbu, než výborný in-
formačně vzdělaný knihovník bez základních hudebně-teoretických znalostí. Nejlepší 
kombinací je studium muzikologie a knihovnictví současně.

Největším problémem hudebních oddělení a tím jejich změn bývá malé fi nanční 
zajištění, ale to je problém přetrvávající v mnoha oblastech a zejména u kulturních in-
stitucí. Někteří zřizovatelé jsou si vědomi, jak důležitý je rozměr hudebního vzdělávání 
pro osobnost mladého člověka. Ne vždy však tomu tak je a mnoho oddělení i v českých 
knihovnách je rušeno nebo připojeno k jiným oddělením právě z důvodů fi nančních. 
Proto je důležité, aby stále ve své činnosti pokračovala asociace hudebních knihoven 
IAML na národní i mezinárodní úrovni a podporovala tak činnost hudebních oddělení. 
Vzájemná spolupráce a zejména informovanost o práci těch druhých mnohdy může 
významně pomoci. Věřím, že hudební knihovnictví a jeho pracovníci budou mít stále 
šanci k proměnám, které hudební oddělení knihoven potřebují a zasluhují.
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VÝBĚR ADRES, KTERÉ LZE VYUŽÍT PŘI HLEDÁNÍ INFORMACÍ
http://www.nkp.cz (zde lze vyhledat elektronický katalog hudebnin, naskenovaný katalog 

hudebních tisků, licencované databáze pro obor hudba, pro registrovaného čtenáře NK 
ČR vzdáleně přístupné a d.) 

http://mus.jib.cz/ (umožňuje přístup k různým databázím, informacím a novinkám z obo-
ru hudba z jednoho portálu)

http://www.manuscriptorium.com/?q=cs (obsahuje rovněž digitalizované hudební prame-
ny)

http://www.nkp.cz/iaml (informace o činnosti České národní skupiny IAML)

http://opac.rism.info/ (volný přístup do mezinárodního soupisu hudebních pramenů 
RISM)

http://www.iaml.info (informace o činnosti mezinárodní asociace hudebních knihoven 
IAML)

http://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/pujcovny/hudebni-oddeleni/adresar-hudeb-
nich-knihoven (kontakty na hudební oddělení v České republice)

http://dme.mozarteum.at/nma/ (volný přístup ke kritické edici Mozartova díla) 

http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/ (volně přístupné informace o osobnostech 
české hudební kultury)

http://www.narodnifonoteka.cz/ (virtuální katalog zvukových dokumentů – základ pro 
budování Národní fonotéky ČR)
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DIGITALIZÁCIA A SPRÍSTUPNENIE STREDOVEKÝCH 
PAMIATOK HUDOBNEJ KULTÚRY Z ÚZEMIA SLOVENSKA – 

DATABÁZA Cantus Planus in Slovacia 

PhDr. Eva Veselovská, PhD.
Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

eva.veselovska@savba.sk, http://cantus.sk

ABSTRAKT
Predmetom príspevku sa stala prezentácia najnovších výsledkov spracovania a sprístupnenia 

najstarších prameňov hudby z územia Slovenska. Od roku 2012 sú prostredníctvom 
plnotextovej online databázy Slovak Early Music Database / Cantus Planus in Slovacia 
(http://cantus.sk) Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied sprístupnené digitálne 
verzie kompletných i fragmentárne zachovaných rukopisov z časového obdobia od konca 11. 
do začiatku 16. storočia. Hlavným cieľom interaktívnej databázy stredovekých prameňov, ktorá 
je prepojená na medzinárodnú vyhľadávaciu databázu Cantus Index (http://cantusindex.org), 
je možnosť prehliadania všetkých známych a spracovaných stredovekých notovaných kódexov 
a fragmentov z územia Slovenska širokou odbornou i laickou verejnosťou doma i v zahraničí. 

ABSTRACT
Presentation of the latest results of the processing and disclosure of the oldest sources 

of music from Slovakia has become the main topic of the paper. From 2012 digital versions 
of complete and also fragmentary preserved manuscripts from the late 11th through the early 
16th century are accessible via the online full-text database Slovak Early Music Database / Cantus 
Planus in Slovacia (http://cantus.sk) of the Institute of Musicology of the Slovak Academy 
of Sciences. Th e main objective of the interactive database of medieval sources, which is linked 
to an international search Cantus Index (http://cantusindex.org) database is the possibility 
to browse all known and processed medieval notated codices and fragments from the territory 
of Slovakia by experts as well as general public home and abroad.

Stredoveké pamiatky hudobnej kultúry z územia Slovenska tvoria špecifi ckú pra-
mennú základňu. Najstaršie hudobniny z časového obdobia od konca 11. do začiatku 
16. storočia sa až na malé výnimky (Spišská Kapitula, Nitriansky diecézny archív) ne-
nachádzajú na mieste svojho pôvodného použitia, ale sú v súčasnosti uložené v rôz-
nych archívnych (štátne archívy, mestské archívy), knižničných (Slovenská národná 
knižnica, Univerzitná knižnica, Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied /ďalej 
SAV/ a i.) alebo muzeálnych inštitúciách (Slovenské národné múzeum, Východoslo-
venské múzeum v Košiciach a i.). Väčšina kompletných rukopisov je uložená v štát-
nych inštitúciách (napr. rukopisy Bratislavskej kapitulskej knižnice: Archív mesta Bra-
tislavy, Slovenský národný archív, Slovenská národná knižnica, Ústredná knižnica SAV 
a i.), pričom ochrana a sprístupnenie na výskumné účely je zabezpečená tou ktorou 
konkrétnou inštitúciou podľa špeciálnych kritérií a možností. Digitalizácia niektorých 
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kompletných rukopisov čiastočne prebehla v rámci rôznych projektov (bratislavské 
antifonáre – projekt zaradenia prameňov medzi pamiatky svetového kultúrneho de-
dičstva UNESCO: Slovenská národná knižnica v Martine; digitalizácia a faksimilové 
vydanie spišských rukopisov: Katolícka univerzita v Ružomberku1). Oveľa problema-
tickejšiu skupinu najstarších prameňov hudobnej kultúry z územia Slovenska tvoria 
fragmentárne zachované materiály. Dnes ich možno nájsť v desiatkach rôznych inšti-
túcií. Plnia svoju sekundárnu funkciu, keďže tvoria obal alebo väzbu mladších ruko-
pisov, inkunábul, tlačí, mestských účtovných kníh alebo protokolov a pod. Väčšinou 
sa nachádzajú v mimoriadne zlom stave. Ich výskum a spracovanie je často sťažený 
skutočnosťou, že v inventároch jednotlivých inštitúcií vôbec nefi gurujú (uvedená je 
napr. signatúra alebo číslo tzv. nositeľského rukopisu alebo tlače). Veľmi často ide o je-
dinečné a mimoriadne vzácne pramene, ktoré boli súčasťou najstarších cirkevných 
inštitúcií Slovenska alebo sa na naše územie dostali zo zahraničia. 

V Ústave hudobnej vedy SAV je od roku 1999 jedným zo základných cieľov výsku-
mu stredovekej hudobnej kultúry z územia Slovenska detailné zmapovanie, evidencia, 
spracovanie, vyhodnotenie a digitálne sprístupnenie všetkých známych stredovekých 
hudobných materiálov. Počas dlhoročnej spolupráce s mnohými inštitúciami bol vy-
tvorený komplexný metodologický systém spracovania rukopisov (online databáza, 
faksimilové vydania, edícia Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in 
Slovacia). Niekoľkočlenný tím spolupracovníkov (spoločné grantové projekty VEGA, 
APVV, ŠF) v súčasnosti napĺňa a aktualizuje štruktúry systému spracovania najstarších 
hudobnín z územia Slovenska na pôde dvoch materských inštitúcií – Ústavu hudobnej 
vedy SAV (autorka štúdie) a Katedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzi-
ty v Ružomberku (Doc. Th Lic. Rastislav Adamko, PhD., Doc. PaedDr. Janka Bedná-
riková, PhD., PaedDr. Zuzana Záhradníková, PhD.). Systém spracovania rukopisov 
je postavený na špecializovaných metodologických princípoch, ktoré sú charakteri-
zované detailným kodikologickým, paleografi ckým a hudobnoliturgickým popisom 
najstarších materiálov. Zámerný a systematický postup pri spracovaní stredovekých 
materiálov si vyžaduje vysokokvalifi kovanú metodiku výskumnej práce. Konkrétny 
súhrn postupov pre všetky typy výstupov (databáza, pramenná edícia, katalóg) vychá-
dza zo základných princípov kritickej edície prameňov. Medzi najdôležitejšie kritéria 
patrí kritérium prehľadnosti (clarity) a kritérium dôslednosti (consistency).2 Pri popise 
každého prameňa je potrebné naplniť presne vyšpecifi kovanú schému údajov, bez kto-
rých nie je možná ďalšia zmysluplná vedecká analýza. 

1 AKIMJAK, Amantius, Rastislav ADAMKO a Janka BEDNÁRIKOVÁ, eds. Spišský graduál Juraja z Kež-
marku (1425). Ružomberok: Katolícka univerzita, 2006. ISBN 80-8084-053-9.

 ADAMKO, Rastislav, Eva VESELOVSKÁ a Juraj ŠEDIVÝ, eds. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2008. 
ISBN 978-80-8084-360 – 1.

2 RYBARIČ, Richard. Hudobná historiografi a. Prešov: Matúš, 1994. ISBN 80-967089-5-3.
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Štruktúra popisu stredovekého prameňa obsahuje vždy niekoľko základných skupín. 
Kodikologický a paleografi cký popis tvorí presná špecifi kácia miesta uloženia, teda 
odkaz na archívnu, muzeálnu alebo knižničnú inštitúciu, ktorá rukopis vlastní (ak je 
možné s aktuálnym názvom inštitúcie v súčinnosti so skratkami v RISM /Répertoire 
International des Sources Musicales/3); ďalej odkaz na signatúru, na zaradenie podľa 
typu liturgickej knihy, datovanie; provenienciu, typ notácie, typ písma, určenie jedno-
hlasný alebo viachlasný rukopis, druh materiálu (pergamen, papier), rozmery (údaj 
o rozmeroch celého fólia aj s okrajmi, rozmery zrkadla – teda písacia plocha, šírka jed-
ného stĺpca /pri dvojstĺpcových rukopisoch/, výška notovej osnovy, veľkosť medzery, 
rozmery základnej neumovej štruktúry – punktum). 

V poslednom období sa pri spracovaní zlomkov ako ťažisková informácia javí práve 
presný kodikologický popis, pričom je pri pramennom výskume potrebné, ba až nevy-
hnutné presné meranie kódexov a fragmentov. Na základe zhody parametrov, najmä 
výška notovej osnovy a veľkosti medzery, sa už viackrát potvrdila hypotéza o rovna-
kom pôvode fragmentárne zachovaných materiálov (rovnaké skriptórium alebo skrip-
tor, rovnaký kódex). 

Ďalším dôležitým bodom popisu prameňa je jeho vnútorná identifi kácia (hudob-
no-paleografi cký a liturgický popis). V prípade edícii fragmentov alebo online data-
bázovom spracovaní je uplatňovaná metóda plnotextového prepisu v spojení s litur-
gickou špecifi káciou podľa svetových databáz CANTUS Database a CANTUS Index.4 
Jednotlivé spevy sú číslované podľa medzinárodného systému identifi kačných čísiel, 
ktoré boli vytvorené na základoch číslovaného systému Jeana P. Hesberta v jeho práci 
Corpus Antiphonalium Offi  cii.5 

V spolupráci s developerom svetovej databázy CANTUS Database a CANTUS Index 
Database Janom Koláčkom z Karlovej Univerzity v Prahe bola v roku 2012 v Ústave 
hudobnej vedy SAV spustená samostatná národná plnotextová databáza stredovekých 
notovaných rukopisov z územia Slovenska Slovak Early Music Database – Cantus Pla-
nus in Slovacia (http://cantus.sk; ďalej SEMD).6 Cieľom slovenskej databázy stredove-
kých prameňov je sprístupnenie všetkých stredovekých notovaných kódexov a frag-

3 http://www.rism.info/
4 http://cantusdatabase.org; http://cantusindex.org
5 HESBERT, Jean René, ed. Corpus Antiphonalium Offi  cii I-IV (1963 – 1970). Roma: Casa editrice Herder, 

1963 – 1970.
6 Gestorom databázy je Ústav hudobnej vedy SAV, garantom SEMD je riaditeľka Ústavu hudobnej vedy 

SAV PhDr. Hana Urbancová, DrSc. Databáza bola spustená a je dopĺňaná vďaka fi nančnej podpore gran-
tov: VEGA 2/0125/Pramene cirkevnej hudby stredovekých knižníc na Slovensku (2010 – 2012), VEGA 
2/0031/13 CANTUS PLANUS – gregoriánsky chorál na Slovensku ako fenomén doby (2013 – 2016), 
VEGA 1/0027/13 Výskum a pramenná edícia graduála deponovaného v Slovenskom národnom archíve 
v Bratislave, fond Knižnice Bratislavskej kapituly, signatúra Manuscripta 67 (2013 – 2016), projektu ŠF 
č. 26240120035 Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska (2010 – 2013), projektu Hudobného fon-
du (2013) Slovak Early Music Database – Cantus Planus in Slovacia.
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mentov z územia Slovenska v spolupráci s konkrétnymi inštitúciami, ktoré stredoveké 
notované materiály vlastnia alebo ich deponujú. 

Na Slovensku sa zachovalo a dnes evidujeme 15 kompletných rukopisov (Bratislava: 
Archív mesta Bratislavy, Slovenský národný archív, Ústredná knižnica SAV; Slovenská 
národná knižnica; Spišská Kapitula, Nitriansky biskupský archív – Bazilika sv. Emerá-
ma; Východoslovenské múzeum v Košiciach a Štátna vedecká knižnica v Košiciach) 
a približne 750 fragmentov. Prostredníctvom SEMD je t. č. sprístupnených 269 frag-
mentov a 7 kódexov. Online spracované boli všetky stredoveké notované fragmenty 
zo Štátneho archívu v Banskej Bystrici, pobočka Banská Štiavnica (75) a zo Štátneho 
archívu v Bratislave, pobočka Modra (69), ktoré boli publikované v edícii Catalogus 
fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia,7 fragmenty Hudobného mú-
zea Slovenského národného múzea v Bratislave (24),8 Ústrednej knižnice Slovenskej 
akadémie vied (51), Univerzitnej knižnice v Bratislave (15), Archívu mesta Bratisla-
vy (22), Pedagogickej knižnice v Bratislave (2)9 a materiály Štátnej vedeckej knižnice 
v Košiciach (11).10 Z kompletných kódexov bol ukončený plnotextový import Brati-
slavského antifonára IV (Slovenský národný archív Sign. 2) a Bratislavského antifonára 
IIb (Slovenský národný archív Sign. 4).11 V súčasnosti je realizovaný import dát k Nit-
rianskému graduálu (Slovenský národný archív Ms. 67) a končí sa plnotextový prepis 
Bratislavského antifonára V (Slovenský národný archív Sign. 17). V spolupráci s Kato-
líckou univerzitou v Ružomberku začal import spevov Spišského antifonára (Spišská 
Kapitula, Mss. 2).12 Štruktúra SEMD ponúka niekoľko vyhľadávacích možností, ktoré 
7 VESELOVSKÁ, Eva. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitatibus Modra et Sanctus 

Georgius. Ed. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia. Tomus I. Bratislava: Ústav 
hudobnej vedy SAV, 2008. ISBN 987-80-89135-22–6. 

 VESELOVSKÁ, Eva. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Schemnitziensi. Ed. 
Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia. Tomus II. Bratislava: Ústav hudobnej 
vedy SAV, 2011. ISBN 987-80-89135-27–1.

8 VESELOVSKÁ, Eva. Stredoveké notované fragmenty z Hudobného múzea Slovenského národného mú-
zea v kontexte najnovších výskumov stredovekej hudobnej kultúry na Slovensku a v strednej Európe. 
In: Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska: zborník príspevkov z konferencie Bratislava, 23. – 24. 
11. 2011. Bratislava: Slovenská muzikologická asociácia ; Slovenské národné múzeum, 2011, s. 11 - 82. 
Dostupné z: http://www.snm.sk/?hudobne-muzeum-publikacie

9 VESELOVSKÁ, Eva. Mittelalterliche liturgische Kodizes mit Notation in den Archivbeständen von Bratislava. 
Ed. Musaeum Musicum. Bratislava: Slovenské národné muzeum – Hudobné muzeum; Ústav hudobnej 
vedy SAV, 2002. ISBN 80-8060-093-7. 

 VESELOVSKÁ, Eva. Mittelalterliche liturgische Kodizes mit Notation in den Archivbeständen von Bratislava 
II. Bratislava: Ústav hudobnej vedy SAV, 2006. ISBN 80-89135–10-2.

10 VESELOVSKÁ, Eva. Stredoveké notované fragmenty Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. In: Úloha kníh 
a periodík v živote mnohonárodnostných Košíc: zborník z konferencie. Košice: Štátna vedecká knižnica, 2013, 
s. 5 - 28. ISBN 978-80-85328 – 66-0.

11 Plnotextové prepisy Bratislavského antifonára IV a Bratislavského antifonára IIb prebiehajú v spolupráci 
s Katedrou archívnictva a pomocných vied historických Filozofi ckej fakulty Univerzity Komenského v Bra-
tislave (študentskí spolupracovníci: Mária Michalovová, Rastislav Luz).

12 Študentskí spolupracovníci z Katedry hudbného umenia Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ru-
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sú rozdelené podľa základných informácií o konkrétnom prameni. Všetky jednotky 
SEMD sú spracované a roztriedené podľa inštitúcie, ktorá rukopis vlastní (Archives), 
podľa typu liturgickej knihy (Sources: antifonár, breviár, misál, graduál a pod.), podľa 
spevov (Chants, v súčasnosti je online 7079 spevov),13 podľa liturgického obsahu (Fe-
ast), podľa hudobného žánra (Genres: antifóna, responzórium a pod.) a podľa obrazo-
vej galérie (Image galleries).14 Okrem toho je v SEMD uvedený základný opis každého 
prameňa, ktorý obsahuje kodikologické, paleografi cké a hudobno-paleografi cké zara-
denie a špecifi káciu. 

Výskum stredovekej hudobnej kultúry sa dostáva v poslednom období v celosveto-
vom meradle do mimoriadne progresívneho procesu. Internetové databázy viacerých 
amerických, kanadských a európskych univerzít a vedeckých inštitúcií publikujú roz-
siahle komplexy a systémy informácií o úplných kódexoch alebo fragmentoch. 

Úvodné podnety15 na koordinovaný komplexný presun a online spracovanie infor-
mácií o stredovekých hudobných materiáloch boli položené v 80. rokoch 20. storočia 
po založení pracovnej skupiny Cantus Planus16 v rámci Medzinárodnej muzikologickej 
spoločnosti (IMS).17 Prvé tri databázy stredovekej hudobnej kultúry CANTUS (Kana-
da, USA: viacerí prispievatelia z Európy),18 Corpus Antiphonalium Offi  cii – Ecclesiarum 
Centralis Europae (Maďarská akadémia vied),19 a Cantus Planus (Nemecko: Univerzita 
v Regensburgu)20 patria v celosvetovom meradle dodnes medzi najvýznamnejšie data-
bázy stredovekého jednohlasu. Nedávno modernizovaná databáza CANTUS21 repre-
zentuje normatívnu internetovú formu,22 s veľkým priestorom pre prísun, aktualizáciu 
a spracovania informácií, s rôznymi možnosťami vyhľadávania, identifi kácie, kompa-
rácie ofíciových rukopisných a najnovšie i tlačených materiálov. Mimoriadne prínosný 
je však nový medzinárodný databázový katalóg CANTUS Index, ktorý okrem ofíci-

žomberku Zuzana Fernezová a Ivana Vernusová.
13 Údaj platí k 17. 9. 2014. http://cantus.sk/chants
14 Všetky publikované rukopisy sú sprístupnené s digitálnym vyobrazením (recto, verso).
15 STEINER, Ruth. Chant research at the End of the Twentieth Century: new Techonology, old questions. 

In: Cantus Planus. Esztergom et Visegrád: MTA Intézet, 1998, s. 13 – 17.
16 Prvé stretnutie pracovnej skupiny Cantus Planus sa konalo v roku 1984 v Maďarsku. Hlavnými témami 

konferencie boli stredoveká monódia a regionálna tradícia (Medieval Monody and Regional Tradition). 
http://www-app.uni-regensburg.de/Fakultaeten/PKGG/Musikwissenschaft /Cantus/CANTUSPLANUS/

17 http://www.ims-online.ch/
18 Stará verzia: http://publish.uwo.ca/~cantus/; nová verzia: http://cantusdatabase.org/.
19 http://www.zti.hu/earlymusic/cao-ece/cao
20 http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_I/Musikwissenschaft /cantus/.
21 http://cantusdatabase.org. Hlavným koordinátorom projektu je Debra Lacoste z Univerzity Waterloo v Ka-

nade, developerom databázy je Jan Koláček z Karlovej Univerzity v Prahe, hlavnou odbornou koordinátor-
kou je Kate Helsen, Univerzita Western Ontario, Kanada.

22 Systém spracovania prijala väčšina európskych a amerických vedeckých inštitúcií, ktoré sa zaoberajú vý-
skumom stredovekých hudobnín. Azda jedinú výnimku tvorí zatiaľ nemecká databáza Cantus Planus 
http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_I/Musikwissenschaft /cantus a rakúska databáza 
http://cantusplanus.at.
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ových spevov obsahuje aj stredoveký omšový repertoár.23 Databáza CANTUS Index 
v súčasnosti zjednocuje 6 rôznych národných i nadnárodných databáz – CANTUS 
Database (Debra Lacoste, Kanada), Portuguese Early Music Database (Manuel Pedro 
Ferreira, Portugalsko),24 Slovak Early Music Database (Eva Veselovská, Slovensko),25 
Gradualia Project (Gábor Kiss, Maďarsko),26 Fontes Cantus Bohemiae (Jan Koláček, 
David Eben, Česká republika)27 a Cantus Planus in Polonia (Bartosz Izbicki, Poľsko).28 
Veľkým prínosom spolupráce viacerých odborníkov a inštitúcií je najmä zjednotenie 
terminológie, číslovania a liturgického zaraďovania spevov. Jednotlivé databázy vy-
stupujú ako samostatné subjekty, pričom ich obsah je možné komparatívne spracovať 
keďže sú plnotextovo prepojené s možnosťou rýchleho prekliknutia na konkrétny spev 
v určitej databáze. 

V mnohých online fulltextových alebo incipitových databázach však absentujú 
niektoré podstatné a zásadné údaje ku komparácii prameňov v strednej Európe. Často 
chýba základný detailný kodikologický popis, ktorý by umožnil presnú identifi káciu 
fragmentárne zachovaných prameňov, ktorých je žiaľ na území Slovenska väčšina. Dú-
fame, že v budúcnosti budú existujúce databázy doplnené o všetky potrebné informá-
cie, ktoré urýchlia a spresnia proces porovnávania a identifi kácie našich najstarších 
hudobných materiálov.29

23 http://cantusindex.org/. Hlavný koordinačný tím tvoria Debra Lacoste, Ján Koláček, Kate Helsen a Elsa De 
Luca. 

24 http://pemdatabase.eu
25 http://cantus.sk
26 http://gradualia.eu. Maďarská akadémia vied spustila novú databázu Gradualia, ktorá rozširuje pôvod-

nú incipitovú databázu ofíciových spevov CAO-ECE o omšový repertoár rukopisov stredoeurópskeho 
priestoru.

27 http://cantusbohemiae.cz/
28 http://cantus.edu.pl/
29 Štúdia bola vypracovaná v rámci projektu VEGA 2/0031/13 „CANTUS PLANUS – gregoriánsky chorál na 

Slovensku ako fenomén doby“.
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DIGITALIZACE PRAMENŮ V INSTITUTU BOHUSLAVA MARTINŮ 
– SOUČASNÝ STAV, ZKUŠENOSTI, PROBLÉMY, VYHLÍDKY 

DO BUDOUCNOSTI

Mgr. Zoja Seyčková
Institut Bohuslava Martinů, o.p.s.

ABSTRAKT
Příspěvek shrnuje historii a současný stav digitalizace v Knihovně Nadace Bohuslava 

Martinů, která je spravována Institutem Bohuslava Martinů, kde pracuje autorka. V úvodu je 
představena činnost institutu a její hlavní projekt – Souborné vydání díla B. Martinů. Dále 
jsou vyjmenovány důvody digitalizace, je popsána stručná historie projektu, který začal 
již v roce 1999. Byly zdigitalizovány všechny v té době dostupné fotografi e skladatele a jeho 
přátel, karikatury, malá část jeho dopisů a do dnešní doby asi 1/3 autografů jeho skladeb. Jsou 
popsány zkušenosti zejména s novými druhy materiálů, jejichž potřeba zdigitalizování vznikla 
v souvislosti s přípravou projektu Souborného vydání díla B. Martinů. Na závěr je uveden 
přehled archivů a institucí, kde se nacházejí autografy B. Martinů již zdigitalizované a určené 
k digitalizaci v budoucnu. 

ABSTRACT
Digitization in Bohuslav Martinu Institute – history, problems, experience, future

Th e paper sums up the history and the current status of digitisation of the Library 
of the Bohuslava Martinů Foundation, administered by the Bohuslav Martinů Institute, the 
author’s workplace. In the introduction, it presents the Institute’s activity and its major project 

– the Complete Bohuslav Martinů Edition – and proceeds to specify the reasons for digitisation 
and provide a brief history of the project, which was launched back in 1999. To date, all the 
currently available photographs of the composer and his friends have been digitised, as have 
the caricatures, a small proportion of his letters and approximately one-third of the autographs 
of Martinů’s pieces. Furthermore, the paper describes the experience to date with, particularly, 
new materials, the necessity of whose digitisation arose in connection with the preparation 
of the Complete Bohuslav Martinů Edition. In conclusion, it lists the archives and institutions 
which are in possession of the already digitised Martinů autographs, as well as the autographs 
earmarked for future digitisation.

Úvod – krátké představení Institutu B. Martinů
Institut Bohuslava Martinů, o.p.s., je nevládní nezisková organizace. Jejím hlavním 

sponzorem je Nadace Bohuslava Martinů, která také fi nancuje rozsáhlý projekt digita-
lizace dokumentů a autografů.

Největším a nejdůležitějším projektem institutu je Projekt Souborného vydání 
díla Bohuslava Martinů, který je plánován na 50 let. Spolupracujícím vydavatelem je 



135

Bärenreiter Kassel v Německu. V každém roce vyjdou dva svazky, první svazek vyjde 
v prosinci 2014 nebo v lednu 2015.

Toto historicko-kritické vydání bude vycházet v podobě vědecky vypracovaných 
notových edic, vytvořených na základě studia a zpracování všech dostupných prame-
nů. Je určeno i pro potřeby provozovací praxe a řídí se nejnovějšími textově kritickými 
a fi lologickými metodami.

Institut také spravuje rozsáhlou knihovnu. Posláním knihovny je získávat, zpra-
covávat, uchovávat a zpřístupňovat veškeré možné materiály, které zájemcům o život 
a dílo Bohuslava Martinů poskytnou dostatečné informační zázemí a které umožní 
trvalé poznávání a rozšiřování jeho díla. Aby bylo možné posuzovat osobnost a dílo 
Bohuslava Martinů v kontextu doby, v níž žil a tvořil, je fond knihovny zaměřen na ce-
lou problematiku hudby 20. století. Knihovna Nadace Bohuslava Martinů slouží pře-
devším muzikologům, studentům a badatelům, je ale otevřena všem zájemcům z řad 
široké veřejnosti.

Proč digitalizace?
Jedním z hlavních důvodů digitalizace autografů Bohuslava Martinů je zpřístupně-

ní autografů v dobré kvalitě pro badatele, interprety a další zájemce. Vzhledem k tomu, 
že Bohuslav Martinů napsal přes čtyři sta skladeb a působil po převážnou část svého 
života v zahraničí (Francie, USA, Švýcarsko, Itálie), je část jeho rukopisů uložena v za-
hraničních sbírkách knihoven, nakladatelství a soukromých osob. Před rokem 1989 
nebylo z politických důvodů možné zpracovávat skladatelský odkaz a život skladatele 
v jeho celistvosti, vždy byly vybírány pouze určité ideologii odpovídající skladby a ži-
votní okolnosti skladatele. Teprve v posledních patnácti letech se rozvíjí komplexní 
bádání a zveřejňování díla Martinů. Rukopis skladby je v případě nejvýznamnějšího 
skladatele české hudby 20. století cennou písemností a také nenahraditelným zdrojem 
informací pro hudební interprety a hudební vědce, protože mnohé skladby Martinů 
ještě nevyšly tiskem a také starší vydání skladeb většinou obsahují množství chyb. Cel-
kem se od Bohuslava Martinů dochovalo 406 skladeb, doposud se Institutu Martinů 
podařilo získat prostředky na digitalizaci jedné třetiny rukopisů. 

Dalším důvodem je samozřejmě zachování kulturního dědictví pro další generace. 
Některé autografy jsou ve špatném stavu. I když v centru Bohuslava Martinů v Poličce 
i v Českém muzeu hudby postupně dochází k jejich restaurování, digitalizace je ve 
velmi vysoké kvalitě více než žádoucí.

Protože hlavním projektem Institutu Bohuslava Martinů je Souborné vydání díla 
Bohuslava Martinů, je nutné postupně zdigitalizovat všechny jeho skladby i proto, že 
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je potřebují ke studiu editoři jednotlivých svazků, kteří pracují buď interně nebo ex-
terně pro Institut Bohuslava Martinů.

Historie digitalizace v Institutu Bohuslava Martinů
Projekt elektronické archivace dokumentů Martinů byl zahájen teprve v roce 1999, 

digitalizace byla zaměřena převážně na fotografi e skladatele a jeho korespondenci, 
částečně také na některé vybrané rukopisy skladeb.

Digitalizace všech Martinů dokumentů je nesmírně rozsáhlý a náročný úkol a pro-
to byl rozdělen do několika fází, z nichž každá zahrnuje zpracování určitého okruhu 
dokumentů z různých zdrojů (například České muzeum hudby, Centrum Bohusla-
va Martinů v Poličce, Moravské zemské muzeum v Brně, vydavatelství Bärenreiter 
a Schott).

Od března 2001 se začaly zpracovávat další, hlavně notové, ale i textové a obrazové 
dokumenty, například karikatury, kterých Bohuslav Martinů nakreslil několik set.

Všechny zdigitalizované dokumenty se prezentovaly v databázi vytvořené v progra-
mu Acrobat Reader, avšak vzhledem k obrovské kapacitě těchto zdigitalizovaných 
dokumentů již nebylo možné tuto databázi dále rozšiřovat, a proto se přistoupilo 
k vytvoření online databáze pramenů, která fungovala již od roku 2003. Z důvodů 
autorských práv však bylo možné (a je možné i v současnosti) si zdigitalizované doku-
menty prohlížet pouze interně v Institutu Bohuslava Martinů.

Současný stav
V posledních několika letech je výběr digitalizovaných pramenů zaměřen hlavně 

na skladby prvních svazků kritické edice. Pro potřeby editorů je kvalitní barevné roz-
lišení pro ně jinak nedostupných pramenů klíčové. Navíc vzhledem k vysokému gra-
fi ckému rozlišení je možné při zvětšení studovat takové detaily, jaké by v černobílých 
kopiích byly zcela nepozorovatelné. Editorům také usnadňuje práci fakt, že jsou pra-
meny shromážděny na jednom místě a oni nejsou nuceni za prameny cestovat.

V Institutu jsou tedy zpřístupněny materiály často jinak nedostupné. Důležitá je 
přístupnost soukromých vlastníků, knihoven a ochota archivářů poskytnout notové 
prameny k digitalizaci, což není vždy samozřejmé. V poslední době celou situaci zlep-
šuje i nabídka naskenování pramenů přímo v knihovnách, přičemž touto cestou jsou 
cenné prameny uchráněny od transportu i jiné manipulace a tím je i celý proces di-
gitalizace méně nákladný. Takto byly zdigitalizovány autografy B. Martinů například 
ve Wienbibliothek nebo v Paul Sacher Stift ung v Basileji.

V posledních letech zpracovává prameny pro institut velice kvalitně Digitalizační 
centrum Knihovny Akademie věd v Jenštejně, které se kromě služeb digitalizace zabý-
vá vytvářením digitální knihovny Akademie věd České republiky.
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Jak již bylo řečeno, výběr pramenů k digitalizaci se nyní řídí vznikajícími svazky 
kritické edice. Při sběru hlavních a referenčních pramenů a dalších důležitých doku-
mentů (například korespondence) se ukazuje, že kromě autografů Bohuslava Martinů 
jsou velmi důležitými prameny tzv. blueprintové kopie.

Jde o dobové kopie, které byly vyráběny technikou vyvinutou původně pro kopíro-
vání plánů ve strojírenském průmyslu a v architektuře již v polovině 19. století. Jako 
předloha pro tyto kopie sloužil tzv. transparentní papír (silnější průklepový papír), 
na který autor zapisoval notový text. Z těchto transparentních papírů mohl být vyro-
ben neomezený počet kopií. Využívala toho hlavně nakladatelství před přípravou tisku 
vlastního díla a také v interpretační praxi. Bohuslav Martinů tuto techniku používal 
od svého příjezdu do New Yorku v roce 1941, zejména značky Circle Blue Print.

Tyto kopie poskytoval interpretům a tím ochránil své autografy před ztrátou 
a poškozením při provozovací praxi.

Protože se do těchto kopií, na rozdíl od autografů na transparentním papíře, ob-
vykle zanášely opravy nebo úpravy, jsou pro kritickou edici často klíčovým pramenem, 
obzvlášť jsou-li tyto zanášky zapisovány samotným autorem.

Dalším důležitým pramenem ke kritické edici díla Bohuslava Martinů jsou tzv. ko-
rekturní obtahy (angl. proofs). Jde o první výstupy z tisku určené ke korekturám. Tyto 
korektury často prováděl sám skladatel a právě tyto „opravené“ materiály budou zřej-
mě pro editory důležitým pramenem.

Tyto prameny se nacházejí v archivech a skladech vydavatelů not po celém světě 
a mnohdy si ani jejich vlastníci – vydavatelé – neuvědomují jedinečnost a důležitost 
těchto dokumentů.

Celý projekt digitalizace je důležitý pro svůj záměr poskytnout ucelenou sbírku díla 
Bohuslava Martinů a možnost studovat prameny jinak nedostupné.

Knihovny, vydavatelé a archivy – zdigitalizované prameny
Centrum Bohuslava Martinů Polička – jen malá část
České muzeum hudby, Praha – asi ½ dokumentů
Moravské zemské muzeum
Schott Musik, Meinz 
Paul Sacher Stift ung , Basilej
Wienbibliothek 
Bärenreiter, Kassel 
Národní knihovna v Praze

Dosud nezdigitalizované prameny
Centrum Bohuslava Martinů Polička 
České muzeum hudby, Praha
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Francie – Paříž, Bibliotheque Nationale de France
Dánsko – Kodaň, Det Kongelige Bibliotek 
Švýcarsko – Basilej, Paul Sacher Stift ung 
Německo – Berlín, Berliner Staatsbibliotek 
USA – Washington, Library of Congress

Archivy hudebních nakladatelství: 
Rakousko – Vídeň, Universal Edition
Německo – Kassel, Bärenreiter-Verlag
Francie – Paříž, Alphonse Leduc

SEZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ
www.martinu.cz

ZICHOVÁ, Jitka, 2010. Digitalizace notových a nenotových dokumentů Bohuslava Martinů.
In: Hudební rozhledy. Roč. 63, č. 11, s. 53.
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DIGITALIZÁCIA V ARCHÍVE RTVS – 
ROZHLASOVÉ HUDOBNÉ FONDY

Mgr. Silvia Hanáčková
Archív Rozhlasu a televízie Slovenska

ABSTRAKT
Od roku 2011 spravuje Archív RTVS archívne fondy a zbierky Slovenského rozhlasu 

a Slovenskej televízie. Rozhlas digitalizuje svoje archívne fondy od roku 2010 – ako súčasť 
komplexnej digitalizácie rozhlasového vysielania a výroby, vrátane pracovných procesov 
rozhlasovej tvorby a prípravy programov. Hudobné pramene v rozhlasovom archíve úzko súvisia 
s produkciou hudobných telies pôsobiacich na pôde rozhlasu. V súčasnosti sú digitalizované 
v rozhlase písomné hudobné pramene – Archívny fond Detského speváckeho zboru (1955 – 
2003) a Notový archív Slovenského rozhlasu. Archív notového materiálu obsahuje viac ako 
24 000 archívnych jednotiek. V digitálnom archíve rozhlasu sa nachádza viac ako 70 000 
zdigitalizovaných hudobných nahrávok, ktoré sú sprístupnené v bádateľni archívu.

ABSTRACT
Archives of Radio and Television of Slovakia  handle their archives and collections since 

the fusion of Slovak Radio and Slovak Television  in  2011. Slovak Radio digitized his archives 
since 2010 – as a part of complete digitation of radio broadcast including production and 
administration workfl ows.  Music founds in radio archive are bound up with a production 
of music ensembles  played  and recorded for programmes of Slovak Radio. In Slovak Radio we 
now digitize archives of Children Choir of Czechoslovak Radio in Bratislava (1955 – 2003) and 
collection of musical notations, which includes more than 24 000 archive units. Digital archive 
of Slovak Radio contains more than 70 000 digitized musical records. Digital archive of Slovak 
Radio is available for public in research room  of Archive of Radio and Television of Slovakia. 

Archív RTVS spravuje archívne fondy Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie. 
Slovenský rozhlas a Slovenská televízia boli zlúčené na základe zákona č. 532/2010 Z. 
z. o Rozhlase a televízii Slovenska do jednej verejnoprávnej inštitúcie. Archív RTVS 
od roku 2010 spravuje archívne fondy z proveniencie oboch inštitúcií v zmysle legis-
latívneho rámca.

Počiatky archívnych rozhlasových fondov siahajú do 20-tych rokov minulého sto-
ročia, kedy bol bratislavský rozhlas pobočkou (odbočkou) pražského ústredia Rádio-
journálu. Rozhlasové hry a pásma boli uchovávané v činohernom archíve, po vzniku 
Slovenského rozhlasu premenovaného na literárny archív. O systematickom ucho-
vávaní programových materiálov môžeme hovoriť od prvej polovice 50-tych rokov 
minulého storočia. Do archívu bol odovzdávaný programový materiál celodenného 
vysielania vrátane scenárov a zoznamov odvysielaných hudobných diel. Zvukové na-
hrávky, ktoré boli určené na archiváciu, podliehali (aj z dôvodu nedostatkového a fi -
nančne náročného archívneho magnetického nosiča) prísnemu výberu. Archivované 
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boli diela literárno-dramatického žánru, významné zvukové záznamy spravodajsko-
publicistického charakteru a produkcia rozhlasových hudobných telies.

V prvopočiatkoch rozhlasu bola hudba vysielaná ako živé vstupy menších komor-
ných hudobných telies, spevu interpreta v sprievode klavíra (Dr. Janko Blaho), no do 
vysielania boli zaraďované napr. aj prenosy z bratislavských kaviarní.1

V rozhlasovom archíve sú uchovávané prehraté zvukové nahrávky z 1. polovice 
minulého storočia – sú to pôvodné nahrávky hudobných telies pôsobiacich v rámci 
rozhlasu a produkované pre rozhlas. Za ďalšiu skupinu považujeme nahrávky zvuko-
vých prenosov hudobnej produkcie, ktorá nebola primárne určená len pre rozhlasové 
vysielanie (napr. zvukové záznamy z predstavenia opery). Ďalším zdrojom boli šelako-
vé platne, ktorých zbierka sa nám zachovala dodnes, ich odhadovaný počet je 20 000 
kusov. Neskôr boli do vysielania používané nahrávky z vinylových platní, ktorých 
zbierka presahuje odhadovaný počet 40 000 kusov. Základnou digitálnou evidenciou 
prešlo 33 860 platní.

Hudobné pramene v rozhlasovom archíve úzko súvisia s pôsobením hudobných 
telies – Orchestrom Slovenského rozhlasu (vznik 1942), neskôr Orchestrom Českoslo-
venského rozhlasu v Bratislave resp. Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, 
Tanečným orchestrom Československého rozhlasu (vznik 1961), Orchestrom ľudo-
vých nástrojov (vznik 1976), ako aj iných tanečných orchestrov a inštrumentálnych 
skupín pôsobiacich v bratislavskom rozhlase. V polovici 20. storočia pôsobil na pôde 
rozhlasu spevácky zbor, od roku 1953 pôsobil v rozhlase Detský spevácky zbor pod ve-
dením Ondreja Francisciho. Archívny fond Detského speváckeho zboru Českosloven-
ského rozhlasu v Bratislave (1955 – 2003) je spracovaný s vypracovanými archívnymi 
pomôckami.2 V archíve sa zachovalo 282 zvukových nahrávok rozhlasového detského 
speváckeho zboru, viac ako polovica je zdigitalizovaná a sprístupnená prostredníc-
tvom digitálneho archívu. Najväčší počet hudobných prameňov je uchovávaný v no-
tovom archíve Slovenského rozhlasu – obsahuje viac ako 24 000 archívnych jednotiek. 
Ide o zbierku notového materiálu, ktorý bol zhromaždený na pôde rozhlasu v priebe-
hu pôsobenia hudobných rozhlasových telies, pričom notový materiál archívnej jed-
notky obsahuje nielen partitúry, ale aj početné party pre jednotlivé sláčikové, dychové 
nástroje ako aj harmónie. Neraz sú dopĺňané o poznámky autora resp. dirigenta.

1 DEMO, Ondrej. Folklórna hudba v rozhlase na Slovensku. Martin:  Matica slovenská, 1996, s. 7.
2 KOPUNCOVÁ, Barbora. Opis archívneho fondu Detský spevácky zbor Československého rozhlasu v Bra-

tislave (1953 – 2003). 



141

Tab. 1 Signatúry fondov notového archívu Slovenského rozhlasu

Signatúra Typ notového materiálu
O Notový materiál pre orchestrálne hudobné telesá – partitúry 

a party pre jednotlivé nástroje
D, Ko I D, Ko II D, 
Ko III D

Notový materiál pre dychové hudobné telesá 

P, Pk Partitúry (viazané vydania)
Sc Notový materiál komponovanej scénickej hudby
Š Notový materiál pre hudobné telesá štúdiových nahrávok 

tanečnej a populárnej hudby 
Z Zborníky piesní, vydané spevníky
Sb Spevníky a notové materiály pre spevácke zbory

Notový materiál bol získavaný hlavne nákupom vydaných tlačovín domácich a zahra-
ničných vydavateľstiev (Comenius Bratislava 1922, Závodský 1939, Pazdírek Brno 1937, 
Urbánek Praha 1924). Išlo prevažne o diela určené pre orchestrálne hudobné telesá (kon-
certy, opery, operety). Ďalším spôsobom akvizície bol nákup rukopisov pôvodnej tvorby 
domácich autorov v oblasti tanečnej a populárnej hudby, prípadne scénickej hudby pou-
žívanej v dielach a programoch (reláciách) rozhlasovej proveniencie. Špecifi ckú časť tvo-
ria úpravy ľudovej hudby pre orchester ľudových nástrojov (3042 archívnych jednotiek). 
Súvisia s prácou Redakcie ľudovej hudby. Od začiatku 50. rokov minulého storočia redak-
cia pod vedením Pavla Tonkoviča realizovala výjazdy do regiónov za účelom nahrávok 
autentického folklóru v rôznych obciach Slovenska3. Časť týchto nahrávok sa zachovala 
v rámci tzv. dokumentárneho fondu (DK signatúra). V niektorých prípadoch sa zachova-
la nahrávka autentického folklóru v podaní folklórnej skupiny, notový materiál hudobnej 
úpravy piesne a aj  nahrávka profesionálneho hudobného telesa produkovaná pre rozhlas.
Výnimočnosť tohto archívneho materiálu umocňuje fakt, že ku konkrétnemu notovému 
materiálu sa neraz zachovala i hudobná zvuková nahrávka interpretovaná hudobným 
telesom. Na dokumente zvykne byť zaznamenaný presný dátum nahrávania diela v roz-
hlasovom štúdiu. Podiel skladieb s notovým materiálom a súčasne zachovanou zvuko-
vou nahrávkou v rozhlasovom archíve budeme vedieť určiť po digitalizácii materiálu.

Digitalizácia archívnych fondov rozhlasu prebieha od roku 2010 – bola súčasťou 
komplexnej digitalizácie rozhlasového vysielania a výroby, vrátane pracovných proce-
sov rozhlasovej tvorby a prípravy programov. V minulosti boli zvukové nahrávky diel 
a programov (relácií) uchovávané na magnetických nosičoch (neskôr CD nosičoch 

3 DEMO, Ondrej. Folklórna hudba v rozhlase na Slovensku. Martin: Matica slovenská, 1996, s. 40.
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a DAT nosičoch). Z nich boli nahrávky priamo vysielané, resp. neskôr ingestované 
do digitálneho vysielacieho systému a po odvysielaní mazané. Pri opätovnom použi-
tí museli byť nosiče zvukových nahrávok opäť vyskladňované z archívneho depozitu 
a mechanicky prehrávané, čo spôsobovalo degradáciu analógových nosičov (pôsobe-
ním elektrických prístrojov na magnetický povrch pásu, fyzickou degradáciou pri preví-
janí pásov).V súčasnosti sú zvukové nahrávky na analógových nosičoch digitalizované. 
Digitalizácia nahrávok na analógových nosičoch zabezpečuje automatické spracova-
nie zvukového obsahu. Každý zvukový súbor je automaticky prekódovaný do vysokej 
kvality (96 kHz/24 bitov) a súčasne aj do prehliadacej kópie nižšej kvality. Keď vznikne 
požiadavka na vypočutie alebo použitie zvukového súboru do vysielania, systém ho 
premiestni do požadovaného systému v adekvátnom formáte. Súčasťou digitalizácie 
sú štruktúrované metadáta viažuce sa k nahrávke – vrátane naskenovania sprievodnej 
dokumentácie. Štruktúra metadát vychádza z odporúčaní IASA štandardne odkazujú-
cich na Dublin Core a štandardy MARC 21. Zdigitalizované nahrávky sú uchovávané 
a sprístupnené cez webové rozhranie v rámci LAN siete inštitúcie. Od roku 2011 sa 
rozhlas spolupodieľa ako partner Slovenského fi lmového ústavu na národnom projekte 
Digitálna audiovízia v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prio-
ritná os 2, rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií. Cieľom rozhlasovej časti projektu 
je zdigitalizovať 49 700 audio kultúrnych objektov. V súčasnosti je zdigitalizovaných 
40 000 audio kultúrnych objektov. Digitalizáciu je nutné vnímať ako komplexný proces 
evidencie, vyhľadávania, dopĺňania a overovania štruktúrovaných metadát, vyhľadáva-
nia a skenovania sprievodnej dokumentácie, samotného zvukového kódovania, kon-
troly kvality, opravných procesov, procesov vytvárania a uchovávanie derivátov rôznej 
úrovne, uchovávania zdigitalizovaného obsahu na bezpečných dátových úložiskách, 
a sprístupňovania prostredníctvom informačných systémov laickej i odbornej verejnosti.
Ide o nikdy sa nekončiaci proces triedenia, dopĺňania a uchovávania – nahrávky v jed-
notlivých fondoch a zbierkach sa postupne stávajú predmetom digitalizácie, resp. na-
chádzajú sa v jednotlivých fázach jej procesu. Do procesu digitalizácie vstúpilo viac 
ako 50 000 hudobných zvukových nahrávok nachádzajúcich sa v rozhlasových archív-
nych fondoch a zbierkach. Digitálny archív ako aj ostatné archívne fondy rozhlasovej 
proveniencie sú sprístupňované laickej i odbornej verejnosti prostredníctvom bádateľ-
ne Archívu RTVS v Slovenskom rozhlase.
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METODIKA SPRACOVANIA HUDOBNÍN VO FORMÁTE MARC 21 
A PODĽA ISBD

PhDr. Anna Kucianová, PhD.
Slovenská národná knižnica

ABSTRAKT
V príspevku je popísaná Metodika spracovania hudobnín vo formáte MARC 21 a podľa ISBD, 

ktorej prvá verzia sa pripravuje na vydanie v Slovenskej národnej knižnici. Je to stručný návod 
popisu rôznych typov hudobných dokumentov s využitím platných medzinárodných štandardov 

– formátu MARC 21, štandardu ISBD(PM) a pravidiel AACR2, ktoré musí spracovateľ využívať 
pri spracovaní bibliografi ckého a katalogizačného záznamu. Súčasťou metodiky je väčšie 
množstvo príkladov a kódovníky, ktoré sa využívajú pri spracovaní záznamov. 

Kľúčové slová: Hudobniny. Spracovanie hudobnín. MARC 21. ISBD(PM). AACR2. 

ABSTRACT
Th e article describes the Methodology for processing the printed music in the MARC 21 

format and according to ISBD, the fi rst version of which is being prepared for publication 
in the Slovak National Library. It is a short guide on a description of diff erent types of music 
documents using the current international standards – the MARC 21 format, ISBD(PM) 
standard and AACR2 rules which a processor has to use when processing a bibliographic and 
cataloging record. Th e methodology includes many examples and rules on coding that are used 
for record processing.

RÉSUMÉ 
L'article décrit la méthodologie pour le traitement de la musique imprimée dans le format 

MARC 21 et selon l'ISBD dont la première version est en cours de préparation pour publication 
à la Bibliothèque nationale slovaque. Il s'agit d'un petit guide sur la description des diff érents 
types de documents de la musique en utilisant les normes internationales en vigueur – 
le format MARC 21, le standard ISBD(PM) et des règles AACR2 qui un processeur doit utiliser 
lors du traitement d'un record bibliographique et du catalogage. La méthodologie comprend 
de nombreux exemples et des règles sur le codage qui sont utilisés pour le traitement 
des records.

Hudobniny sú dokumenty, ktorých podstatou je grafi cký t.j. notový zápis hudobné-
ho diela akéhokoľvek druhu a žánru, pričom súčasťou môže byť aj sprievodný sloves-
ný text. Do tejto typologickej oblasti sa zaraďujú samostatne vydané hudobniny, napr. 
partitúry, hudobné albumy, súborné vydania hudobných diel alebo výbery z hudob-
ných diel, učebnice a cvičenia hry na nástroji a tiež spevníky a pod., v ktorých prevláda 
t.j. je primárny notový zápis hudobného diela. 

Dlho sme zvažovali, akou formou spracovať túto príručku, keďže pri spracovaní 
hudobných dokumentov sa musia dodržiavať všetky štandardy, ktoré sú potrebné pre 
spracovanie všetkých typov dokumentov, aj keď v tomto prípade sa zaoberáme spraco-
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vaním tohto špecifi ckého typu dokumentov. Príručka by mala slúžiť začínajúcim, ale 
aj skúseným katalogizátorom a bibliografom. Je určená pre spracovanie hudobných 
dokumentov vo všetkých existujúcich knižničných systémoch (Virtua, Aleph, Clavius, 
DaVinci, ISIS atď.) a rozhodli sme sa pre spracovanie len vo formáte MARC 21, pre-
tože nevieme o tom, že by niekto spracovával v SR hudobniny vo formáte UNIMARC. 
Ak sa nájdu záujemcovia, ktorí s týmto formátom pracujú a chceli by príručku využí-
vať, môžeme podľa požiadaviek príručku dopracovať a doplniť aj o príklady vo formáte 
UNIMARC. 

V predkladanej príručke nebudú prepísané všetky požiadavky z pravidiel AACR2, 
z formátu MARC 21 a z odporúčaní ISBD, každý katalogizátor a bibliograf musí pra-
covať aj s uvedenými štandardami a ovládať ich. Táto príručka má slúžiť ako pomôcka 
a pomáhať v orientácii pri spracovaní hudobných dokumentov.

Príručka je rozdelená na dve časti, z ktorých prvá bude obsahovať významné in-
formácie z rôznych štandardov, potrebné pre spracovanie hudobných dokumentov 
a druhá bude obsahovať príklady rôznych typov hudobných dokumentov a všetky kó-
dovníky, ktoré sa využívajú pri spracovaní hudobných dokumentov. Základné rozde-
lenie bude podľa jednotlivých blokov údajov, ktoré sú uvedené v štandarde ISBD(PM). 
Príklady záznamov budú vo formáte MARC 21 a výstupná forma záznamov bude uve-
dená podľa štandardu ISBD(PM). Výstupná podoba podľa ISBD bude uvádzaná zatiaľ 
podľa ISBD(PM). V súčasnosti (rok 2014) sa pracuje na preklade vydania ISBD. Kon-
solidované vydanie a v ďalšej verzii príručky by sa mali zverejniť aj novinky a úpravy 
týkajúce sa hudobnín z tejto novej verzie, keď ju budeme mať kompletne preloženú 
k dispozícii.

Vydanie príručky pre spracovanie hudobných dokumentov chceme realizovať v pr-
vej verzii v elektronickej forme a po odskúšaní a zhromaždení pripomienok používa-
teľov budeme pracovať na ďalšej verzii, ktorá by mohla vyjsť už v tlačenej podobe príp. 
podľa požiadaviek používateľov zase v elektronickej forme.

Štruktúra bibliografi ckého záznamu je tvorená popisnými údajmi, selekčnými 
údajmi a kódovanými údajmi. Popisné údaje tvoria údaje zaradené do 8 oblastí 
bibliografi ckého popisu, a bibliografi cký záznam dopĺňajú selekčné údaje a kódované 
údaje obsahujú kódované informácie, ktoré sú vyjadrené prirodzeným jazykom na 
inom mieste bibliografi ckého záznamu.

V tabuľke sú uvedené názvy jednotlivých údajov, čísla jednotlivých kapitol v pra-
vidlách AACR2, ktoré sa zaoberajú popisom uvedených údajov, ďalej čísla tagov, v kto-
rých je popis príslušných údajov vo formáte MARC 21 a čísla kapitol, v ktorých je 
popis na tvorbu údajov a oddeľovače medzi nimi v štandardoch ISBD.

V tabuľke sú uvedené najčastejšie používané bibliografi cké údaje pri spracovaní hu-
dobnín.
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Názov údaja AACR2 MARC21 ISBD(PM)
Pole názvu a údajov o zodpovednosti 5. 1 (1. 1) 245 pole 1
Pole vydania 5. 2 (1. 2) 250 pole 2
Pole 3 pre špecifi ká  tlačených 
hudobnín 5. 3 254 pole 3

 Pole bibliografi ckej adresy 
(vydavateľských údajov) 5. 4 (1. 4) 260 pole 4

Pole fyzického popisu 5.5 (1.5) 300 pole 5
Pole edície 5. 6 (1. 6) 490 pole 6
Pole poznámok 5. 7 (1. 7) 5XX pole 7

Pole štandardného čísla a údajov 
o dostupnosti 5. 8 (1. 8)

020 (ISBN)
024 (ISMN)
028 (vydav. číslo hudobniny)

pole 8

 Záhlavia pre osobné meno 22 100, 700
 Záhlavia pre korporáciu, akciu,  
geografi cké meno 23, 24 110, 111, 710, 711

 Vedľajšie záhlavia pre edíciu 21. 30L 490, 800, 810, 811, 830
 Vedľajšie záhlavia typu meno/názov 21. 30M 700, 710
 Unifi kovaný názov 25. 25-25. 35 130, 240, 730
 Ďalšie vedľajšie názvové záhlavia 21. 30J 246, 740

 Vecné selekčné údaje,  vedľajšie 
vecné záhlavia,  registrové pojmy

600, 650, 651, 
655, 382

 Vecné selekčné údaje – kódované 
údaje 043, 045,072,080 

 Ostatné kódované údaje

001, 003, 005, 
007, 008, 040, 
041, 044, 047, 
048, 306

Schéma výstupného záznamu s interpunkciou ISBD
Hlavné záhlavie
[Unifi kovaný názov]
Hlavný názov [všeobecné označenie druhu dokumentu] = Súbežný názov : podnázov 

/ prvý údaj o zodpovednosti ; ďalší údaj o zodpovednosti. – Označenie a druh 
vydania. – Špecifi ká tlačených hudobnín. – Prvé miesto vydania : Vydavateľstvo, 
rok vydania. – Špecifi cké označenie typu dokumentu a rozsah : ilustrácie ; 
rozmery + sprievodný materiál. – (Hlavný názov edície / údaj o zodpovednosti 
k edícii, ISSN edície ; číslovanie edície. Názov subedície ; číslovanie subedície). – 
Poznámky

Štandardné čísla
MDT/Konspekt
Vedľajšie záhlavia 
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Základným štandardom využívaným pri popise hudobných dokumentov sú pravi-
dlá AACR2. Sú určené pre tvorbu bibliografi ckých a katalogizačných záznamov vy-
tváraných v knižniciach všetkých typov. Pravidlá kopírujú poradie jednotlivých ope-
rácií, ktoré sa využívajú vo väčšine knižníc a bibliografi ckých agentúr. Časť I pravidiel 
AACR2 obsahuje údaje o popise dokumentu a časť II sa týka výberu a tvorby záhlaví 
(selekčných údajov). V obidvoch častiach sa postupuje od všeobecného ku špecifi cké-
mu. Základné pravidlá sú uvedené v kapitole 1 a pravidlá pre špeciálne typy dokumen-
tov sú uvedené v kapitole 2 – 10, pre túto metodiku je dôležitá kapitola 5 Hudobniny. 

Údaje bibliografi ckého popisu sa členia do 8 blokov údajov podľa štruktúry ISBD:
1. Pole názvu a údajov o zodpovednosti
2. Pole vydania
3. Pole pre špecifi ká tlačených hudobnín
4. Pole bibliografi ckej adresy (vydavateľských údajov)
5. Pole fyzického popisu
6. Pole edície
7. Pole poznámok
8. Pole štandardného alebo iného čísla a údajov o dostupnosti
Pravidlá AACR2 uvádzajú tri odporúčané úrovne rozsahu popisu, pričom každá 

z nich obsahuje údaje, ktoré knižnice musia uvádzať podľa toho, ktorú úroveň popisu 
si zvolili. Úroveň sa určuje podľa toho, pre aký katalóg bude záznam určený. V našom 
prípade preferujeme tretiu úroveň rozsahu popisu, keďže spracovávame komplexný 
bibliografi cký záznam do Súborného katalógu SR.

V ďalšom texte sú uvedené tri príklady vstupných záznamov hudobnín vo formáte 
MARC 21, ktorých popis je spracovaný na základe využitia údajov z formátu MARC 21 
s použitím pravidiel AACR2 a s využitím štandardu ISBD(PM). Vo vstupných zázna-
moch sú obsiahnuté všetky poli a údaje, ktoré by mali byť súčasťou bibliografi ckých 
záznamov hudobných dokumentov.

 
Príklady vstupného záznamu v MARC 21
1.

LDR 02965ccm a2200661 a 4500
001 vtls010559254
003 VRT
005 20140806162700.0
007 q u
008 131119s2013   xo mumeg e       b zxx c
015 $a SNBH2014
020 $a 9788055507644 (hrebeňová väzba)
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040 $a SVKBB $b slo $c SVKBB $d SNK $e AACR2
041 0 $g slo
043 $a e-xo---
044 $a xo $c SK
045 $a x-y-
047 $a pr $a wz $a vr $a su $a zz
048 $a kz01 $a kz03 $a oz01
072 7 $a 786 $x Hudba pre klávesové nástroje $2 konspekt
080 $a 786. 8.02:378. 4:785 $2 2001
080 $a 786. 8.083 $2 2001
080 $a 786. 8.02:378. 4 $2 2001
080 $a 78.089. 6.087 $2 2001
080 $a 78:378. 4(075. 8) $2 2001  
084 $a 1. 1. 4 $2 snlmc
100 1 $a Medňanský, Karol, $d 1948- $4 cmp
245 1 0 $a Svet akordeónu $h hudobnina $b venované mojej manželke Irene Medňanskej rod. 

Glogovskej $c Karol Medňanský
250 $a 1. vyd.
254 $a Partitúry a hlasy
260 $a Prešov $b Prešovská univerzita, Filozofi cká fakulta $c 2013
300 $a Partitúry a hlasy (109 s.) $c 30 cm
366 $e 150 výt.
382 $a  akordeón
490 1 $a Acta Facultatis philosophicae Universitatis Prešoviensis $v AFPh UP 392/473 

$a Monografi a $v č. 155
500 $a Venovanie na titulnom liste
536 $a Publikácia je súčasťou riešenia a výstupom projektu osobnosti slovenskej hudby  

20. storočia v kontexte študijného programu Učiteľstvo hudobného umenia č. MŠ SR 
KEGA 032/PU-41/2011 

648 7 $a 20.-21. stor. $2 SNKPH
650 0 7 $a inštrumentálna hudba (akordeón) $z Slovensko $y 20.-21. stor. $2 SNKPH
650 0 7 $a drobné skladby (akordeón) $2 SNKPH
650 0 7 $a školy (akordeón) $2 SNKPH
650 0 7 $a Instrumental music (accordion) $z Slovakia $y 20th-21th century $2 NKPHeng
650 0 7 $a Small pieces (accordion) $2 SNKPHeng
650 0 7 $a Schools (accordion) $2 SNKPHeng
655 7 $a partitúry a hlasy $2 SNKPH
655 7 $a učebnice vysokých škôl $2 SNKPH
655 7 $a Scores and parts $2 SNKPHeng
655 7 $a Textbooks $2 SNKPHeng
700 1 $a Medňanská, Irena, $d 1950- $4 hnr
810 2 $a Prešovská univerzita (Prešov, Slovensko). $b Filozofi cká fakulta $t Acta 

Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis $v AFPh UP 392/473
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810 2 $a Prešovská univerzita (Prešov, Slovensko). $b Filozofi cká fakulta $t Acta 
Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis $p Monografi a $v č. 155

852 $a Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
910 $a snk
910 $a svkbb
910 $a pokpoh
919 $a 978-80-555-0764-4

Výstupný ISBD záznam

Medňanský, Karol, 1948-
Svet akordeónu [hudobnina] : venované mojej manželke Irene Medňanskej rod. 

Glogovskej / Karol Medňanský.- 1. vyd. – Partitúry a hlasy. – Prešov : Prešovská 
univerzita, Filozofi cká fakulta, 2013. – Partitúry a hlasy (109 s.) ; 30 cm. – 
(Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis ; AFPh UP 392/473. 
Monografi a ; č. 155). – 500 výt. – Venovanie na titulnom liste. – Publikácia je 
súčasťou riešenia a výstupom projektu osobnosti slovenskej hudby 20. storočia 
v kontexte študijného programu Učiteľstvo hudobného umenia č. MŠ SR KEGA 
032/PU-41/2011 

ISBN 978-80-555-0764-4
inštrumentálna hudba (akordeón) – Slovensko – 20.-21. stor. 
drobné skladby (akordeón)
školy (akordeón)
partitúry a hlasy
učebnice vysokých škôl

2. 
LDR 02004ncm a2200601 a 4500
001 vtls010611354
003 VRT
005 20140806145100.0
007 q u
008 140724s2014   xo pta g      n  n slo
015 $a SNBH2014
024 2 $a 9790685001850 (brož.)
028 3 1 $a HF 3601 $b Hudobný fond
040 $a SNK $b slo $c SNK $e AACR2
041 0 $a slo
043 $a e-xo---
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044 $a xo $c SK
045 $a x-x-
048 $b ca01
072 7 $a 784 $x Vokálna hudba $2 konspekt
080 $a 784 $2 2001
080 $a 784. 3/. 7: 78.087. 684 $2 2001
080 $a 82 – 192 $2 2001
080 $a 78.087. 684 $2 2001
080 $a 78.089. 6 $2 2001  
084 $a 2. 2. 1 $2 snlmc
100 1 $a Suchoň, Eugen, $d 1908 – 1993 $4 cmp
245 1 0 $a Slovenská pieseň $h hudobnina $b pre miešaný zbor : na báseň Jána Smreka

$c Eugen Suchoň 
250 $a 1. vyd.
254 $a Partitúra
260 $a Bratislava $b Hudobný fond $c 2014
300 $a 1 partitúra (20 s.) $c 30 cm
366 $e 100 výt.
382 $a  miešaný zbor
490 1 $a Musica slovaca
648 7 $a 20. stor. $2 SNKPH
650 0 7 $a vokálna hudba $z Slovensko $y 20. stor. $2 SNKPH
650 0 7 $a umelé piesne (miešaný zbor) $2 SNKPH
650 0 7 $a zhudobnená poézia $2 SNKPH
650 0 7 $a miešané zbory $2 SNKPH
650 0 7 $a Vocal music $z Slovakia $y 20th century $2 SNKPHeng
650 0 7 $a Art songs (mixed choir) $2 SNKPHeng
650 0 7 $a Poetry set to music $2 SNKPHeng
650 0 7 $a Mixed choirs $2 SNKPHeng
655 7 $a partitúry $2 SNKPH
655 7 $a Scores  $2 SNKPHeng
700 1 $a Smrek, Ján, $d 1898 – 1982 $4 lyr
830 0 $a Musica slovaca
910 $a snk
918 $a 979-0 – 68500 – 185-0
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Výstupný ISBD záznam

Suchoň, Eugen, 1908 – 1993
Slovenská pieseň [hudobnina] : pre miešaný zbor : na báseň Jána Smreka / Eugen 

Suchoň. – 1. vyd. – Partitúra. – Bratislava : Hudobný fond, 2014. – 1 partitúra 
(20 s.) ; 30 cm. – (Musica slovaca). – 100 výt.

ISMN 979-0 – 68500 – 185-0
Vydavateľské číslo: HF 3601 Hudobný fond
vokálna hudba – Slovensko – 20. stor. 
umelé piesne (miešaný zbor) 
zhudobnená poézia
miešané zbory
partitúry

3. 
LDR 01375ncm a2200421 a 4500
001 vtls010297137
003 VRT
005 20121101600000.0
007 q u
008 110805s2011    xo uub c            slo  
015 $a SNBH2012
024 2 $a 9790685000969 (brož.)
028 3 1 $a HF 0607 $b Hudobný fond
040 $a SNK $b slo $c SNK $e AACR2
041 0 $g slo
043 $a e-xo---
044 $a xo $c SK
045 $a x-x-
048 $a ka01
072 7 $a 786 $x Hudba pre klávesové nástroje $2 konspekt
080 $a 786. 2.087. 1 $2 2001
084 $a 1. 1. 4  $2 snlmc
100 1 $a Zeljenka, Iľja, $d 1932-2007 $4 cmp
245 1 0 $a Šesť detských skladbičiek $h hudobnina  :$b pre klavír = Six child´s pieces :

for piano $c Iľja Zeljenka
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246 3 1 $a Six child´s pieces 
250 $a 1. vyd.
254 $a Partitúra
260 $a Bratislava $b Hudobný fond $c 2011
300 $a 1 partitúra (7 s.) $c 30 cm
366 $e 500 výt.
382 $a klavír
490 1 $a Musica slovaca
648 7 $a 20.-21. stor. $2 SNKPH
650 0 7 $a inštrumentálna hudba (klavír)$z Slovensko $y 20.-21. stor. $2 SNKPH
650 0 7 $a drobné skladby (klavír) $2 SNKPH
650 0 7 $a Instrumental music (piano) $z Slovakia $y 20th-21th century $2 SNKPHeng
650 0 7 $a Small pieces (piano) $2 SNKPHeng
655 7 $a partitúry pre sólový nástroj $2 SNKPH
655 7 $a Scores for solo instrument $2 SNKPHeng
830 0 $a Musica slovaca
910 $a snk
918 $a 979-0 – 68500-096- 9

Výstupný ISBD záznam

Zeljenka, Iľja, 1932-2007
Šesť detských skladbičiek [hudobnina] : pre klavír = Six child´s pieces : for piano / 

Iľja Zeljenka.- 1. vyd. – Partitúra. – Bratislava : Hudobný fond, 2011. – 1 partitúra 
(7 s.) ; 30 cm. – (Musica slovaca). – 500 výt.

ISMN 979-0 – 68500-096-9
Vydavateľské číslo: HF 0607 Hudobný fond
inštrumentálna hudba (klavír) – Slovensko – 20.-21. stor. 
drobné skladby (klavír) 
partitúry pre sólový nástroj

V uvedených vstupných záznamoch hudobných dokumentov sú aplikované všet-
ky základné odporúčania a pravidlá, ktoré by sa mali využívať pri tvorbe vstupných 
záznamov uvedeného druhu dokumentov. Sú tu uvedené viaceré špecifi cké polia, kto-
ré obsahujú iba hudobné dokumenty. Sú to napr. polia 024 ISMN, 028 Vydavateľské 
číslo hudobniny, 047 kód formy hudobného diela, 048 Kód počtu hudobných nástro-
jov, 084 Špeciálne hudobné triedenie, 254 Špecifi ká tlačených hudobnín, 918 ISMN 
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s pomlčkami. Svoje špecifi ká majú aj údaje vecného popisu, o ktorých podrobnejšie 
údaje sú uvedené v kapitole 5 Vecný popis hudobnín.

Prvá verzia príručky, ktorú dostanú používatelia k dispozícii, bude skúšobným ma-
teriálom, ktorý bude potrebné vyskúšať pri tvorbe bibliografi ckých záznamov hudob-
ných dokumentov a na základe skúseností bude možné spracovať opravy a doplnky 
do ďalšej verzie, ktorú by sme radi dali k dispozícii používateľom v budúcom roku t.j. 
v roku 2015.

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV
KUCIANOVÁ, Anna, 2014. Metodika spracovania hudobných dokumentov vo formáte 

MARC 21 [online]. 1. vyd. Martin : Slovenská národná knižnica, 2014 [cit. 2014-09-20]. 
ISBN 978-80-8149-039-2. Dostupné z: http://www.snk.sk/?M
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Adamko, Rastislav  129
Akimjak, Amantius  129
Albrecht, Alexander  16, 30
Álmos, Jaschik  34, 44
Andrašovan, Tibor  12
Antal, Gyurk  18
Antalová, Lenka  17
Attanasi, Walter  56
Babka, Juraj  100-102
Bach  113
Bach, Johann Sebastian  81-82
Bakičová, Veronika  30
Banáry, Boris  8
Bárdiová, Marianna  51-53, 56, 58
Bartakovics, Béla  110
Bartuszová, Mária  71
Batka, Ján  15, 17
Batka, Ján Nepomuk  17
Bauma, Albert  43
Bázlik, Jaromír  59
Bednáriková, Janka  129
Beethoven, Ludwig van  18, 66-67
Bella, Ján Levoslav  5, 11-14, 16, 21-32, 

52-55, 57-59, 91
Bellini, Vincenzo  18
Beránek  113
Bérešová, Zuzana  48
Berlioz, Hector  35
Beyer  18
Billathy, Jozef  18
Bisová-Černá, Jana  127
Blaho, Janko  140
Bota, Klara  90
Brahms, Johannes  37
Brandl, Kaspar  22
Braxatoris, Martin  101

Breuerová  68
Brosig  113
Bubák, Peter  42-45, 47
Bugalová, Edita  13
Bühler, Franz  105, 116, 118
Buchmann  113
Bukovinská, Júlia  64, 71
Bulla, Igor  57
Bulla, Juraj  99
Burdych, Pavel  48
Burián, Jozef  18
Burlas, Ladislav  9
Cattarino, Alexander  69
Czerny   18
Czerny, Matias  18
Czinko, Jozef  18
Czirbus, Franz  18
Čajkovský, Piotr Iľjič  95
Čaplovič, Vavrinec  116
Čepec, Andrej  17
Červeň, Tomáš  32
Červená, Ľudmila  51, 54, 58
Červený, Vladimír  60
Červinka, V.  68
Čurilla, Štefan  71
De Luca, Elsa  133
Debussy, Claude  95
Demo, Ondrej  140-141
Diabelli  18
Donizetti, Gaetano  18
Donner, Vojtech  85
Drobin, Ján  18
Dubec, Jozef  35
Dumný, Miloslav  98
Dušinský, Leopold  13-14, 17
Dvořák, Antonín  65, 71, 81
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Dvořák, Leopold    22
Dzemjanová, Emília  104, 116
Eben, David  133
Eberle, Josef  90
Egry, Ján  5, 50-62
Egry, Juraj  55
Egryová, Etela  56
Egryová, Hermína Sidónia Tereza  56, 

60
Egryová, Sidonia  52, 54
Eliáš, Štefan  71
Enkhausen  53
Fecsková, Silvia  33, 40, 43-44
Feld, Jindřich  64
Fellegi, Alojz  86
Ferdinand (bulharský kráľ)  70
Ferenczy, Oto  69
Fernezová, Zuzana  132
Ferreira, Manuel Pedro  133
Figuš-Bystrý, Viliam  11, 91
Fijalkovská, Žofi a  69
Fischer, Karol  18
Fišara, Josef  26-27
Foerster, Josef Bohuslav  65, 71, 82
Francisci, Ondrej  140
Fresserová, B.  57
Friedmansky, Jozef  18
Friesenhof-Oldenburg  19
Friesenhofová, Alexandra  19
Friesenhofová, Natália  19
Führer  53, 113
Füredy  68
Fuschová, Marta  56
Gajdoš, Vladimír  51-52, 57-58
Galovič, Michal  18
Garzsik, Heinrich  18
Gerecht, Renate  43
Giźycka-Zamoyska, Ludmilla  13-14, 17
Glöggl, František  24, 62

Glončák, Ján  61 - 62
Gluck, Christoph Wilibald  67
Godár, Vladimír  22
Gregor, Vladimír  96, 102, 104, 116
Grieg, Edvard Hagerup  78, 81
Gurbaľ, Viliam  63
Gutek, František  38, 40-44
Halaša, Andrej  11
Halúzka, Anton  96
Hamrala, František  27
Hanáčková, Silvia  139
Harčar, Anton  70
Hattala, Martin  54
Haydn, Jozef  19, 66-67
Händl, Georg Friedrich  66
Hellmesberger, Josef  28
Helsen, Kate  132-133
Hemerka, Josef  64
Hemerka, Július Ivan  68
Hemerka, Oldřich  5, 63-72, 78-79, 

81-82
Hemerková, Mária  68-69, 71
Hemerková-Mašiková, Mária  69
Hesbert, Jean René  130
Hiller, Johann Adam  95
Hlinka, Andrej  86
Hofh aimer, Paul  104
Hochel, Peter  94-95, 97, 102
Holečka, Bedřich  69
Hoós, J.  101
Horváth, Štefan  18
Hoza, Štefan  27, 40, 44, 51, 58, 87, 91
Hrdina, František    18
Hrdina, František Peregrin  13-14, 

16-17
Hric, Milan  56
Hromada, Pavol  18
Hrušovský, Ivan  12
Hubermann, Bronislaw  69
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Hudec, Adam  42
Hudec, Konštantin  21, 24
Hůlek, Julius  127
Hunovič, Pavel  18
Hurban-Vajanský, Svetozár  97, 102
Huságh, Samuel  18
Húska, Anton  67
Húsková-Tóthová, Agnesa  69
Hýrošová, Matilda  127
Chalupka, Janko  99
Chalúpka, Samo  99
Cherven, Tomáš  53
Chládek, Heinrich, Karl  87
Chládek, Jos. Fr.  88
Chládek, Jozef  5, 85-93
Chládek, Jozef ml.  87
Chládek, Jozef st.  86
Chládek, Kornel  86
Chládeková, Júlia  86
Chládek (rodina)  85-86
Chopin, Frederyk  18
Chrástek, Michal  55
Izbicki, Bartosz  133
Janda, Ján  17
Janda, Štefan  17
Janeček, František  19, 28, 30-31
Janeček, František ml.  31
Jónás, Július  56, 60
Jurány, Jozef  18
Kadavý, Jan  97-102
Kafenda, Frico  85
Kaindl, Sebastian  43
Kalinayová-Bartová, Jana  15, 27
Kalinčiak, Ján  99
Kapp, Alexander  17
Kašša, Martin  57
Kéler, Albert Paul  
Kéler, Béla  5, 33-49, 65
Kéler, Štefan  34

Kélerová, Anna  34
Kellyová, Valéria  69
Keresztfalvi, Hilda  65
Kerner, Jozef  66-67
Kewitsch, Th eodor  113, 117
Kinský (gróf)  67
Kiss, Gábor  133
Klímová, Michaela  127
Klinda, Ferdinand  109, 116
Knöpfl er  68
Kohout, Leopold  64
Koláček, Jan  130, 132-133
Kollár, Ján  98
Koma, Ján  41
Koniarová, Anna  51, 59
König   68
König, Peter  68
Kopuncová, Barbora  140
Korba, Emil  41
Korilly, Jozef  18
Kowalský, Július  12
Kozáček, Jozef  24
Kramárik, Ján  18
Kresánek, Jozef  54
Kroboth, E.  18
Kroner, Andrej  86
Krška, Pavol  9
Kubányi, R. R.  18
Kubát, Norbert  69
Kucianová, Anna  143, 152
Kuzmány, Karol  98-99
Laciak, Michal  53
Lacoste, Derba  132-133
Laczkovics, Michal  17
Lapár, A.  18
Lauko, Dezider  63
Lekmayer, Jozef  18
Lengová, Jana  16, 21, 23-24, 27, 30-31, 

58
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Lenhardová, B.  57
Lettler, Franz  18
Lihovecký, Miloš  18
Lichard, Milan  18
Liminger, Jan  18
Lísa, Valeš  32
Liszt, Franz  18
Löffl  er  30
Lortzing, Gustav Adolf  35
Luther, Martin  109
Lutónska, Viola  57
Luz, Rastislav  131
Malinský, Václav  19
Malý, J.  23
Mandics, Ede  38
Marhulík, Ján  42
Mariássy (rodina)  19
Markup, Béla  33
Martinů, Bohuslav  134-138
Matejová, Miriam  85, 87-89, 91-92
Maťovčík, Augustín  117
Matulay, Ignác  18
Matúš, František  33, 37-39, 43-45, 47
Mazzuchelli  35, 37
Medňanská, Irena  33, 44-45, 147-148
Medňanský, Karol  44-45, 147-148
Medzibrodský, Samuel  18
Meliš, Emanuel  23
Meliš, Róbert  54
Mendelssohn  67
Menich, A.  101
Měrka, Vojtěch  69
Meyerber  35
Michalová, Eva  51
Michalovová, Mária  131
Miklovič, Pavol  89, 91
Mladý, V.  101
Mlaka, Rudolf  41
Móry, Ján  53, 58

Móryová, Magda  69
Mousonné, Gajotto Orsolya  77
Moyzes, Alexander  71
Moyzes, Mikuláš  13-14, 16, 38, 63, 67, 

69-70, 91, 102
Moyzes, Štefan  51, 54, 58
Mozart  18-19, 66
Mozart, Leopold  94
Mráz, František  54
Múdra, Darina  87, 92
Müller, Harry  123, 127
Muntág, Emanuel  21, 58
Nagy, Gejza  69
Neidhardt, Alojz  66-67
Nováček, Zdenko  17
Oldenburg, Elimar Herzog von  19
Orel, Dobroslav  21-22, 24, 27
Oskar (švédsky a nórsky kráľ)  36
Pachaly  53
Pálff yová  18
Pangrác, Ján  41
Párkányi, D.  57
Paulus, Acháč  69
Paumann, Conrad  104
Pečenkárová, Katarína  19
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