
 32 

ŠĽACHTICKÉ RODOVÉ POZOSTALOSTI, KNIŽNICE 

A HUDOBNINY V NICH – SONDA DO FONDOV ŠTÁTNEHO 

ARCHÍVU V PREŠOVE1 

 

 

Slávka KOPČÁKOVÁ 

 

 

 Súčasné archívne bádanie v oblasti štátnych a cirkevných archívov v Prešove 

predstavuje jednu z aktivít, ktorá kladie pred bádateľa veľmi náročné úlohy. Nie je to len 

nedostatok relevantných prameňov ako dôsledok neodborného a nešetrného zaobchádzania v 

minulosti, ich neprístupnosť (v súčasnosti hlavne v prípade majetku cirkví), neuspokojivý 

stav spracovania, ale aj ich heterogénna povaha, najmä vzhľadom k problematike 

šľachtických sídiel, ich likvidácie a z nej vyplývajúceho spôsobu (napr. zvozy), akým sa tieto 

pramene sústreďovali v priebehu 20. storočia. Pramene tohto druhu nie vždy predstavujú 

homogénny súbor prameňov, ukotvený v určitom menšom sociálno-geografickom zázemí a 

prezentujúci určitú spoločenskú komunitu.  

 Homogénny súbor prameňov ako ideálny materiál pre bádateľa v reálnej praxi nie je 

k dispozícii. Preto si v skutočnosti bádateľ musí vo svojej práci v prvom rade vytýčiť 

konkrétny geografický priestor a k nemu usúvzťažniť širšie územie, kde sa potenciálne 

nachádzajú pramene relevantné k východiskovému priestoru či mikrokomunite. V tomto 

zmysle aj J. Petöczová konštatuje: „Neexistuje jednotná metóda, ktorú by mohol mechanicky 

aplikovať a v maximálnej miere pritom musí použiť osobné skúsenosti z vlastnej heuristickej 

práce...“.
2
 Teda je potrebné použiť vlastné skúsenostné zázemie a bádateľský inštinkt, 

nemenej však aj poznatky z príbuzných vedných odborov, najmä z hľadiska metodologických 

východísk historiografie a archívnictva. 

 Cieľom hudobnohistorického bádania je rekonštruovať podoby hudobného života, 

hudobnej kultúry ako celku a všetky existujúce hudobné prejavy. Je to možné iba 

prostredníctvom prameňov, ktoré sú zachované a bezprostredne majú priamy vzťah k hudbe 

(hudobná pamiatka) alebo sprostredkovanou cestou, prostredníctvom rôznych dokumentov, 

listín, kroník, opisov udalostí tými, ktorí historické udalosti prežili a následne interpretovali 

                                                 
1
 Práca vznikla v rámci riešenia projektu VEGA, č. 1/0278/12: Šľachtické knižnice na východnom Slovensku. 

2
 PETÖCZOVÁ, Janka. K problematike výskumu pôvodných prameňov k starším dejinám slovenskej hudby. In 

Súzvuk 2. Prešov : Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2007. ISBN 80-89188-04-4, s. 115. 
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a pod. V širšom kontexte majú takéto pramene vzťah k hudobnej kultúre. J. Kresánek delí 

hudobné pramene na priame a nepriame. Priame pramene ako podklad k oživeniu samotnej 

hudby sú najmä notové záznamy skladieb, libretá, teoretické práce (týkajúce sa praxe) a 

hudobné nástroje. Nepriame pramene iným spôsobom dokumentujú históriu hudobnej kultúry 

(životopisy hudobníkov, krstné listy, vyznamenania a pod.), mapujú chod inštitúcií 

pestujúcich hudbu (inventáre, katalógy hudobnín, kroniky) a ich vplyv na hudobnú tvorbu.
3
 J. 

Kresánek  zdôrazňuje, že skutočným predmetom hudobnohistorického bádania by mali byť 

„záznamy živej hudby,“
4
 čím myslí hudobné pamiatky (notový zápis, autografy, tlačiarenské 

autografy odpisy, transkripcie ako nové diela a pod.). 

 Podobne podľa R. Rybariča je primárnym prameňom samotná hudba. 

Hudobnohistorické pramene delí na primárne, t. j. hudobniny (noty a tlače) a sekundárne 

pramene písané (doklady, matriky, krstné listy, diplomy, účtovné knihy, literatúra o hudbe 

najrôznejšieho druhu) a predmetné (portréty, busty skladateľov, ikonografické pamiatky – 

výtvarné s hudobnými motívmi atď. a samozrejme hudobné nástroje).
5
 Cenné informácie 

o formách hudobného života nám poskytuje aj dobová korešpondencia hudobníkov 

a hudobne vzdelaných ľudí, korešpondencia týkajúca sa venovaní skladieb, listiny 

konkurzného charakteru, záznamy z rokovaní mestských rád týkajúce sa personálnych 

otázok, pracovnej náplne či záznamy pokladničných kníh o príjmoch a výdajoch pre 

mestských hudobníkov, ich príjmy.
6
  

 Určité informácie nám poskytuje aj dobová tlač, plagáty koncertov, operných 

predstavení a hudobných akadémií, ktoré často nachádzame práve v šľachtických 

pozostalostiach ako dôkaz o účasti členov rodu na týchto hudobných podujatiach.
7
 

Najspoľahlivejšiu faktografickú hodnotu majú hudobné inventáre resp. inventárne súpisy 

hudobnín z chórov či knižníc, prípadne kanonické vizitácie
8
 uložené dnes v mestských alebo 

cirkevných archívoch (vrátane šľachtických fondov, napr. Drugeth), ktoré môžu byť niekedy 

nositeľmi cenných informácií o dobovom hudobnom inštrumentári či dobovom repertoári 

                                                 
3
 KRESÁNEK, Jozef. Hudobná historiografia. Bratislava : FF UK, 1981, s. 45-48. 

4
 KRESÁNEK, Jozef. Hudobná historiografia. Bratislava : FF UK, 1981, s. 46. 

5
 RYBARIČ, Richard. Hudobná historiografia. Prešov : Vydal Matúš music, 1994. ISBN80-967089-5-3, s. 35-

38. 
6
 PETÖCZOVÁ, Janka. K problematike výskumu pôvodných prameňov k starším dejinám slovenskej hudby. In 

Súzvuk 2. Prešov : Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2007. ISBN 80-89188-04-4, s. 109-110. 
7
 Takéto archiválie sme našli napr. v pozostalosti šľachtického rodu Berzeviczi v MV SR, ŠA v Prešove. 

8
 BIZOŇOVÁ, Monika. Kanonické vizitácie a ich využitie pri skúmaní konfesionálnej štruktúry obyvateľstva. 

In Pontes ad fontes: cirkevní dějiny ve světle pomocných věd historických a příbuzných oborů. Hradec 

Králové : FF UHK, 2011. ISBN 978-80-260-1384-6, s. 188-200. 
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v prípade, že mapujú aj jednotlivé hudobniny nachádzajúce sa v čase ich zisťovania na chóre 

kostola alebo príp. vo farskej knižnici.
9
 

 Otázka klasifikácie prameňov sa dostáva do priameho vzťahu s pozostalosťami 

a šľachtickými knižnicami v závislosti od toho, čo konkrétne hľadáme. Spôsob usporiadania 

a evidencie prameňov v šľachtických pozostalostiach v MV SR, v Štátnom archíve v Prešove 

neobsahuje totiž bezprostredne konkretizované položky ako hudobniny, knižnice a podobne. 

Zvyčajne je to určité inventárne číslo, ktoré súborne označuje súhrn predmetov ako knihy, 

poznámky zo štúdií, vysvedčenia členov rodiny, rôzne básne a „hudobné skladby členov 

rodiny“ a pod. Až nahliadnutím do tohto heterogénneho súboru niekedy nachádzame priamo 

fragmenty z knižničných súpisov, prípadne hudobné odpisy, dobové tlače a pod. Vzhľadom 

na vyhľadávanie primárnych prameňov možno konštatovať, že hudobniny sa v šľachtických 

knižniciach objavovali sporadicky, dnes ich už však nenachádzame. Ak však hľadáme 

literatúru o hudbe, príp. dobové teoretické spisy, je veľmi pravdepodobné, že fragmenty 

rodových knižníc by ich mohli obsahovať, buď v systemizačnej položke ako literatúra 

o hudbe, o umení alebo zvyčajne v sekcii rozličné (tzv. miscelanea). 

 Pre regionálne bádajúceho hudobného historika je vždy najväčším objavom nový 

resp. pôvodný prameň domácej hudobnej tvorby. Objaviť takýto prameň je vždy veľkou 

a najmä zriedkavou udalosťou. Ak k nej však dôjde, vzápätí nasleduje prácne overovanie, 

komparácia s hudobným materiálom vykazujúcim príbuzné štýlové a geografické črty, aby 

bolo možné jednoznačne povedať, či je to pôvodný rukopis (autograf alebo odpis) alebo iba 

odpis už inde objavenej známej pamiatky, resp. transkripcia, ktorej pôvodný hudobný 

materiál ako predloha môže byť časom identifikovaný, čím sa originalita hudobniny vytráca, 

resp. je zavrhnutá. To je len stručný metodologický náčrt prístupov a problémov, ktoré 

hudobný historik rieši pri cielenom vyhľadávaní prameňov v archívoch, historických 

knižniciach či múzeách.  

 V centre našej bádateľskej pozornosti v posledných rokoch bol intenzívny pramenný 

výskum rodových knižníc a pozostalostí (Dežöfi, Berzevici, Ghillány a i.) v  MV SR, v 

Štátnom archíve v Prešove (so sídlom v Nižnej Šebastovej). Vďaka nemu sa nám do istej 

                                                 
9
 Kanonické vizitácie (visitatio ecclesiae paroecialis) ako historický prameň sú výsledkom procesu zisťovania 

určitých vybraných skutočnosti a informácií o farnostiach, farách, kapitulách atď. nachádzajúcich sa na 

určitom území. Cirkevná vrchnosť (arcibiskup, biskup, prepošt) zvyčajne zadala dekanom vypracovať 

odpovede na základe inštrukcií a vopred preložených otázok týkajúcich sa najmä stavu budov, zariadení 

kostolov a ich inventárov, knižníc, majetkovej podstaty cirkevnej inštitúcie, činnosti a výdavkov vo vzťahu 

k zamestnancom atď. Osobne ich potom overovali tzv. vizitátori pri návšteve farností, zo zistených 

skutočností potom vyvodzovali niekedy aj dôsledky. Výsledky kanonických vizitácií vo forme protokolov 

predstavujú hodnotný prameň pre rôzne vedné disciplíny, napr. cirkevné dejiny, regionálne dejiny, dejiny 

umenia a pod. 
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miery darí útržkovito rekonštruovať podobu hudobného života, dobového repertoáru 

v regióne i domáceho pestovania hudby šľachtou v priebehu 18. a 19. storočia. Treba však 

tiež povedať, že sme v našom bádaní ostali prakticky osihotení. Z tohto dôvodu naše 

výsledky nemôžeme prezentovať v takom rozsahu, v akom by mohli byť získané, ak by sa 

tomu venoval širší bádateľský tím.  

 V posledných rokoch sme skúmali najmä určité aspekty tzv. Fintickej zbierky 

hudobnín, uloženej v Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine 

(ďalej ALU SNK, fond J. Kolarčík-Fintický). Sústredili sme sa najmä na komparácie 

dostupného hudobného materiálu so skromnými a pred bádateľmi dobre 

utajenými poznatkami, ktoré sme mali o hudobnom materiáli na prešovskom chóre 

Konkatedrály sv. Mikuláša v Prešove. Našli sme tam určité paralely, resp. podobné alebo 

identické, pritom takmer neznáme skladateľské mená.
10

 Je to však náročný bádateľský 

problém, pretože väčšia časť hudobného materiálu z Fintíc vo fonde J. Kollarčíka je 

nesignovaná, pomiešaná a neroztriedená.
11

  

 Dežöfiovci (Dessowffy, Dežöffy) patrili medzi významné šľachtické rody pôsobiace 

v Prešove a jeho okolí na prelome 18. a 19. storočia. Disponovali veľkými majetkami, 

panstvami, podporovali mesto Prešov. Z archiválií vieme, že patrili medzi donorov výstavby 

prešovského Ústavu Sancta Maria na výchovu dievčat zo všetkých spoločenských vrstiev, 

ktorú inicioval košický biskup J. Schuster na začiatku 80. rokov 19. storočia. Ústav bol 

postavený a začal svoju činnosť ako inštitúcia vychovávajúca dievčatá z bohatých, ale aj 

chudobných rodín v roku 1882.
12

 Gróf František Dežöfi ako hudobný skladateľ, priateľ L. v. 

Beethovena či A. Zmeškala a ďalších významných viedenských hudobníkov, nám zanechal 

niekoľko vlastných hudobných kompozícií, ktoré predstavujú príspevok na poli komornej 

hudby. Nejde o príspevok závažný, kompozície nesú aj známky amatérstva a prílišnej 

jednoduchosti z hľadiska štýlovo-kompozičného, ale aj výrazového (takíto skladatelia sa 

označujú ako „kleinmeistri“ resp. skladatelia lokálneho významu). Pri výskume sme však 

                                                 
10

 Pozri bližšie KOPČÁKOVÁ, Slávka. Hudobnohistorické pramene v Prešove a v strednom Šariši – aktuálny 

stav bádania. In  Ad honorem Richard Rybarič. Ed. Janka Petőczová. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 

2011. ISBN 978–80–89135–28–8, s. 124-133. 
11

 Časť zbierky obsahujúcu signované identifikované hudobniny od známych autorov opisujeme v 

KOPČÁKOVÁ, Slávka. Hudobnohistorické pramene v Prešove a v strednom Šariši – aktuálny stav bádania. 

In  Ad honorem Richard Rybarič. Ed. Janka Petőczová. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2011. ISBN 

978–80–89135–28–8, s. 126-131. 
12

 Ako donori sa však uvádzajú napr. aj Ghillányovci a viaceré prešovské šľachtické a bohaté meštianske rodiny. 
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narazili na ďalšiu zaujímavosť, a to na skladateľku z rodu Kornéliu Dežöfi (Cornelia 

Desseowffy), ktorá niekedy v druhej polovici 19. realizovala svoje skladateľské pokusy.
13

 

 V Berzeviciovskom archíve sme našli cirkevné rukopisné hudobniny, a to pašionál 

z polovice 19. storočia, ktorý sme nazvali pracovne „Pašionál a Liturgia hodín“, ďalej ručne 

písanú zbierku duchovných piesní pre školské potreby piaristov v Sabinove. Tento dobový 

odpis   má na väzbe vpísaný titul In usum scholarum piarum Cibiniesium“. Anno 1850.
14

 

Predstavujú podľa nášho úsudku vcelku zaujímavý materiál pre hymnologický výskum 

a komparácie. Nachádza sa tam aj odpis omše C dur (Kempter C´ miséje) od v Európe 

známeho dobového skladateľa cirkevnej hudby Karla Kemptera. Všetky hudobniny knižnice, 

sústredené na jednom mieste, majú na obale fascikla poznámku, že pochádzajú z obdobia 

okolo r. 1850, nie sú zoradené podľa žiadneho systému. Obsahujú aj svetskú hudbu, najmä 

 klavírne úpravy maďarských ľudových alebo svetských piesní pre spev a klavír. 

V najhojnejšom počte sa objavujú hudobné tlače z 19. storočia (odhadom kolo 250 strán 

notového materiálu, predovšetkým pre klavír  a pre spev). Svedčia o vkuse šľachticov, 

domácom muzicírovaní v prostredí šľachty a celkovo o dôležitosti spoločenského postavenia 

hudby a jej prenikaní do spoločenského povedomia. Dobovo aktuálne skladby repertoárovo 

zasahujú štýlové epochy hudobného klasicizmu a raného romantizmu. Hudobniny vo fonde 

svedčia o tom, že dr. Albert Berzevici (1853 – 1936), ktorému sa pripisujú zásluhy o prvú 

komplexnejšiu organizáciu knižnice, bol nielen veľkým politikom a vzdelancom,
15

 ale aj 

dobrým znalcom hudby a dobového repertoára. 

 Pri výskume pozostalosti šľachtického rodu Ghillány sme našli na prvý pohľad 

neznámu svetskú hudbu, a to dva nesignované rukopisy skladieb, cvičení a prednesových 

miniatúr pre gitaru a tiež originálnu hudobnú tlač od dvoch členov barónskeho rodu. Keďže 

oba rukopisy (resp. skôr ručne písané odpisy) boli nesignované a bez vročenia, na základe 

komparácií a ojedinelých priznaných transkripcií sa nám podarilo umiestniť ich vznik 

približne do prvých desaťročí 19. storočia (prvý rukopis)
16

 a do druhej tretiny 19. storočia 

                                                 
13

 Zmieňujeme sa o tom v práci: KOPČÁKOVÁ, Slávka. Mecenášstvo a premeny hudobnej kultúry východného 

Slovenska v 18. a 19. storočí. In Jazyk – médiá – text. Prešov : FF PU, 2012. ISBN 978-80-555-0535-0, s. 97. 

Pôvod, teda bližšie zaradenie k rodovej vetve skladateľky „Cornelie Desseowfy“ sa nám doposiaľ nepodarilo 

objasniť. Kópia  kompozície pochádza zo súkromného archívu, pričom jej majiteľ si nezaznačil, kde ju pred 

mnohými rokmi našiel. Takto nám zmizla prepotrebná niť. 
14

 Pozri bližšie KOPČÁKOVÁ, Slávka. Rukopisné hudobniny a tlače ako súčasť rodovej knižnice rodiny 

Berzeviczy vo fonde Štátneho archívu Prešov. In Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska II. Ed. 

Marcela Domenová. Prešov : ŠVK Prešov, 2011. ISBN 978-80-85734-89-8, s. 85-95. 
15

 DERFIŇÁK, Patrik. Albert Berzevici. In Osobnosti Šariša I. Ed. Martin Pekár. Prešov : PU v Prešove, 2010. 

ISBN 978-80-555-0131-4, s. 27-29. 
16

 Na základe priznanej transkripcie z opery Daniela Steibelta Der Blöde Ritter (1810). 
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(druhý rukopis).
17

  Dobová tlač ako súbor piatich skladieb s názvom Öt dal (Päť piesní) pre 

soprán (mezzosoprán) a klavír vznikla ako autorský počin dvoch členov barónskeho rodu – 

jedného skladateľa a jedného textára.
18

 Jej vznik sme na základe indícií zaradili do 30. rokov 

20. storočia, pravdepodobne pochádzajú od Štefana Ghillányho (nar. 1910), vnuka JUDr. 

Ladislava Ghillányho (1849 – 1899). Štefanove stopy zmizli po druhej svetovej vojne (osud 

kolaboranta).  Toľko z našich niekoľkoročných aktuálnych výskumov.
19

   

 Od roku 2010 sa primárne sústreďujeme na šľachtické rodové knižnice resp. v širšom 

zábere rodové pozostalosti, v ktorých hľadáme zachované hudobné tlače, odpisy, prípadne 

autentické hudobné pramene, ako rezultáty tvorby regionálnych hudobníkov usilujúcich sa aj 

o vlastnú hudobnú tvorbu. Z hľadiska stále trvajúcej potenciálnej možnosti objaviť aj dobové 

teoretické spisy ako dôležité hudobné pramene pripadá do úvahy prakticky každý archívny 

dokument indikujúci súvislosť s hudbou či traktovaním umenia na všeobecnejšej rovine 

(dejiny umenia, dobové estetické náhľady a pod.), ktorý môže byť evidovaný ako súčasť 

rodových knižníc.
20

 

 Druhou oblasťou nášho záujmu je zbierka hudobnín na chóre Konkatedrály sv. 

Mikuláša v Prešove, ktorá síce nespadá pod „agendu“ rodových knižníc, ale občas nám slúži 

aj ako výborný komparačný materiál pri zisťovaní pôvodu niektorých hudobných diel 

neznámych autorov.
21

 Osvedčilo sa nám to najmä pri výskume tzv. Fintickej zbierky 

hudobnín uloženej v LA SNK v Martine. Táto zbierka obsahuje cenné hudobniny z 18. a 19. 

storočia. Ťažisko materiálu tvoria skladby skladateľov hudobného klasicizmu, teda prvej 

polovice 18. storočia. Omnoho zaujímavejšie sú v nej však mená skladateľov, ktorých inde 

nenájdeme, teda výsostne regionálnych skladateľov, príp. skladateľov lokálneho významu 

známych v blízkom okolí, teda na určitom užšie vymedzenom geografickom priestore, kde 

                                                 
17

 Na základe vpísanej poznámky hneď pri prvej skladbe zo Zbierky ländlerov pre gitaru, a to zmienky o F. 

Horetzkom, gitarovom virtuózovi  a skladateľovi. 
18

 Na obálke je ako autor textu uvedený barón Anton Ghillány (uvedené: Br. Antal Ghillány), hudbu napísal 

Štefan Ghillány (uvedené: Br. István Ghillány). Vyšlo vo vlastnom autorskom náklade v Prešove. Táto tlač 

nie je datovaná, žiaľ nemá uvedený ani názov tlačiara či tlačiarne. 
19

 V inventárnej zložke medzi vysvedčeniami, hudobninami a pod. sme našli aj torzo knižnice Ghillányovcov. 

Bližšie o tom píšeme v štúdii KOPČÁKOVÁ, Slávka. Hudobná tlač a rukopisné hudobniny v pozostalosti 

šľachtického rodu Ghillány vo fondoch Štátneho archívu v Prešove. In Z dejín knižnej kultúry východného 

Slovenska III. Ed. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK Prešov, 2013. ISBN 978-80-89614-02-8, s. 120-133. 
20

 DOMENOVÁ, Marcela. K rukopisnému katalógu knižnice Gabriela Bánóa na základe jeho odpisu z rokov 

1845 – 1848. In Historické rukopisy a neznáme diela vo fondoch historických knižníc mesta Prešov II. Ed. 

Marcela Domenová. Prešov : ŠVK, 2011. ISBN 978-80-85734-93-5, s. 137-140.  
21

 Táto zbierka hudobnín je však nateraz v nespracovanom stave, pričom naše pátranie v Archíve ÚHV SAV v 

Bratislave i v Hudobnom múzeu SNM so sídlom v Dolnej Krupej zatiaľ neprinieslo žiadne výsledky. Po 

konzultáciách s jeho pracovníkmi sme dospeli k záveru, že komplexný súpis zrejme nebol nikdy vytvorený, 

čo nám potvrdila napokon aj dr. Darina Múdra (v telefonickom rozhovore v novembri 2012), ktorá sa 

celoživotne systematicky zaoberala hudobným klasicizmom na Slovensku. 
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pôsobila určitá konzistentná societa hudobníkov a tvorcov. Ich kontakty a vzájomné poznanie 

či výmena ich hudobného importovaného, ale aj vlastného materiálu potom indikuje mieru 

kontaktov, ale aj používaný hudobný repertoár na vytýčenom území.  

 Nedávno skompletizovaný (r. 2008) a spracovaný fond rodu Druget (Drugeth) 

z Humenného tvorí rozsiahly fond historického materiálu z rokov 1292 – 1945 uložený v MV 

SR, v Štátnom archíve v Prešove. Vo vecnom registri nám položky hudobníci indikujú určité 

informácie o výškach odmien členov zboru, hudobníkov a františkánov, ktorí sa podieľali na 

hudobných produkciách, čo môže priniesť rad známejších regionálnych či menej známych 

(alebo aj úplne neznámych) mien nielen interpretov, ale i hudobných tvorcov. Ďalej fond 

obsahuje niekoľko dokumentov s názvom kanonické vizitácie, v ktorých sa z našich 

skúseností často nachádzajú informácie o dobovom inštrumentári, o počte určitých druhov 

nástrojov, rokoch ich zakúpenia a pod.  

 Aj v položkách knižnica je potenciálne skrytá možnosť naraziť na hudobniny alebo 

rôzny iný materiál súvisiaci s možnými podobami pestovania hudby či jej dobovým 

teoretickým traktovaním v teoretických spisoch. Niektoré inventárne čísla obsahujú pod 

položkou „muzikanti“ súpis aktívnych hudobníkov a hudobných nástrojov, ktoré mali 

k dispozícii (a to napr. v rokoch 1771 – 1780). Určité konkrétne inventárne položky fondu 

tiež obsahujú korešpondenciu muzikantov s grófom, čo môže byť zdrojom viacerých 

odhalení smerom k ich sociálnemu postaveniu, stavu mecenášskej kultúry u rodu Druget, 

odmenách pre muzikusov, ludimajstrov a pod., požiadavkách mecéna na ich výkony 

z hľadiska interpretačnej úrovne, frekvencií a typu produkcií (kostol, zábava šľachty a i.) či 

požiadaviek na dodávanie aktuálnej hudobnej tvorby (v prípade aktívnych hudobníkov 

a skladateľov zároveň) k nedeľným omšiam cez rok, slávnostiam, sviatkom a pod.  

 Menovaný fond z hľadiska rekonštrukcie hudobného života v prostredí šľachtického 

rodu Druget a jeho novších rodových vetiev, ktoré sú s ním spojené rodovým putom po 

ženskej línii (napr. Ziči (Zichy), Čáki (Csaky), Esterházi (Esterházy), Andráši (Andrássy)), je 

plánovaným predmetom nášho ďalšieho bádania v zmysle vytýčených vedeckých cieľov 

grantovej úlohy pre najbližšie obdobie. Potenciálne by to mohol byť nový zmysluplný 

príspevok do mozaiky našich poznatkov o šľachtickej hudobnej kultúre vo 

východoslovenskom kultúrnom okruhu v období hudobného klasicizmu, resp. v širšom 

časovom vymedzení, ako rozšírenie nášho poznania a identifikácie podôb pestovania hudby 

v prostredí šľachty vo východoslovenskom regióne v 18. a 19. storočí, ktoré patrí k najmenej 

prebádaným formám hudobnej kultúry na Slovensku. 
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Summary 

 

Sheet-music in aristocratic family heritage and libraries – a probe into the archival collection of Presov 

State Archives 

 

The objective of music historiography research is the reconstruction of all forms of musical life and existing 

musical expressions. This is only possible through a study of primary musical historical sources, i.e. sheet-music 

(scores and music prints) and secondary sources that provide us with information about particular forms of 
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musical life. In the 18th and the 19th centuries, musical culture of the Sarisska zupa, with the central position of 

the Presov city (yet also surrounding villages), is only minimally scientifically researched. As for the research of 

music history of Presov and its surroundings, it must, however, be concluded that minimal attention is paid to 

archival research. Aristocratic family libraries are an important historical source where certain information 

about the forms of musical life cultivation and musical culture can sporadically be found and also, rarely, sheet-

music of varied provenance and historical value. In the study, we present our results of several years of research. 
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