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Komponovanie diel v cyklických formách je tradičným aspektom hudobnej tvorby v období klasicizmu. Hoci 
skladby bez cyklického usporiadania sú v tomto období skôr ojedinelé, v repertoári tria basetových rohov 
tvoria podstatný diel z celkového repertoáru. Koncept voľných častí (bez cyklického utriedenia) totiž nájdeme 
nielen v Divertissement Pour Trois Cors de Bassett Juraja Družeckého (1745 – 1819), ale aj vo 
Fünfundzwanzig Stücke für 3 Bassethörner KV 439b Wolfganga Amadea Mozarta (1756 – 1791), či v Terzetten 
für 3 Baßethörner Antona Stadlera (1753 – 1812). Okrem vyššie zmienených diel však v repertoári klasicizmu 
existuje aj zopár ďalších kompozícií s voľnými časťami ako napríklad Gallimathias musicum (Quodlibet) KV 32, 
či Zwölf Duos KV 487/K6 496a W. A. Mozarta, alebo XIII Pièces pour deux Clarinettes et Alto op. 47 Franza 
Krommera (1759 – 1831). Na základe charakteru týchto diel usudzujeme, že koncept častí bez cyklického 
usporiadania sa vyskytuje predovšetkým v inštrumentálnej hudbe s úžitkovou funkciou. Výrazný podiel 
takýchto kompozícií v hudbe pre tri basetové rohy poukazuje na ich štýl i spoločenskú funkciu. Tomu 
zodpovedá výber tónin, výrazových polôh (afektov), nástrojových idiómov či hudobné formy, ktoré využíva.  
V repertoári tria basetových rohov sa len zriedkavo uplatňuje dramatický hudobný čas. Netypický je aj 
výskyt sonátovej formy s dialektickým postavením hlavnej a vedľajšej myšlienky a evolučne koncipovaným 
rozvedením.1 Tieto prvky sonátovosti vo všeobecnosti generovali konfliktnosť a hĺbavé výrazové polohy 
vzdialené charakteru úžitkovej hudby. Z týchto dôvodov sú v nej vyššie spomenuté prvky zastúpené len 
marginálne. 
V tvorbe pre trio basetových rohov preto nachádzame najčastejšie využitý epický hudobný čas a piesňové 
formy, prípadne pomalé hudby serenádového typu. Výrazné je aj zastúpenie tancov, najmä v podobe 
menuetov. Tie sú akýmsi rezíduom suitovej formy, ktorá výrazne ovplyvnila vznik kompozičných druhov 
v Harmoniemusik – divertimenta, partity, serenády a pod. V hudbe pre tri basetové rohy teda nájdeme 
predovšetkým piesňové, tanečné a rondové formy, ktoré spĺňali potrebu zachovania úžitkovej funkcie tohto 
repertoáru.  
Vo výbere tónin je hudba pre tri basetové rohy pomerne obmedzená. V podstate v nej nenájdeme molové 
tóniny. Ich výskyt v parciálnych úsekoch „durových“ skladieb (prostredníctvom modulácií) je skôr ojedinelý. 
Dôvodom je ich výrazová podstata, ktorou sa celkom nehodia do úžitkového charakteru diskutovanej hudby. 
Juraj Družecký či Wolfgang Amadeus Mozart komponovali svoje skladby pre tri basetové rohy v idiomaticky 
najvýhodnejších (písaných) tóninách C dur a F dur, zriedkavejšie v G dur. Molové tóniny – najčastejšie a mol, 
d mol a e mol – sa v týchto kompozíciách objavujú len obmedzene vo forme vybočení. Všeobecne môžeme 
konštatovať, že v hudbe pre trio basetových rohov skladatelia používali takmer výlučne stupnice s jedným 
krížikom alebo béčkom. K prekračovaniu vyššie načrtnutého štandardu prichádzalo len výnimočne. Všetky 
zložitejšie idiómy, či využitie tónin s väčším počtom predznamenaní poukazovali buď na nedokonalosť 
nástrojov alebo neschopnosť interpretov.  
Obmedzený výber tónin spôsoboval, že časti v jednotlivých skladbách využívajú najbližšiu stupnicovú 
príbuznosť, či už na báze dominantného alebo paralelného vzťahu. Tá – spolu so štýlovou podobnosťou – 
ponechávala hráčom možnosť časti ľubovoľne miešať medzi sebou, prípadne ich pridávať alebo vynechávať 
a tým predlžovať či skracovať hudobnú skladbu podľa potrieb jej použitia. Domnievame sa, že práve z tohto 
dôvodu sú časti v Divertissement Pour Trois Cors de Bassett a Fünfundzwanzig Stücke KV 439b cyklicky 
neutriedené. Táto hudba sa používala ako kulisa počas rôznych spoločenských akcií v šľachtických kruhoch. 
Hráči na troch basetových rohoch, sediac v kúte, hrali túto hudbu ako Musique de Table (hudba k stolovaniu) 
raz 30 minút a inokedy aj 3 hodiny.  
Keďže dnes radi posúvame hudbu Harmoniemusik do polohy koncertného repertoáru, vyvstáva aj v súvislosti 
s Družeckého Divertissement Pour Trois Cors de Bassett otázka zoradenia jej 32 častí do kratších cyklov. Ich 
pôvodné poradie, žiaľ, neposkytuje návod na cyklické členenie. Inšpiráciu na ich usporiadanie však môžeme 
nájsť v Družeckého mnohopočetnej Harmoniemusik, prípadne v cyklickom riešení súdobej hudby pre tri 
basetové rohy (KV 439b W. A. Mozarta, Vojtecha Nuděru, Antonína Volánka), ale tiež analýzou tém, faktúry 
a charakteru jednotlivých častí v Divertissement Pour Trois Cors de Bassett. 
 
Juraj Družecký 
 
Juraj Družecký sa narodil v západočeskej obci Jemníky 7. apríla 1745. V Drážďanoch študoval hru na hoboji 
u jedného z najslávnejších dobových virtuózov Alessandra Besozziho. V roku 1762 narukoval do 50. pešieho 
pluku grófa von Staina. Ako vojenský hudobník pôsobil v Chebe (1762), Viedni (1763), Ennsi (1764), Linzi 

                                                 
1 Bohaté modulácie do tónin s väčším počtom predznamenaní by prekračovali rámec hracích možností basetových rohov. 



Mgr. art. Róbert Šebesta, PhD. 

Text do vedeckej monografie, vydanej VŠMU v rámci projektu Accentus Musicalis.                                                                       3 

  

(ca. 1771) a Braunau (1775).2 Z listovej dokumentácie vyplýva, že v rokoch 1773 – 1775 sa vypracoval do 
pozície kapelníka (podpisoval sa ako „Capelmeister vom Stainschen Inf. Reg“). Z tohto obdobia pochádzajú aj 
jeho prvé kompozície; usudzuje sa, že Symfónia G dur z roku 1770 je zrejme najstarším známym dielom 
tohto skladateľa. Po neúspešných pokusoch získať civilné zamestnanie bol 15. apríla 1777 menovaný za 
certifikovaného regionálneho tympanistu (bestallter Landschaftspauker) v Linzi, kde dirigoval hudobné 
vystúpenia pri oficiálnych príležitostiach. V tomto období pôsobil zároveň ako vydavateľ a predajca vlastných 
opusov. V roku 1783 sa stal členom viedenskej Tonkünstler-Societät (do roku 1831 táto inštitúcia vyplácala 
jeho vdove dôchodok). Pred príchodom do Prešporku (Bratislava) pôsobil na dvore šľachtickej rodiny Clam-
Gallas vo Frýdlande a Prahe. Okolo roku 1786 sa usadil v Prešporku (Bratislava), kde pôsobil v najprv 
v orchestri Antona Grassalkovicha II. a od roku 1791 v službách prímasa kardinála Jozefa Batthyányho. 
V roku 1794 odišiel Družecký spolu s Batthyánym do Pešti.3 Od roku 1802 pôsobil vo funkcii hudobného 
riaditeľa a skladateľa dychového okteta arcivojvodu (paladína) Jozefa Antona Jána v Budíne. Tu zomrel 21. 
júna 1819.  
 
Skladateľská tvorba Juraja Družeckého 
 
V Družeckého skladateľskej tvorbe nájdeme zastúpené všetky dobové hudobné žánre a kompozičné druhy. 
Sakrálnu časť tvorí sedem omší, graduále, ofertóriá, motetá, Libera a Te Deum. Divadelný repertoár tvoria 
dve opery a dva balety; skomponoval aj 27 symfónií a množstvo sláčikových kvartet a kvintet.  
V koncertantnej tvorbe sa vynímajú unikátne koncerty pre šesť tympanov i koncert pre hoboj a osem 
tympanov. Skladateľ v nich sólovo uplatnil nástroje, na ktorých sám hral a ktoré ho celý život fascinovali.  
Záujem o hoboj sa výrazne prejavil aj v komornej tvorbe. Zahŕňa 17 skladieb kombinujúcich hoboj 
so sláčikovým triom, respektíve sláčikovým kvartetom.4 Podľa Alfreda Bernardiniho majú viaceré z týchto diel 
experimentálny charakter, napríklad pri uplatnení tzv. nekonečného kánonu, či citácii témy na B-A-C-H, kde 
cítiť vplyv Kirnbergerovho hudobného spisu na Družeckého tvorbu.5 Predpokladáme, že viaceré z nich si 
skladateľ napísal pre seba.  
Dominantnú časť Družeckého skladateľského odkazu (do 200 skladieb) tvorí repertoár určený pre dychové 
nástroje, nazývaný nemeckým slovom Harmoniemusik. Kompozície tohto typu Družecký najčastejšie 
označoval francúzskym názvom Partie (v slovenskej mutácii partita). Tie v jeho tvorbe varírujú z hľadiska 
obsadenia od 3 do 21 nástrojov.6 Najpočetnejšie sú zastúpené skladby pre šesť, respektíve osem nástrojov. 
Sextetá pozostávajú z dvoch klarinetov, invenčných rohov a fagotov, oktetá sú doplnené o pár hobojov. 
V tomto repertoári sa výnimočne vyskytujú aj basetové rohy, anglické rohy, flauta, či trúbky. Unikátnym je 
využitie ľudových nástrojov, napríklad poľovnícke rohy, alpské rohy, píšťalky, cimbal, gajdy, citara a pod.7 
V zbierke Družeckého partít nájdeme aj trojčasťové cyklické diela s uplatnením koncertantného princípu, ako 
Partita 0/134, ktorá sa nachádza v Helikon Könyvtár v maďarskom meste Keszthely.8 K partitám 
s mimoriadne veľkým nástrojovým obsadením patrí skladba pre 21 dychových nástrojov, ktorú Družecký 
skomponoval pri príležitosti korunovácie Leopolda II. v Prešporku (16/17. 4. 1791). Zaujímavosťou je, že dielo 
zaznelo pod vedením Antonia Salieriho.9  
V Družeckého pozostalosti nájdeme aj kompozície, ktoré demonštrujú jeho aranžérske schopnosti. 
K najbrilantnejším patrí úprava Beethovenovho Septeta op. 20 pre dychové noneto (dychové okteto doplnené 
o kontrafagot), ale aj aranžmány Mozartovej opery Čarovná flauta, či Haydnovho oratória Stvorenie v úprave 
pre sexteto, zložené z páru klarinetov, invenčných rohov a fagotov. 
 
Historické súvislosti vzniku Divertissement Pour Trois Cors de Bassett 
 

                                                 
2 WEINMANN, Alexander – FRAME, Damian: Georg Druschetzky [heslo]. In: The New Grove Dictionary of Music and Musicians. 7. vydanie. 

London : Oxford University Press, 2001, s. 617-618. 
3 SAS, Ágnes: Chronology of Georg Druschetzki's Works Preserved in his Estate. In: Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 

roč. 31, 1989č. , s. 13.  
4 BERNARDINI, Alfredo: George Druschetzky: Quartetto en sol mineur, Serenata en mi bémol majeur, Quintetto en ut majeur. In: Georg 

Druschetzky – Quartetto, Serenata, Quintetto [CD], 2002, Ambroisie AMB 9925, Zefiro.  
5 Tamtiež. 
6 POLÁK, Pavol: K inštrumentálnej hudbe Juraja Družeckého. In: Musicologica Slovaca et Europaea, roč. 17, 1992,č.  s. 66.  
7 Tamtiež, s. 69. 
8 V partite je koncertantným hlasom part prvého klarinetu. 
9 „Am 16. + 17. 4 1791 wird gespielt: Eine neue Harmonie für 21 blasende Instrumente, von Druschetzky, zur Kaiserkrönung in Pressburg 

componiert. Dirigent: Salieri“. In: Grass, Thomas – Demus, Dietrich: Das Bassetthorn. Norderstedt : Books on Demand GmBH, 2004, s. 
239. 



Mgr. art. Róbert Šebesta, PhD. 

Text do vedeckej monografie, vydanej VŠMU v rámci projektu Accentus Musicalis.                                                                       4 

  

Nezastupiteľné miesto v Družeckého tvorbe má aj basetový roh. Zdá sa, že skladateľ sa dostal do styku 
s týmto nástrojom počas pôsobenia na dvore grófa Christiana Clam-Gallasa (ca. 1784 – 1785). Z pôvodne 
troch koncertov pre jeden, dva a tri basetové rohy dnes existuje len posledne menovaný. V archíve tejto 
šľachtickej rodiny figurujú tri basetové rohy aj v Symfónii G dur a šiestich partitách, kde trio týchto nástrojov 
dopĺňa hoboj, dva fagoty a invenčné rohy.10 Zaujímavé je, že všetky menované kompozície sú napísané pre 
basetové rohy v nezvyčajnom D ladení (štandardnejšie bývalo F ladenie). Spôsob ich použitia ako integrálnej 
nástrojovej sekcie pripomína prácu Johanna Christiana Bacha s tromi clarinettami d`amour (ladené v D!) 
v operách Temistocle (1772) a Lucio Silla (1774).11 Podobne ako Družecký aj Bach volil pre tieto nástroje (v 
D) tóninu G dur. Vznik spomínaných kompozícií môže súvisieť s výskytom cestujúcich virtuózov na basetových 
rohoch Antona Davida, Vincenta Springera a Franza Dworschaka (Františka Dvořáka) na dvore grófa Clam-
Gallasa v čase Družeckého pôsobenia u tohto šľachtica v rokoch 1784 – 1785. Či v tomto období napísal aj 
Divertissement Pour Trois Cors de Bassett nevieme zatiaľ potvrdiť ani vyvrátiť.  
Družeckého záujem o basetový roh pokračoval aj počas jeho pôsobenia v Prešporku (1786 – 1794). 
V orchestri grófa Grassalkovicha sa spoznal so skvelým klarinetistom Raymundom Griesbacherom (1752 – 
1818), ktorý hral na basetovom rohu už v kapele grófa Pálffyho (1778 – 1781).12 Zaujímavé je, že minimálne 
od roku 1781 hrával tiež v triu basetových rohov s bratmi Antonom a Johannom Stadlerovcami.13 Táto 
formácia pravdepodobne participovala na vzniku a uvedení Mozartových diel určených pre basetové rohy, 
vrátane Fünfundzwanzig Stücke für 3 Bassethörner KV 439b.14 Predpokladáme, že Družecký o existencii tejto 
kompozície vedel práve od Griesbachera. Nemožno tiež vylúčiť, že práve tento klarinetista Družeckého 
nabádal k napísaniu skladby pre rovnaké nástrojové obsadenie. Domnievame sa, že Divertissement Pour Trois 
Cors de Bassett (Obr. 1) vznikla na základe jeho iniciatívy a pod priamym vplyvom existencie KV 439b W. A. 
Mozarta. Podobnosť oboch kompozícií je čitateľná z formy cyklicky neutriedených voľných častí, ktorými sú 
tieto opusy výnimočné.  
 
Obr. 1: Titulný list Divertissement Pour Trois Cors de Bassett Juraja Družeckého 
 
 
Autograf Družeckého Divertissement sa nachádza v Helikon Kastély Múzeum v meste Keszthely. Sem sa 
dostal spolu s ďalšími 62 kompozíciami v roku 1802 z pozostalosti záhrebského právnika Johanna Gallyusa.15 
Ten v testamente venoval zmienené muzikálie a nové nástroje rodine Festeticsovcov. Tí ich dali k dispozícii 
študentom hudobnej školy v Keszthely, ktorú v roku 1800 založil jeden z členov rodiny – gróf Juraj Festetics I. 
Zaujímavosťou je, že na žiadosť tohto šľachtica vznikol pre potreby školy aj veľmi cenný 52-stranový elaborát 
slávneho klarinetistu Antona Stadlera (10. júl 1800). Z uvedených časových súvislostí vyplýva, že Družecký 
skomponoval Divertissement asi v priebehu 90. rokov 18. storočia, kedy vznikli aj niektoré ďalšie diela 
s basetovými rohmi.16 Skladateľ v tom čase pôsobil v Prešporku a Pešti. Ak Divertissement napísal pre trio 
bratov Stadlerovcov s Griesbacherom, potom zrejme ešte pred odchodom Antona Stadlera na viacročné turné 
v roku 1791. Družecký však mohol túto zbierku skomponovať krátko po vzniku Mozartovych tríí KV 439b 
v prvých rokoch svojho pôsobenia v Prešporku (1786 – 1787). O Družeckého tvorbe v tomto období vieme len 
málo, pretože Grassalkovichov archív sa nám nedochoval.  
Divertissement Pour Trois Cors de Bassett tvorí formálne 33 častí, hoci reálne ich je len 32, pretože 14. časť 
autor nenapísal! Zbierka bola pôvodne určená najmä na zábavu, stolovanie a potreby celého spektra 
spoločenských podujatí šľachtických rodín. Repertoár je svojou hudobnou gestikou i dnes ideálny pre 
inteligentnú a nevtieravú zábavu v kultivovanej spoločnosti. 

                                                 
10 Partity č. 1 a 2 sú v tónine G dur v obsadení 3 basetové rohy, dva invenčné rohy a dva fagoty. Aj ostatné štyri partity sú v G dur. Ich 

obsadenie je identické s predošlými, len doplnené o jeden hoboj. Viac pozri RICE, Albert: From the Clarinet d'Amour to the Contra Bass. 
Oxford : Oxford University Press, 2009, s. 232.  

11 Richard Maunder tvrdí, že clarinetti d`amour sú v skutočnosti basetové rohy v D ladení. Pozri MAUNDER, Richard: J. Ch. Bach and the 
Basset-Horn. In: Galpin Society Journal, roč. 37, 1984, s. 44.  

12 Od decembra 1775 do februára 1778 hral Griesbacher s bratom Antonom na klarinetoch aj v Esterházyho orchestri. V roku 1794, po 
zredukovaní Grassalkovichovho orchestra, sa stal umeleckým vedúcim jeho dychovej harmónie. V roku 1800 sa stal titulovaným dvorným 
nástrojárom s právom značiť svoje nástroje cisárskym titulom K. K. Hofinstrumentenmacher in Wien. Jeho klarinety a basetové rohy sú 
takmer identické s nástrojmi Theodora Lotza. Po roku 1800 staval najlepšie klarinety a basetové rohy vo Viedni.  

13 POULIN, Pamela: A little-known letter of Anton Stadler. In: Music and Letters, vol. 69 (1), s. 50. 
14 Tri basetové rohy sa objavili aj v krásnych nokturnách a terzettách KV 346, 436, 437, 438, 439, 549 a ďalších čisto inštrumentálnych 

opusoch KV 410, 411 (484a), 484b, 580a. 
15 SOMORJAY, Dorottya: Georg Druschetzky: Partitas for Winds. In: Musicalia Danubiana, vol.4, 1985, č. s. 21.  
16 Najstarším z nich je zrejme Miserere (14 častí) pre dva basetové rohy, dva rohy a dva fagoty (ca 1791 – 1801). Pozoruhodným je výskyt 

sekcie troch basetových rohov v úvode druhého dejstva opery Mechmet (c. 2 pol. 90. rokov). V Libera (1801) je uplatnený jeden basetový 
roh, Rondo. Fresco Ungaria (1803) má predpísané dva basetové rohy a ostatným dielom je Kvarteto F dur pre basetový roh a sláčikové trio 
(c. 1807 – 1810).  
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Stručný prehľad cyklických foriem v Družeckého Harmoniemusik 
 
Veľká skladateľská produktivita Juraja Družeckého v repertoári Harmoniemusik nám poskytuje dostatok 
kompozícií na analýzu ich cyklických foriem. Reprezentatívna časť diel je koncentrovaná v zbierkach Helikon 
Könyvtár v meste Keszthely a Széchényi Orságosz Könyvtár v Budapešti.17 Z kompozičných druhov 
Harmoniemusik je v Družeckého tvorbe najdominantnejšie zastúpená partita. Objavuje sa tu vo viacerých 
jazykových mutáciách ako napríklad Partie, Partitta, Parthia, ale tiež v slovných spojeniach Echo Partie, 
Partitta Concertante, Partitta La Fantasia, ktoré bližšie špecifikujú hudobný koncept. Ich varieta odráža 
multikultúrny rozmer stredoeurópskeho regiónu, v ktorom tento skladateľ pôsobil.18 V Družeckého partitách 
dominuje 4-časťový cyklus s poradím Allegro – Menuetto – Andante – Finale, ktorý nájdeme ca. v 54 dielach. 
Štyri partity sú 3-časťové, dve 5-časťové, štyri 6-časťové a jedna 7-časťová. Ostatné kompozičné druhy 
Harmoniemusik sú z hľadiska kvantity v Družeckého tvorbe zastúpené len symbolicky (3 serenády, 1 kasácia 
a 1 divertimento), kvalitatívne však viaceré z nich patria k najvýznamnejším skladbám v tomto žánri.  
Cassazione in F Ms Mus 1567 z roku 1810 pre invenčný roh a sláčikové kvarteto je 8-časťová skladba 
s poradím častí 1. Marcia Moderato, 2. Allegretto, 3. Menuetto Moderato, 4. Romance Andante, 5. Menuetto 
Allegretto, 6. Andantino con Variazioni, 7. Polonese, 8. Finale Allegro. Kompozícia je prekvapujúco rozsiahla 
(35 – 40 min.), najmä pokiaľ ide o prirodzený roh, ktorého celkové hracie vlastnosti sú veľmi obmedzené. 
Cassazione in F napĺňa formálne črty kasácie tým, že sa začína pochodom, má veľký počet častí a je v nej 
použitý prirodzený roh, ktorý je ideálny na vonkajšie uvádzanie (tzv. outdoor music).  
Druhou veľmi významnou kompozíciou je Serenata Ms Mus 1518 z roku 1809, ktorá je napísaná pre okteto 
v obsadení hoboj, klarinet, invenčný roh, fagot, husle, viola, violončelo a kontrabas. Má 7-časťový cyklus (1. 
Maestoso Allegro, 2. Menuetto Trio, 3. Un poco Adagio, 4. Menuetto Allegretto, 5. Tema con Variazioni, 6. 
Polonese Trio, 7. Rondo Allegro) s trvaním 40 – 45 min. Názov diela, počet častí aj jeho celková dĺžka 
poukazujú na serenádový charakter kompozície podobne ako napríklad Gran Partita KV 361/K6 370a W. A. 
Mozarta, Septeto op. 20 (1799) Ludwiga van Beethovena, či Okteto D 803 (1822). Franza Schuberta (pozri 
tabuľku č. 1). 
 
Tabuľka č. 1 

W. A. Mozart  
Gran Partita KV 361/ 
K6 370a  
(c. 1784) 

Ludwig van Beethoven  
Septeto op. 21  
(1799) 

Juraj Družecký 
Serenata  
(1809) 

Franz Schubert 
Okteto F dur D 803 
(1822) 

Largo Molto Allegro Adagio Allegro con 
brio 

Maestoso Allegro Adagio allegro 

Menuetto Trio I, Trio II Adagio cantabile Menuetto Trio Adagio 

Adagio Tempo di menuetto Un poco Adagio Allegro vivace 

Menuetto Trio I Trio II Tema con Variazioni Menuetto Allegretto Andante con Variazioni 

Romance Adagio 
Allegretto adagio 

Scherzo: Allegro molto 
e vivace 

Tema con Variazioni Menuetto Allegro 

Andante con Variazioni Andante con molto alla 
marcia– Presto 

Polonese Trio Andante molto – 
Allegro 

Finale Molto Allegro  Rondo Allegro  
 
Na rozdiel od Družeckého však Beethoven aj Schubert v názve svojich diel už neuvádzajú typ kompozičného 
druhu, ale zdôrazňujú počet nástrojov. Táto zmena však zrejme indikuje aj podstatnú štýlovú premenu 
z večernej (pokojnej) serenádovej úžitkovej skladby (napríklad Mozart Gran Partita) ku predsa len 
dramatickejšie koncipovanej hudbe. Zatiaľ čo Beethovenovo Septeto op. 20 a Schubertovo Okteto D 803 sa na 
serenádu ponášajú aspoň počtom častí, Hummelove Septeto op.74 a Großes Septett militaire op. 114, či 

                                                 
17 PREINSPERGER, Ewald: Verzeichnis der Noten für Harmonie-Musik und Blasorchester in der Festetics-Sammlung in Keszthely/Ungarn. In: 

Musica Pannonica, roč. 2, 1993, s. 1-159. SAS, Ágnes: Chronology of Georg Druschetzki's Works Preserved in his Estate. In: Studia 
Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, roč. 31, 1989,roč.  s. 195-215. 

18 V názve diskutovanej zbierky Divertissement Pour Trois Cors de Bassett vidíme aj značný vplyv frankofónneho prostredia, ktorý sa okrem 
hudby prejavoval v mnohých ďalších oblastiach ako napr. oblečení, nábytku a pod.  
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Okteto op. 32 a Noneto op. 31 Louisa Spohra už využívajú 4-časťový sonátový cyklus a s predchádzajúcimi 
dielami ich spája len väčší počet nástrojov; všetky menované skladby patria do kategórie tzv. veľkej komornej 
hudby. 
Otázkou teda zostáva, ktorý z kompozičných druhov úžitkovej hudby je z hľadiska cyklického usporiadania pre 
Družeckého Divertissement najvhodnejší? Divertimento môžeme z našich úvah úplne vylúčiť, pretože 
Družecký tento kompozičný druh používal len výnimočne. Kasácia by sa mala zase začínať pochodom. 
V Divertissement však tento typ hudby úplne absentuje a tým neumožňuje tvorbu kasácií.  
Ako autor melodicky invenčnej a nekonfliktnej hudby Družecký napĺňal tradičnú predstavu o charaktere 
serenády. Všetky tri známe serenády sa začínajú pomalou hudbou, ktorá v dvoch prípadoch prechádza do 
rýchleho allegra, nasledovaná menuetom, pomalým adagiom, či romancou, opäť tancom, často variáciami 
a záverečným rondom. Počet častí je skôr väčší; varíruje od 5 do 7 (viď tabuľka č. 2).  
 
Tabuľka  č. 2 

Serenata In Eb 0/166 Serenata In Eb 0/186 Serenata Ms Mus 1518 (1809) 

5 6 7 

Adagio – Allegro Adagio  Maestoso Allegro 

Menuetto Menuetto Menuetto Trio 

Romance Andante Adagio  Un poco Adagio 

Menuetto Allegretto Menuetto Allegretto Menuetto Allegretto 

Rondo Allegro Andante con Variazioni Tema con Variazioni 

 Finale Rondo Polonese Trio 

  Rondo Allegro 
 
Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že charakteru serenády vyhovuje mäkký, zamatový zvuk troch 
basetových rohov, ktorý je priam predurčený na ich uvádzanie počas teplých letných večerov. Vyhovujúcim 
prvkom je aj veľký počet tanečných častí v Divertissement a celkovo optimistický charakter tejto hudby. 
Zásadným obmedzujúcim parametrom je tu však relatívne malý počet pomalých častí, ktoré sú esenciou 
serenádového typu hudby. Len čísla Andante č. 3, Moderato č. 9, Moderato č. 11, Adagio č. 13, Andante č. 22 
a Romance Andante č. 24 majú tempo a výraz zodpovedajúci pomalej časti. Tie však na sformovanie 32 častí 
do serenád nestačia.  
Ako sme už uviedli vyššie v Družeckého Harmoniemusik dominuje 4-časťová partita, ale existujú aj varianty 
s počtom častí od 3 do 7. Partita je v období klasicizmu skladbou, ktorá sa komponuje najmä vo Viedni a jej 
kultúrnom regióne (vrátane Prešporku, Budína a Pešti) a hráva sa sólisticky (jeden part = jeden hráč). 
Schilling vo svojej Encyclopädie (1840) uviedol, že „Parthie, Parthia alebo Partita – všetky majú rovnaký 
význam; je nasledovníkom suity a striedajú sa v nej rýchle časti (presto, allegro) s tancami“.19 Myslím si, že 
práve táto charakteristika zodpovedá hudobnej typológii častí v Divertissement, ktorá je plná najmä rýchlych 
častí a menuetov.  
 
Typy cyklických foriem v inej súdobej hudbe pre tri basetové rohy. 
 
Najvýznamnejšou kompozíciou tiež v klasicistickom repertoári pre trio basetových rohov je nepochybne 
Fünfundzwanzig Stücke für 3 Bassethörner KV 439b W. A. Mozarta. Preskúmaniu pôvodného cyklického 
riešenia voľných častí v tejto skladbe sa podrobne venujeme v samostatnej kapitole nižšie.  
Ďalšie súdobé skladby pre tri basetové rohy pochádzajú najmä z pera českých skladateľov. Vojtech Nuděra 
(1748 – 1811) pôsobil ako choralista, huslista, zrejme hral aj na klarinete a basetovom rohu. Neskôr sa stal 
kantorom kapitulskej školy v Prahe – Vyšehrade. V jeho piatich divertimentách pre tri basetové rohy 
registrujeme len jeden prípad vybočenia zo 4-časťového sonátového cyklu. Ďalšie majú ustálenú štruktúru 
s rýchlym úvodným allegrom, menuetom, spevnou pomalou časťou a zábavným záverečným Prestom (pozri 
tabuľku  č. 3). Zaujímavé je najmä umiestnenie Ronda Allegra v Divertimente č. 2, ktoré je ako jediné 5-

                                                 
19 SCHILLING, Gustav: Encyclopädie der gesammten musikalischen Wissenschaften : oder Universal-Lexicon der Tonkunst (1840). [Online] 

http://www.archive.org/stream/encyclopdieder02byuschi#page/n7/mode/2up. 
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časťové. Pozícia Ronda uprostred cyklu je podnetná aj z pohľadu Družeckého Divertissement, v ktorom sa 
nachádza veľmi veľa rýchlych častí vrátane rondových.  
 
Tabuľka  č. 3 

Vojtech 
Nuděra 

Divertimento 
č. 1 C dur 

Divertimento 
č. 2 G dur 

Divertimento 
č. 3 G dur 

Divertimento 
č. 4 C dur 

Divertimento 
č. 5 F dur 

1. časť Allegro vivace Allegro vivace Allegro molto Allegro molto Allegro vivace 

2. časť Menuetto (Trio) Tempo di 
Menuetto 

Menuetto Menuetto Menuetto (Trio) 

3. časť Adagio 
cantabile 

Rondo Allegro Adagio 
cantabile 

Andante con 
variazioni 

Romanze 

4. časť Finale. Presto Adagio 
cantabile 

Presto Allegro Presto 

5. časť  Presto    
  
Antonín Volánek (1761 – 1817) je českým skladateľom, ktorého štyri triá pre tri basetové rohy, zachované 
v poľskom Łańcute, predstavujú nezanedbateľný príspevok v literatúre tohto zoskupenia. Volánek svoju 
umeleckú kariéru realizoval v Prahe, kde zastával posty huslistu a hudobného riaditeľa. Krátke angažmány 
absolvoval aj v Lipsku (1797/98), Karlových Varoch a Tepliciach. V 90. rokoch 18. storočia sa stal organistom 
v kostole Sv. Petra a Pavla na Vyšehrade, kde sa zrejme mohol stretnúť s Vojtechom Nuděrom. Volánek 
dirigoval prvé pražské predstavenie Mozartovej opery Čarovná flauta 25. októbra 1792. Skladateľský vrchol 
tvorí jeho tanečná tvorba (na plesy), ktorou sa prezentoval aj pri príležitosti korunovácie Leopolda II. 
Tanečnosť je výrazne zastúpená aj v triách. Okrem menuetu sa tu nachádzajú aj ländler, anglaise a polonéza. 
Prvé časti cyklov sú vo Volánkových triách jedinou netanečnou hudbou rýchleho typu (allegro), v dvoch 
prípadoch s pomalým úvodným adagiom. Ďalšie časti v cykle sú už zvyčajne len tanečné časti menuet, 
ländler, anglaise a polonéza, radené za sebou bez cyklickej ustálenosti. Výnimku zo 4-časťového cyklu tvorí 
Trio č. 4, ktoré má päť častí a končí sa allegrettom. Volánek musel mať k dispozícii trio rovnocenne 
disponovaných hráčov, pretože tematický a virtuózny materiál je rovnocenne distribuovaný do všetkých troch 
basetových rohov.  
Tabuľka  č. 4  

Antonín 
Volánek 

Trio č. 1 Trio č. 2 Trio č. 3 Trio č. 4 

1. časť Allegro Adagio. Allegro Poco Adagio. Poco 
Allegro 

Allegro 

2. časť Adagio Menuetto (Trio) Menuetto (Trio) Menuetto (Trio) 

3. časť Finale Tempo 
Angloise /Anglaise? 

Anglaise Ländler (Trio) Anglaise 

4. časť Ländler (Trio) Polloneise (Trio) Anglaise (Trio) Ländler (Trio) 

5. časť    Allegretto 
 
Johann Josef Rösler ( 1771 – 1813) pochádza zo Slovenska. Narodil sa v Banskej Štiavnici (Slovensko), 
hudobné vzdelanie nadobudol v Prahe, kde od roku 1795 pôsobil v rôznych mestských divadlách. V roku 1805 
sa stal kapelníkom viedenského Hoftheatern, neskôr pôsobil v rovnakej funkcii u kniežaťa Lobkowitza. Rösler 
písal opery, symfónie, klavírne a komorné diela, Quido Adler pripisoval autorstvo prvej časti jeho klavírneho 
koncertu op. 15 L. van Beethovenovi, čo ilustruje jeho kompozičnú zručnosť. V Röslerovej tvorbe púta 
pozornosť aj ojedinelá Cantate auf Mozart´s Tod, ktorú autor skomponoval v roku 1798. Titulný list Partity 
C dur Partita a Corno 1me, 2do, 3zo do Bassetto dal Sign. W. A. Mozart indikuje pokus o pripísanie autorstva 
tohto diela W. A. Mozartovi. Skladba má 3-časťový cyklus Andante – Menuetto – Alla Pollaca. Úvodné Andante 
je spracované variačnou technikou a patrí k technicky najnáročnejším v pôvodnom repertoári pre tri basetové 
rohy. Jednotlivé party sú rytmicky prekomponované, plné nových idiómov, obe variácie kladú virtuózne 
nároky na hráčov prvého a druhého basetového rohu. V Menuete dominujú lomené akordické postupy prvého 
partu doplnené spoločnou figuráciou druhého s tretím hlasom. Trio načrtáva pastorálnu náladu. Záverečná 
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časť Alla Pollaca prináša opäť trojdobosť a tanečnosť v podobe mazúrky. Partita je charakteristická 
minimálnym kontrastom tempových predpisov.  
Vyššie diskutovaný repertoár Vojtecha Nuděru, Antonína Volánka a Johanna Röslera sa teritoriálne viaže 
k Prahe, ktorú môžeme po Viedni považovať za druhé najvýznamnejšie centrum tvorby hudby pre trio 
basetových rohov. Okrem tvorby spomínaných tvorcov sa v pražských archívoch nachádza aj množstvo 
anonymnej hudby, ktorá je určená pre trio basetových rohov. Spoločnou črtou týchto diel je rovnomerná 
distribúcia virutóznych pasáží do všetkých troch hlasov a predovšetkým inklinácia k 4-časťovej cyklickej 
forme. Rösler volí názov partita, zatiaľ čo Nuděra divertimento a Volánek trio. Napriek tejto diverzite názvov 
je koncept týchto skladieb veľmi podobný. Vzhľadom na celkovú technickú náročnosť skladieb predpokladáme, 
že vznikli okolo roku 1800 – teda neskôr ako hudba J. Družeckého a W. A. Mozarta. Dodajme, že zmienené 
diela sa zrejme nehrali na basetových rohoch viedenského typu, napríklad od Theodora Lotza, ale skôr na 
nástrojoch pražských nástrojárov, napríklad Franza Doleischa (Františka Dolejša).20 
 
Kompozičný štýl v Divertissement Pour Trois Cors de Bassett 
 
Hudbu v Divertissement Pour Trois Cors de Bassett môžeme z tematického a štrukturálneho hľadiska rozdeliť 
do viacerých typologických a idiomatických skupín.  
Prvú tvoria témy, ktoré sú postavené na dominancii harmonického myslenia, hlasy postupujú syrytmicky a sú 
synchrónne prerušované pomĺčkami. Do tejto skupiny patrí: Adagio Allegro č. 1 (pomalý úvod), Allegretto 
Scherzando č. 7, Menuetto č. 8 – stredný B diel, Menuetto Allegretto č. 17.  
 
Príklady č. 1, 2, 3: J. Družecký: Divertissement Pour Trois Cors de Bassett, Adagio Allegro č. 1, takty 1 – 4; 
Allegretto Scherzando č. 7, takty 1 – 8; Menuetto Allegretto č. 17, takty 1 – 4. 
  
Určitú podskupinu prvej skupiny tvoria časti Allegro č. 5, Menuetto č. 8 a Trio z Menuetta poco Allegretta 
č. 23, ktorých témy (či špecifické úseky) sú popri prerušovaní pomlčkami a dominantnej vertikálnej zložke 
postavené na reperkusnom tóne v najvyššom hlase, ktorý tvorí akúsi sonoristickú konštantu, pod ktorou sa 
odohráva harmonický pohyb. Menuetto poco Allegretto č. 29 je koncipované identickým spôsobom, ale 
prerušovanie hlasov pomlčkami chýba.  
 
Príklady č. 4, 5, 6, 7: Družecký: Divertissement Pour Trois Cors de Bassett, Allegro č. 5, takty 1 – 4; 
Menuetto č. 8, takty 1 – 4; Menuetto poco Allegretto č. 23, takty 1 – 4; Menuetto poco Allegretto č. 29, takty 
1 – 4. 
 
V častiach Menuetto č. 12 (Trio), Menuetto poco Allegretto č. 23 a Menuetto č. 31 (Trio) zase nachádzame 
zadržiavaný repetitívny tón vo funkcii pulzačnej jednotky, ktorá zabezpečuje základný hudobný pohyb a 
dodáva hudbe nevtieravú akčnosť. Jej permanentné znenie zároveň vytvára neprerušovaný zvukový tok, 
v ktorom si skladateľ dovolil (častejšie ako v iných typoch faktúry) pravidelné synchrónne prerušovanie línie 
ostatných hlasov, ako to vidíme v príslušných ukážkach. Nevtieravosť pulzačnej jednotky súvisí s jej výskytom 
v nižších hlasoch; v dvoch ukážkach sa nachádza v spodnom hlase, v jednom prípade sa ocitá v prostrednom 
parte.  
 
Príklady č. 8, 9, 10: Družecký: Divertissement Pour Trois Cors de Bassett, Menuetto č. 12 – Trio, takty 1 – 
8; Menuetto poco Allegretto č. 23, takty 1 – 8; Menuetto č. 31 – Trio, takty 1 – 8. 
 
Dočasné pozastavenie melodickej línie na reperkuse tónu c2 je tým charakteristickým prvkom, ktorý spája 
témy v štyroch rýchlych častiach Allegro č. 16, Allegro č. 18, Rondo č. 19 a Allegro č. 20. Zhodou okolností sú 
to najprekomponovanejšie čísla spomedzi rýchlych častí v Divertissement. Typickým elementom týchto tém je 
aj opakovaný výskyt páru šestnástinových nôt, ktorý zabezpečuje rytmické ozvláštnenie motorickej 
„osminkovej“ pulzácie vo všetkých hlasoch.  
 

                                                 
20 Pražské basetové rohy majú subtílnejší a farebne koncentrovanejší tón v porovnaní so súdobými viedenskými modelmi. Tento sonoristický 

rozdiel je ovplyvnený podstatne užším vývrtom (ca 13,8 mm) a tónovými otvormi na pražských basetových rohoch, zatiaľ čo viedenské 
nástroje majú podstatne širší vývrt (ca. 15,5 mm).  
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Príklady č. 11, 12, 13, 14: Družecký: Divertissement Pour Trois Cors de Bassett, Allegro č. 16, takty 1 – 4; 
Allegro č. 18, takty 1 – 4; Rondo č. 19, takty 1 – 4; Allegro č. 20, takty 1 – 4.  
   
Vedenie hlasov v decimách vo faktúre tria basetových rohov je vždy mimoriadne zvukovo efektné, najmä ak 
sú decimy tvorené krajnými hlasmi. Vtedy sú ozvláštňujúcim sonoristickým prvkom, podobným rétorickej 
figúre fauxbourdon. V Divertissement ich nájdeme priamo v témach častí Allegro č. 27 a Adagio Allegro č. 1. 
V ostatne menovanej tvoria dokonca akési sonoristické spojenie medzi úvodným Adagiom a nasledujúcim 
Allegrom. 
 
Príklady č. 15, 16, 17: Družecký: Divertissement Pour Trois Cors de Bassett, Allegro č. 27, takty 1 – 4; 
Adagio Allegro č. 1, takty 5 – 8 a 17 – 20. 
   
    
V Andante č. 3 sú zase efektne využité v záverečnej klesajúcej sekvencii v horných dvoch hlasoch, ktorá 
vyústi do ukončovacej figúry v spodnom basetovom rohu. V závere Romance Andante č. 24 sa decimové 
postupy vyskytujú v krajných hlasoch.  
 
Príklady č. 18, 19: Družecký: Divertissement Pour Trois Cors de Bassett, Andante č. 3, takty 37 – 40; 
Romance Andante č. 24, takty 32 – 34. 
   
V Allegre č. 16 sa objavujú decimové skoky len v rámci jedného hlasu, čo poukazuje na výnimočne dobré 
hracie vlastnosti basetového rohu v celom rozsahovom spektre tohto nástroja. Anticipáciu záverečnej 
sekvencie decimových skokov môžeme vidieť už v priebehu skladby (takty 81 – 84, notová ukážka vľavo) 
striedavo v oboch krajných hlasoch. Záverečné decimové skoky v hornom hlase ale aj jeho virtuózny 
kontrapunkt v spodnom basetovom rohu (ukážka vpravo) sú vrcholom idiomatickej originality, ktorú Družecký 
vytvoril v kompozíciách pre trio basetových rohov. 
 
Príklady č. 20, 21: Družecký: Divertissement Pour Trois Cors de Bassett, Allegro č. 16, takty 81 – 84 a takty 
164 – 167. 
  
Plnohodnotná rétorická figúra fauxbourdon sa objavuje vo viacerých úsekoch Menuetta Allegretta č. 17. Na 
začiatku dielu B menuetu sa vyskytuje vzostupná sekvencia sextakordov, ktorá je charakteristickou črtou 
vyššie zmienenej rétorickej figúry. O niekoľko taktov neskôr sa objavuje opäť v trochu pozmenenej figúre. 
Trio prináša reminiscenciu na fauxbourdon v podobe unikátnej poltónovej oscilácie sextakorodov e-g-c → d#-
f#-h → e-g-c, následne c-e-a → h-d#-g# → c-e-a, a nakoniec ešte o terciu nižšie a-c-f → g#-h-e → a-c-f..  
 
Príklady č. 22, 23, 24: Družecký: Divertissement Pour Trois Cors de Bassett, Menuetto Allegretto č. 17, 
takty 19 – 20, 28 – 29, 97 – 99. 
     
Oktávový paralelizmus a dôraz na sonoristický parameter hudby vidíme vo viacerých tanečných častiach ako 
napríklad Menuetto č. 12, Menuetto č. 15, Menuetto č. 2 (Trio) a Menuetto č. 21.  
 
Príklady č. 25, 26, 27, 28: Družecký: Divertissement Pour Trois Cors de Bassett, Menuetto č. 12 takty 1 – 
4; Menuetto č. 15 takty 1 – 4; Menuetto č. 2 – Trio, takty 1 – 4; Menuetto č. 21, takty 1 – 4. 
 
 
  
   
Zaujímavosťou je, že práve tento typ faktúry sa objavuje pomerne často v tónine F dur, ktorá je z hľadiska 
ladenia troch basetových rohov o poznanie komplikovanejšia ako tónina C dur. 21  
V častiach Menuetto Allegretto č. 17 (Trio) a Allegro č. 16 (kóda, takty 145 – 147) zase nájdeme chromatické 
postupy vrátane rétorickej figúry passus duriusculus. 
 

                                                 
21 Intonačná nestabilita tónu f2je daná vidličkovým hmatom, tón f1je azda najlabilnejším spomedzi základných tónov diatonického radu; medzi 

historickými basetovými rohmi v podstate nenájdeme jediný, na ktorom by tento tón mal uspokojivú zvukovú kvalitu a stabilitu ladenia.  
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Príklady č. 29, 30, 31: Družecký: Divertissement Pour Trois Cors de Bassett, Menuetto Allegretto č. 17 – 
Trio, takty 20 – 22, Allegro č. 16, takty 106 – 108 a 145 – 147. 
       
Vrcholom sonoristických úsekov v Divertissement je časť kódy z Ronda č. 19, využívajúca charakteristickú 
figúru štyroch šestnástinových nôt, ktorú nájdeme použitú podobným spôsobom aj v Allegre č. 18, ale už bez 
zdvojovania v ďalších partoch.  
 
Príklady č. 32, 33: Družecký: Divertissement Pour Trois Cors de Bassett, Rondo č. 19, takty 102 – 105; 
Allegro č. 18, takty 21 – 24. 
 
Iný typ ukončovacieho idómu tzv. vlniacej sa figúry vidíme v Triu Menuetta Allegretta č. 6 a na konci 
Menuetta poco Allegretta č. 21. 
 
Príklady č. 34, 35: Družecký: Divertissement Pour Trois Cors de Bassett, Menuetto Allegretto č. 6, takty 24 
– 28; Menuetto poco Allegretto č. 21, takty 23 – 26. 
  
Terciové postupy v horných dvoch hlasoch so spodným sprievodným kontrapunktom sú zrejme najbežnejším 
typom faktúry v klasicistickom repertoári tria basetových rohov. Významne je zastúpená aj v Divertissement, 
ale predovšetkým v pomalých častiach, ako napríklad Andante č. 3, Adagio č. 13, Andante č. 22, či Romance 
Andante č. 24. 
 
Príklady č. 36, 37: Družecký: Divertissement Pour Trois Cors de Bassett, Andante č. 3, takty 1 – 4; Andante 
č. 22, takty 1 – 3. 
 
 Allegretto č. 25 a Allegretto č. 32 sú skomponované v 6/8 metre, ktorý je v Divertissement využívaný 
pomerne zriedkavo. Obe časti sú podobné charakterom loveckej hudby. Z idiomatického hľadiska sú témy 
takmer identické s tradičnými (loveckými) figúrami v partoch loveckých alebo invenčných rohov.  
 
Príklady č. 38, 39: Družecký: Divertissement Pour Trois Cors de Bassett, Allegretto č. 25, takty 1 – 4; 
Allegretto č. 32 takty 1 – 4. 
   
Dominantné uplatnenie akordických postupov v stavbe melódie finálnych rondových tém v častiach Rondo 
č. 4, Finále č. 10, Allegro č. 26, Allegro č. 28 a Rondo č. 33, je jednotiacou charakteristickou črtou, podobne 
ako v triu Menuetta č. 29 a v Allegre č. 30. Neprehliadnuteľný je descendenčný charakter jednotlivých tém či 
fráz. Zdá sa, že v Družeckého predstave sa finálna hudba rondového typu úzko spájala s descendenčným 
hudobným gestom. 
 
Príklady č. 40, 41, 42, 43: Družecký: Divertissement Pour Trois Cors de Bassett, Rondo č. 4, takty 1 – 6; 
Allegro č. 30, takty 1 – 4; Allegro č. 28, takty 1 – 4; Rondo č. 33, takty 1 – 4. 
 
V Divertissement nájdeme aj niekoľko príkladov, v ktorých sa hlasy navzájom dočasne prekrížia. Unikátnou 
ukážkou je predovšetkým Adagio č. 13, ktoré sa začína prekríženou pozíciou horných dvoch hlasov hneď 
v úvode skladby. Táto kompozícia je zaujímavá aj hlboko posadenou faktúrou, ktorá vplýva na ponurý 
zvukový rámec tejto hudby. 
 
Príklad č. 44: Družecký: Divertissement Pour Trois Cors de Bassett, Adagio č. 13, takty 1 – 8. 
 
Dočasné kríženie hlasov nájdeme aj v častiach Moderato č. 9 a Menuetto č. 8 (diel B). 
 
Príklady č. 45, 46: Družecký: Divertissement Pour Trois Cors de Bassett, Moderato č. 9, takty 9 – 12; 
Menuetto č. 8, takty 9 – 12. 
 
Dôkazom rovnomerného rozloženia virtuózneho materiálu do všetkých troch basetových rohov je aj 
nasledujúca ukážka z Allegra č. 16 (takty 38 – 49), ktorá zachytáva sólovú pasáž druhého basetového rohu. 
Z tejto hudby pochádza aj virtuózna pasáž tretieho (spodného) basetového rohu. 
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Príklady č. 47, 48: Družecký: Divertissement Pour Trois Cors de Bassett, Allegro č. 16, takty 38 – 49 a 87 – 
92. 
uóznosť spodného basetového rohu môžeme demonštrovať na ús 
 
V častiach Rondo č. 19 a Rondo č. 33 vidíme dva príklady vybočenia do tóniny a mol, ktoré majú podobnú 
idiomatiku figúr v hornom hlase.  
 
Príklady č. 49, 50: Družecký: Divertissement Pour Trois Cors de Bassett, Rondo č. 19, takty 34 – 36; Rondo 
č. 33, takty 13 – 14. 
   
V ďalšom notovom príklade z Menuetta Allegretta č. 17 vidíme komplementárnu faktúru motívu páru 
šestnástinových nôt, vedenú sekvenčne nadol. Motív zaznieva v odlišných registroch a tým generuje farebný 
kontrast s načrtnutím dvoch odlišných nástrojov. Je tiež určitou reminiscenciou na hocketovú kompozičnú 
techniku, podobne ako v ukážke časti Andante č. 22.  
 
Príklady č. 51, 52: Družecký: Divertissement Pour Trois Cors de Bassett, Menuetto Allegretto č. 17, takty 34 
– 37; Andante č. 22, takty 16 – 18. 
   
V druhej fráze Ronda č. 4 sa objavuje aj bas typu chaconny, charakteristický klesajúcim diatonickým 
postupom v intervale kvarty. Jeho čiastočne chromatizovaný variant sa nachádza v Menuette Allegrette č. 31, 
kde je spodný hlas súčasťou protipohybu krajných partov. 
 
Príklady 53, 54: Družecký: Divertissement Pour Trois Cors de Bassett, Rondo č. 4, takty 5 – 8; Menuetto 
Allegretto č. 31, takty 1 – 4. 
    
Zaujímavú idiomatickú podobnosť môžeme sledovať v ukážkach z častí Allegro č. 5 a B diel Allegretta 
Scherzanda č. 7. V oboch vidíme synkopovanie krajných hlasov, pričom spodný basetový roh klesá 
kaskádovito v oktávach, čím faktúra získava nečakanú akčnosť. 
 
Príklady č. 55, 56: Družecký: Divertissement Pour Trois Cors de Bassett, Allegro č. 5, takty 13 – 14; 
Allegretto Scherzando č. 7, takty 9 – 12. 
   
Hudba v Divertissement Pour Trois Cors de Basett je nápaditá novou idiomatikou vo všetkých hlasoch 
a rozsahových polohách. Vzhľadom na obmedzené hracie dispozície basetových rohov tu Družecký 
predstavuje nevšednú tematickú invenčnosť, striedavo akcentuje vertikálne a horizontálne myslenie a využíva 
rétorické figúry pri načrtávaní jednotlivých výrazových polôh. Popri tom sú vo všetkých hlasoch rovnomernne 
distribuované virtuózne pasáže a tematický materiál. V niektorých aspektoch je faktúra v Divertissement 
progresívnejšia ako v KV 439b W. A. Mozarta. 
 
Menuety v Divertissement Pour Trois Cors de Bassett 
 
V Divertissement Pour Trois Cors de Bassett sa nachádza 10 menuetov, z ktorých viaceré sú doplnené 
o tempový predpis Allegretto prípadne Poco Allegretto.  
Medzi kompozične jednoduchšie patrí Menuetto Allegretto č. 2. Podieľa sa na tom najmä celková 
harmonická jednoduchosť či absencia akýchkoľvek disonancii a virtuóznych prvkov. Najzaujímavejšou črtou 
základného menuetu je prerušovanie výrazne klenutej melódie predvetia pomlčkami s komplementárnym 
sprievodom spodných hlasov. Jej úvodné dvojtaktové stúpanie a následné dvojtaktové terasovité klesanie 
zodpovedá základnému tanečnému gestu, ktoré formuje hudbu menuetu do 6/4 taktu. Trio síce pokračuje 
v štvortaktovom frázovaní, ale je tonálne posunuté do subdominantnej tóniny F dur a so základným 
menuetom kontrastuje aj disonujúcimi prieťahmi v melódii. Novým elementom v Triu je tiež oktávový 
paralelizmus úvodného motívu, ktorý upúta sonórnou kvalitou súznenia odlišnej farby jednotlivých hlasov vo 
veľkom rozsahovom rozpätí troch basetových rohov. Menuetto Allegretto č. 2 je typom skôr rýchleho menuetu 
s riedkou a konsonantnou faktúrou. Vhodne zapadá do cyklu prvých štyroch častí Divertissement: Adagio 
Allegro č. 1 – Menuetto Allegretto č. 2 – Andante č. 3 – Rondo Allegro č. 4.  
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Menuetto Allegretto č. 6. je kompozične o poznanie prepracovanejšie ako Menuetto Allegretto č. 2. 
Predvetie základného menuetu sa začína descendenčným hudobným gestom, ktoré sa vzápätí reverzne vracia 
späť a končí terciovým vzostupom na subdominante (otázka), zatiaľ čo závetie s rovnakým melodickým 
priebehom uzatvára terciový zostup na tonike (odpoveď). Pravidelný výskyt prieťahov na hlavných dobách 
melódie dodáva základnému menuetu vnútorný harmonický dynamizmus kumulovaním disonantného napätia 
a jeho následným konsonantným uvoľňovaním. Zaujímavosťou je aj to, že základný menuet sa začína 
jednohlasom vrchného basetového rohu, ku ktorému sa pridávajú kontrapunktické hlasy až v druhom takte. 
Úvod Tria sa na rozdiel od základného menuetu začína syrytmickým postupom všetkých troch basetových 
rohov a dominanciou harmonického parametra. Už v úvode Trio moduluje z F dur do dominantnej tóniny 
C dur. V následnom terasovitom poklese hrá významnú rolu spodná poltónová oscilácia okolo jednotlivých 
akordických tónov, ktorá sa uskutočňuje v oktávovom paralelizme troch basetových rohov. Druhý diel Tria 
pokračuje v C dur len krátko, pretože s návratom hlavného motívu sa navracia aj počiatočná tónina F dur. 
Ukončovacím motívom oboch dielov Tria je obojsmerné melodické vlnenie stupnicových postupov v oktávach 
horných dvoch hlasov.  
Menuety č. 2 a č. 6 môžu z hľadiska melodickej gestiky úvodných fráz (ascendencia versus descendencia) 
figurovať v jednej partite.  
Syrytmickosť hlasov, staccatový charakter a dôraz na harmonickú stránku hudby sú charakteristickými črtami 
Menuetta č. 8. Ten má A-B-A formu bez tria s dvojtaktovým frázovaním. Predvetie dielu A je postavené na 
repekusnom tóne g2 v prvom basetovom rohu a harmonickom vývoji v spodných hlasoch. Závetie narúša 
dominanciu staccatového charakteru menuetu. Začína sa o kvartu vyššie a svojím descendenčným 
melodickým priebehom ukončuje diel A. Diel B sa začína terciovým paralelizmom horných dvoch hlasov, ktorý 
vyústi do protipohybu a ich prekríženia. Následné imitačné prenesenie terciového paralelizmu do spodných 
dvoch hlasov sa realizuje pod reperkusným tónom g2.  
Menuetto č. 8. je jedným z najkratších menuetov v Divertissement a z toho dôvodu sa hodí do partity 
s väčším počtom kratších častí. Dominancia harmonického parametra ho predurčuje na zaradenie do cyklu 
s iným menuetom, ktorý je koncipovaný kontrastne, napríklad nápadne klenutou melódiou.  
Menuetto č. 12 a Menuetto č. 15 sú si koncepčne veľmi podobné. Oba sú postavené na sonoristickom 
efekte oktávového vedenia melódie v horných dvoch hlasoch, doplnených basovým kontrapunktom tretieho 
basetového rohu. Odlišnosťou v stavbe melódie oboch menuetov je tektonický aspekt; úvodná fráza Menuetta 
č. 12 sa začína predtaktím, zatiaľ čo Menuetto č. 15 na hlavnej dobe. Oba menuety sú skomponované v F dur 
a obe ich triá v dominantnej tónine C dur. V Triách oboch menuetov sa dôsledne uplatňuje terciový 
paralelizmus v postupe horných dvoch hlasov, väčší rozdiel je len v spracovaní basového kontrapunktu. 
Typologická príbuznosť Menuetta č. 12 a Menuetta č. 15 vylučuje ich spoločné cyklické využitie. 
Menuetto Allegretto č. 17 je majstrovsky prekomponovaným menuetom, ku ktorému nemožno priradiť 
žiadny z existujúcich menuetov v Divertissement. Diel A sa začína motívom troch párov šestnástinových nôt, 
ktoré zaznievajú na harmonickom pôdoryse T-S-D-T a sú prerušované pomlčkami. V ďalšom priebehu dielu 
A sa uplatňuje sekvenčné posúvanie rôznych rytmických útvarov nadol, ktoré sú oddelené stupnicovými 
staccatovými postupmi v krajných hlasoch. Diel B sa začína paralelným postupom sextakordov nahor v štýle 
fauxbourdonu. Nasledujú ascendenčné lomené terciové postupy v krajných basetových rohoch, ktoré 
zaznievajú po sebe. Na vrchole dielu B sa uskutočňuje efektná zostupná sekvencia kvintakordov v hornom 
hlase, ktorá vyústi do návratu varírovaného  dielu A. Motív dvoch šestnástin s osminovou pomlčkou tu 
komplementárne (striedavo) uvádzajú vrchný a spodný basetový roh a spolu vytvárajú hocketovú faktúru. 
Záver menuetu sa nesie v znamení harmonického efektu D → T k akordom modifikovanej subdominanty g-h-d 
a toniky f-a-c.  
Trio sa začína fugatom v C dur, ktoré v piatom takte vyústi do homofónnej štruktúry. V taktoch 8 – 10 sa 
v horných dvoch hlasoch objavujú chromatické postupy vypĺňajúce interval kvarty, ktoré z archetypálneho 
hľadiska asociujú štruktúru rétorickej figúry passus duriusculus. Záver dielu A prináša syrytmickú figuráciu, 
ktorej unikátnym prvkom je poltónová oscilácia sextakorodov h-d-g → a#-c#-f# → h-d-g a následne g-h-e 
→ f#-a#-d# → g-h-e.  Diel B Tria sa začína stúpajúcou melódiou. Cez chromatické posúvanie motívu sa 
dostáva z G dur do paralelnej e mol, po opustení ktorej nasleduje séria mimtonálnych dominánt a-c#-e → d-
f#-a → g-h-d → c-e-g → f-a-c, ktorými sa harmonicky vracia späť do tóniny C dur a dielu A. Umelecké niveau 
tohto menuetu dosahujú len rýchle časti č. 16, č. 18, č. 19 a pomalá hudba v č. 22. Len v kontexte týchto 
skladieb môže Menuetto Allegretto č. 17 získať kvalitatívne primeraný cyklický kontext.  
Menuetto Allegretto č. 21 sa oktávovo zdvojenou melódiou predvetia nápadne ponáša na menuety č. 12 
a č. 15. Zásluhou špecifického frázovania v prvých dvoch taktoch získava jej úvod hemiolový charakter. 
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Decimové postupy krajných basetových rohov na začiatku závetia vytvárajú sonoristicky neopočúvaný efekt. 
 Diel B prináša gradáciu (v ktorej zaujme alterovaný akord f#-as-c), ktorá sa pozastaví na reperkusnom tóne 
g2 (s terciovým pohybom spodných dvoch hlasov) a vyvrcholí „zvolaním“ na tóne c3.  
V Triu upúta intervalovo komplexná stavba úvodného motívu, ktorý je najprv spracovaný homofónne 
a následne ako fugato. Diel B prináša sonorizmus oktávového vedenia melódie vo vrchných dvoch basetových 
rohoch. Návrat dielu A opäť prináša unikátne striedanie homofónie s polyfóniou. 
Menuetto Allegretto č. 21, Menuetto č. 12 a Menuetto č. 15 reprezentujú tzv. „sonoristický“ typ menuetu, 
ktorý prináša zvukové obohatenie melódie jej oktávovým zdvojením, ale aj pomerne prekomponované 
a zaujímavé triá. Najoriginálnejším z nich je práve Trio Menuetta Allegretta č. 21. Menuety č. 12, č. 15 a č. 21 
vyniknú jednotlivo v kontexte odlišných cyklov.  
Menuetto Allegretto č. 23 je typom „harmonického“ menuetu, v ktorom dominuje vertikálna zložka nad 
horizontálnou. Základný menuet s ostinátnym basom a terciovým paralelizmom dvoch horných hlasov 
nájdeme už použitý aj v Triu Menuetta č. 12, čiže tento koncept nie je úplne nový. Harmonický pohyb 
spodných hlasov pod vrchnou zádržou na tóne g2, ktorý sa uskutočňuje v Triu, sme zaregistrovali už 
v Menuette č. 8.  
Aj Menuetto poco Allegretto č. 29 patrí k vertikálne koncipovaným menuetom, najmä pokiaľ ide o základný 
menuet, ktorý opäť stojí na sonoristickej konštante tónu g2 vo vrchnom hlase a harmonickom pohybe 
v spodných dvoch basetových rohoch.  
V Triu nastáva zmena základnej pulzačnej hodnoty zo štvrťovej na polovú notu. Začiatok dielu A sa začína 
frázou, v ktorom sa krajné hlasy štruktúry protipohybom dostávajú do extrémnej rozsahovej polohy dva a pol 
oktávy. Úvod dielu B prináša vybočenie do a mol a d mol, a cez G dur sa vracia do C dur.  
Menuetto poco Allegretto č. 29, Menuetto Allegretto č. 23 a Menuetto č. 8 sú štýlovo podobné dominanciou 
vertikálneho nad horizontálnym myslením, ale tiež konceptom reperkusného tónu g2 (sonoristického 
obohatenia a tonálnej opory), pod ktorým sa uskutočňuje harmonický vývoj. Tieto „harmonické“ menuety 
patria typologicky do rovnakej skupiny. Z tohto dôvodu ich nie je vhodné spájať do jedného cyklu, ale skôr ich 
použiť jednotlivo, prípadne v kombinácii s inak koncipovanými menuetmi.  
Originálne kompozičné prvky prináša Menuetto Allegretto č. 31 chromatickým postupom krajných hlasov, 
ktoré sú vedené v protipohybe. Na ploche štyroch taktov sa okrem rozsahovej expanzie realizuje aj nárast 
dynamiky z p do f. Spolu s chromatikou sa v prvých troch taktoch objavuje charakteristická rytmická figúra 
s prírazom, ktorá je komplementárne imitovaná v horných dvoch basetových rohoch.  
Trio v F dur prináša voľný fauxbourdonovský postup v krajných hlasoch, v ktorých sa striedajú 
kvartsextakordy so sextakordmi a sú syrytmicky prerušované pomlčkami. Ich zvukové a tonálne prepojenie 
vytvára reperkusný tón c2 v strednom hlase. 
Z krátkych analýz všetkých tanečných častí v Divertissement Pour Trois Cors de Bassett vyplýva, že okrem 
Menuetta č. 8 všetky ostatné obsahujú trio, ktoré stojí v strede medzi základným menuetom a jeho 
opakovaním vo funkcii kontrastného menuetu. V tzv. „harmonických“ menuetoch č. 8, č. 23 a č. 29 vidíme 
koncept syrytmického postupu hlasov s dôrazom na vertikálnu zložku hudby, ktorá dominuje nad 
horizontálnou líniou. Spoločnou črtou je tu aj výskyt reperkusného tónu g2, ktorý okrem funkcie zvukového 
obohatenia tvorí súčasť harmonického vývoja v spodných dvoch hlasoch. Dôraz na sonorizmus zase spája 
menuety č. 12, č. 15 a č. 21, v ktorých je najvýraznejším stavebným prvkom oktávový paralelizmus, 
uplatnený pri vedení melódie základného menuetu. Charakteristiku výrazne melodicky klenutých skladieb 
majú menuety č. 2, č. 6 a č. 31. V týchto „melodických“ menuetoch dominuje horizontálne myslenie nad 
vertikálnym. Nad všetkými doteraz špecifikovanými kategóriami stojí Menuetto Allegretto č. 17, ktoré svojou 
prekomponovanosťou, komplexnou faktúrou a celkovou dĺžkou presahuje umelecký rámec tancov nielen 
v Divertissement, ale aj v celej Družeckého Harmoniemusik.  
  
Hudobná typológia rýchlych častí v Divertissement Pour Trois Cors de Bassett 
 
Štrnásť rýchlych častí (1, 4, 5, 7, 10, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 30, 32) tvorí takmer polovicu 
z celkového počtu 32 častí v Divertissement. Väčšina z nich napĺňa svojím charakterom pôvodný význam 
slova allegro vo význame „veselo“, nie „rýchlo“, alebo je typom bezstarostného ronda. V oboch prípadoch 
môžeme konštatovať, že ich veľký podiel vplýva na celkový radostný a zábavný charakter tejto hudby. Zbierka 
obsahuje viaceré rondá (Rondo Allegro č. 4, Finale Allegro č. 10, Rondo č. 19, Allegro č. 26 a Rondo č. 33), 
ktoré plnohodnotne napĺňajú funkciu finálnej hudby a nemá zmysel ich podrobnejšie analyzovať. Menované 
časti musia stáť na konci jednotlivých cyklov. 
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Formálne znaky úvodnej hudby – máme tu na mysli najmä pomalý úvod – má jednoznačne časť Adagio 
Allegro č. 1, ktorá sa začína pomalým Adagiom a po 16 taktoch prechádza do Allegra, ktoré je spracované 
v sonátovej forme.  
Úvod Allegra č. 5 je postavený na repetitívnom tóne g2 (sonoristická konštanta), pod ktorou sa odohráva 
subtílny harmonický pohyb spodných dvoch hlasov. V nasledujúcich štyroch taktoch ho strieda sonórne 
koncipovaná faktúra, postavená na oktávovo multiplikovanej melódii. Opakovaná citácia úvodnej harmonickej 
frázy vyústi do záverečnej kadencie, ktorá okrem synkopovania prináša aj idiomaticky inovatívnu figúru 
klesajúcich lomených oktáv v treťom basetovom rohu.  
Diel B je charakteristický synchrónnym postupom horných dvoch hlasov (doplnených basovým 
kontrapunktom) a odťahovým manierizmom párovo viazaných nôt. V druhej polovici dielu B sa faktúra mení 
na imitačný dialóg figúry horného hlasu so syrytmicky postupujúcimi spodnými basetovými rohmi. Repríza 
 dielu A je skrátená. Vynechaním prvých ôsmich taktov prichádza k zrýchleniu jeho citácie a tým aj ku gradácii 
hudobného procesu. Allegro č. 5 sa svojou jednoduchou A-B-A formou a rýchlym alla breve taktom 
univerzálne hodí  na otváranie i uzatváranie cyklu zloženého z viacerých kratších častí.  
Allegretto Scherzando č. 7 sa v niektorých aspektoch nápadne podobá na Allegro č. 5. Dominancia 
harmónie, syrytmický postup všetkých hlasov a ich prerušovanie pomlčkami, ktoré vytvára staccatový 
charakter, sú kompozičnými prvkami, ktoré sme zaznamenali aj v úvodnej fráze Allegra č. 5. Najvýraznejšiu 
podobnosť však načrtáva diel B Allegretta Scherzanda č. 7, ktorý prináša klesajúcu synkopáciu horných dvoch 
hlasov súčasne s lomenými oktávovými skokmi v spodnom basetovom rohu. Tento efektný typ faktúry tu 
vypĺňa celý diel B. Allegretto Scherzando č. 7 je najkratšou časťou v Divertissement. Svojím ľahkým 
charakterom a fragmentárnym celkovým trvaním sa dobre uplatní ako akýsi appendix v sérii kratších častí. 
Vzhľadom na určitú príbuznosť s faktúrou Allegra č. 5 nie je vhodné, aby sa tieto dve časti vyskytovali 
v rovnakej partite. 
Allegro č. 16 je síce skomponované v rondovej forme, ale náznak drámy v jednej z molových epizód, ako aj 
vysoký podiel chromatiky v celom priebehu skladby, vrátane opakovaného výskytu rétorickej figúry passus 
duriusculus v úvodnej téme (v d mol), celkom oslabujú jeho rondový charakter. V záverečnej kóde (od taktu 
137) sa dokonca objavujú simultánne citácie rétorickej figúry vo všetkých troch hlasoch v ascendečnej línii 
aj inverzne, čo môžeme chápať ako vystupňovanie úsilia o chromatickú podstatu tejto hudby. 
Dvanásťtaktová téma je vystavaná zo štvortaktového motívu, ktorý zaznieva najprv v F dur, vzápätí v d mol 
a končí sa citáciou v dominantnej tónine C dur. Pri prechode z d mol do C dur sa v téme objaví vpletená 
rétorická figúra passus duriusculus. Družecký tu umne využil ambivalentnosť 6. a 7. stupňa stupnice d mol, 
čím sú všetky tóny figúry a-b-h-c-cis-d doškálne a patria do tóniny!  
V oboch epizódnych dieloch nájdeme motivickú prácu s motívom ritornelovej témy (prvky sonátovosti); 
v prvej epizóde v podobe vybočenia do tóniny d mol (takty 25 – 28), v druhej epizóde do f mol (takty 97 – 
109), ktorá je rovnomennou tóninou s hlavnou tóninou F dur.  
Pozoruhodným aspektom je aj vyvážené rozloženie tematického a virtuózneho materiálu do všetkých troch 
partov, napríklad v epizódnych úsekoch sú celkom raritné virtuózne úseky v druhom a treťom basetovom 
rohu. Úplne novým idiómom je tu séria decimových skokov v prvom basetovom rohu, ktorá je efektne 
uplatnená v závere skladby. Tento postup nenájdeme nikde v súdobom repertoári pre tri basetové rohy.  
Mimoriadna dĺžka skladby (168 taktov) a virtuóznosť všetkých partov ju radia medzi vôbec najnáročnejšie 
skladby v repertoári tria basetových rohov. Skladba je síce v rondovej forme s dvomi epizódnymi úsekmi 
a štruktúrou A-B-A-C-A-kóda, ale do jej rondového charakteru presakuje výrazová závažnosť 
všadeprítomného chromatizmu a prvkov sonátovosti v epizódnych dieloch. Allegro č. 16 je teda typom 
sonátového ronda, ktoré je najvhodnejšie na otvorenie cyklu. Hudobne sa hodí do cyklu s najnáročnejšími 
časťami č. 17, č. 19 a č. 22.  
Allegro č. 18 je vystavané na aditívnom kompozičnom princípe. Diel A pozostáva z 24 taktov. Vnútorne je 
vystavaný z osemtaktového predvetia (končí sa na dominante) a rovnako dlhého závetia, uzatvoreného na 
tonike v C dur. Vzápätí nasleduje vonkajšie rozšírenie v podobe osemtaktového „ukončovacieho“ motívu 
(takty 17 – 24). Ten je tvarovo veľmi výrazný; v úvode má descendenčnú gestiku s komplementárnou 
faktúrou a viacerými citlivými tónmi, v druhom štvortaktí sa objaví motív pozostávajúci zo štyroch 
šestnástinových nôt, ktorý sa posúva oboma smermi. Tento ukončovací motív je v Allegre č. 18 významným 
formotvorným činiteľom. Družecký ním prepája a oddeľuje jednotlivé diely a zároveň ním zabezpečuje 
súdržnosť celej časti. Zatiaľ čo diel A prináša hlavnú tému, diel B je koncipovaný ako virtuózny úsek 
s dominanciou vrchného hlasu. V diele C preberajú rolu hlavných melodických nástrojov spodné dva basetové 
rohy. Následne zaznieva ukončovací motív motivicky rozšírený o ascendenčnú líniu, ktorou hudba vyústi do 
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návratu dielu A. Časť sa končí pomerne prekomponovanou kódou. Allegro č. 18 patrí k technicky 
najnáročnejším častiam v Divertissement. Svojou dĺžkou, komplikovanosťou faktúry a neúprosnou 
motorickosťou sa hodí na úvod cyklickej formy.  
V Allegre č. 20 nachádzame viaceré prvky, ktorými sa táto časť ponáša na predchádzajúce Allegro č. 16 
a Allegro č. 18. Najpodstatnejšou je štrukturálna podobnosť ich tém, ktoré sú postavené na predtaktí, úvodnej 
reperkuse na tóne c2 a zaradení páru šestnástinových nôt, ktorými sa ozvláštňuje nepretržitá pulzácia 
v osminových hodnotách. Porovnateľný je aj priebeh dielu B, ktorý je (podobne ako v predošlých allegrách) 
charakteristický výraznou virtuóznosťou vrchného hlasu. Allegro č. 20 síce nie je také rozsiahle ako predošlé 
časti, ale štrukturálne a afektovo je im veľmi blízke. Z tohto dôvodu má predpoklady byť úvodnou časťou 
partity či divertimenta. 
Allegro č. 27 je postavené na decimovom postupe krajných hlasov. Tento výrazný sonoristický prvok je 
podporený veľkou vzdialenosťou krajných hlasov, čo tejto hudbe dodáva vznešený, slávnostný charakter, 
vhodný na otvorenie cyklu. 
Úvodný malý  diel A  Allegra č. 30 je postavený na výraznej štvortaktovej téme, ktorá má parametre ronda. 
Malý diel B pokračuje v akordickej výstavbe hlasov s dôsledným uplatnením konsonančného princípu. Veľký 
diel B je naopak zaujímavý využitím stenochorického princípu, je spevnejší, plynulejší a zároveň virtuóznejší. 
Melódia vrchného hlasu je plná disonujúcich prírazov. Táto časť je cyklicky nejasná, veľký diel A má však  
charakter ronda.  
Uplatnenie 6/8 taktu v Allegrette č. 25 a Allegrette č. 32 vytvára metrický kontrast a prináša lovecký 
motív, čím sa rozširuje štýlová paleta rýchlych častí. Príbuznosť oboch častí ich predurčuje na separované 
použitie v odlišných partitách, najlepšie niekde uprostred cyklu.  
Allegro č. 28 má síce piesňovú A – B – A formu s kódou, ale na základe stavby jeho úvodnej témy ho 
začleňujeme k záverečným častiam s potenciálom ukončovať cyklus. Podobnosť s finálnymi rondovými témami 
v častiach Rondo č. 4, Finále č. 10, Allegro č. 26, a Rondo č. 33 vidíme v dôslednom využití konsonančného 
princípu a v klesajúcom charaktere všetkých zmienených tém. Zdá sa, že v Družeckého predstave sa finálna 
hudba úzko spájala práve s descendenčným hudobným gestom. 
V zbierke Divertissement Pour Trois Cors de Bassett sme na základe posúdenia vonkajších formálnych znakov, 
faktúry a výrazu dokázali identifikovať šesť častí, ktoré majú charakter úvodnej hudby a možno s nimi otvárať 
cyklus. Sú to časti Adagio Allegro č. 1, Allegro č. 5,  Allegro č. 16, Allegro č. 18, Allegro č. 20 a Allegro č. 27. 
Do kategórie pomalých častí piesňového typu (v niektorých prípadoch aj so serenádovým charakterom) 
radíme tiež šesť častí: Andante č. 3, Moderato č. 9, Moderato č. 11, Adagio č. 13, Andante č. 22 a Romance 
Andante č. 24. Tanečné časti – zastúpené výlučne menuetom – môžeme rozčleniť na tzv. „harmonické“ (č. 8, 
č. 23, č. 29), v ktorých dominuje vertikálna zložka hudby, „sonoristické“ (č. 12, č. 15, č. 21), v ktorých je 
najvýraznejším stavebným prvkom oktávový paralelizmus a „melodické“ (č. 2, č. 6, č. 31) s výrazne klenutou 
horizontálnou líniou vedúceho hlasu. Mimo všetkých špecifikovaných kategórií menuetov stojí Menuetto 
Allegretto č. 17, ktoré prekračuje svojou prekomponovanosťou, komplexnou faktúrou a celkovou dĺžkou bežný 
umelecký štandard tanečných častí v tejto zbierke. Nositeľmi záverečnej hudby (väčšinou rondového typu) sú 
časti Rondo Allegro č. 4, Finale Allegro č. 10, Rondo č. 19, Allegro č. 26, Allegro č. 28 a Rondo č. 33. 
Z metrického a štýlového hľadiska tvoria samostatnú skupinu Allegretto č. 25 a Allegretto č. 32, v ktorých sa 
uplatňuje 6/8 takt a lovecký výraz. Zostávajúce časti Allegro č. 5, Allegretto scherzando č. 7 a Allegro č. 30 sú 
rezíduom zbierky, ktoré zostali bez jasnej hudobnej a cyklickej klasifikácie. Ich menšia hudobná vyhranenosť 
vytvára predpoklady na flexibilné použitie či už uprostred, alebo na konci cyklu.  
 
Návrhy cyklického členenia Divertissement Pour Trois Cors de Bassett 
Pri koncipovaní celkového cyklického členenia Divertissement Pour Trois Cors de Bassett môžeme vychádzať 
z jediného komplexného usporiadania týchto častí, ktoré nájdeme na CD nosiči súboru Lotz Trio (Hevhetia, 
2009).22 Hudba tejto zbierky je tu rozčlenená do šiestich partít, ktoré majú 5- a 6-časťové cykly (pozri tabuľku 
 č. 5).  
Tabuľka  č. 5   

 Partita č. 1 Partita č. 2 Partita č. 3 Partita č. 4 Partita č. 5 Partita č. 6 

1. Adagio Allegro č. 18 Allegro č. 5 Allegro č. 27 Allegro č. 20 Allegro č. 26 

                                                 
22 Šebesta, Róbert: Georg Druschetzky: Divertissement Pour Trois Cors de Bassett. In: Georg Druschetzky: Divertissement Pour Trois Cors de 

Bassett [CD]. Bratislava : Hevhetia, 2009, HV 0034-2-331, súbor Lotz Trio. 
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Allegro č. 1 

2. Menuetto 
Poco 
Allegretto 
č. 21 

Andante 
č. 22 

Menuetto 
Allegretto 
č. 6 

Menuetto č. 8 Adagio č. 13 Menuetto 
Poco 
Allegretto 
č. 29 

3. Moderato č. 9 Allegro č. 16 Andante č. 3 Romance. 
Andante 
č. 24 

Allegretto 
č. 25 

Moderato 
č. 11 

4. Allegretto 
Scherzando 
č. 7 

Menuetto 
Allegretto 
č. 17 

Allegretto 
č. 32 

Menuetto 
č. 15 

Menuetto 
Allegretto 
č. 31 

Menuetto 
č. 12 

5. Menuetto 
Poco 
Allegretto 
č. 23 

Rondo č. 19 Menuetto 
Allegretto 
č. 2 

Finale. 
Allegro č. 10 

Rondo č. 33 Allegro č. 28 

6. Rondo. 
Allegro č. 4 

 Allegro č. 30    

 Celkový čas 
13:23 

14:20 11:32 8:56 8:28 12:32 

 
Niektoré prvky tohto usporiadania však nerešpektujú kritéria, ktoré sme si načrtli v predchádzajúcich 
kapitolách. Predovšetkým treba skonštatovať, že v tomto usporiadaní nenájdeme žiadny 4-časťový cyklus, 
hoci je tak mnohopočetne zastúpený v iných dielach Družeckého Harmoniemusik. V Partite č. 2 sa nachádza 
Allegro č. 16 spolu s Allegrom č. 18. Obe časti sú typologicky veľmi podobné mimoriadnou dĺžkou, 
prekomponovanosťou faktúry, prvkami sonátovosti i stavbou hlavnej témy. Z tohto dôvodu nie je ideálne, ak 
sa nachádzajú spoločne v jednej partite. Partita č. 2 je navyše neprimerane dlhá voči ostatným cyklom na CD, 
pretože ju tvoria najrozsiahlejšie časti celej zbierky. Tu by sa práve hodil skôr 4-časťový cyklus. Problematické 
je aj postavenie Allegra č. 26, ktoré sa svojou rondovou formou a štýlom celkom nehodí na úvod cyklu, 
a Allegretto Scherzando č. 7, ktoré je umiestnené uprostred Partity č. 1. Ostatné úvodné a záverečné časti sú 
správne hudobne klasifikované a stoja na optimálnom mieste v jednotlivých cykloch. 
Vhodné je aj zadelenie častí s pomalším tempovým predpisom, ktoré sú rozmiestnené po jednej do každej zo 
šiestich partít. Tanečné časti sú  distribuované tak, že v štyroch partitách sa nachádzajú po dva menuety 
a v dvoch partitách sú menuety č. 17 a č. 31 zaradené samostatne. V Partite č. 1, č. 4 a č. 6 sa „stretávajú“ 
menuety s odlišnou štrukturálnou koncepciou, čo je správne, pretože to zvyšuje diverzitu hudobných 
konceptov, zastúpených v jednotlivých cykloch. Problematický je len výskyt Menuetov č. 2 a č. 6 v Partite 
č. 3, pretože oba sú postavené na rovnakom koncepte melodicky výrazne klenutého vrchného hlasu.  
Návrh usporiadania častí v tabuľke F je hlavným variantom cyklického členenia zbierky Divertissement v tejto 
štúdii. Východiskom tejto koncepcie je na jednej strane zachovanie porovnateľného celkového časového 
trvania jednotlivých cyklov, na druhej strane spájanie častí na základe ich kvalitatívnej príslušnosti. Šesť 
pomalých častí je zaradených do celkovo šiestich partít, ktoré majú 4-, 5- a 6-časťové cykly. V každej partite 
je teda len jedna pomalá časť, ale v štyroch cykloch sú až dva menuety. Tie sú do jednotlivých partít radené 
na základe odlišnej hudobnej typológie; to znamená, že v jednotlivých partitách nájdeme tzv. „sonoristický“ 
menuet kombinovaný s „harmonickým“, respektíve „melodický“ so „sonoristickým“ a pod. Ako úvodné časti 
sme okrem Adagia Allegra č. 1 zvolili aj allegrá č. 5, č. 16, č. 18, č. 20 a č. 27, a to buď z dôvodu ich vyššej 
miery hudobnej závažnosti, typu formy, alebo z idiomatických príčin. Všetky rondá a finále č. 4, č. 10, č. 19, 
č. 26, č. 28, č. 33 plus „appendixové“ Allegretto Scherzando č. 7 tvoria záverečné hudby šiestich cyklov. 
V návrhu sú rešpektované tempové, idiomatické a štrukturálne kontrasty.  
Tabuľka č. 6 

Partita č. 1 Partita č. 2 Partita č. 3 Partita č. 4 Partita č. 5 Partita č. 6 

Adagio 
Allegro č. 1  

Allegro č. 5  Allegro č. 20  Allegro č. 16  Allegro č. 27  Allegro č. 18  

Menuetto 
Allegretto 

Menuetto 
Allegretto 

Menuetto 
č. 8  

Andante č. 22  Menuetto Trio 
č. 15  

Menuetto 
Allegretto 
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č. 2  č. 6  č. 21  

Andante č. 3  Moderato 
č. 9  

Allegro č. 30  Menuetto 
Allegretto 
č. 17  

Adagio č. 13  Romance. 
Andante č. 24  

Menuetto Trio 
č. 12  

Allegretto Trio 
č. 25  

Moderato 
č. 11  

Rondo č. 19  Allegretto 
č. 32  

Menuetto 
Allegretto 
č. 23  

Rondo. 
Allegro č. 4  

Menuetto 
poco 
Allegretto 
č. 29  

Menuetto 
Allegretto 
č. 31  

 Allegro č. 28  Rondo č. 33  

 Finale. Allegro 
č. 10  

Allegro č. 26   Allegretto 
Scherzando 
č. 7  

 

 
Kostru Partity č. 1 tvoria prvé štyri časti Divertissement, do ktorých je vsunuté Menuetto č. 12. Dĺžkou 
a hudobnou závažnosťou v jej 5-časťovom cykle dominuje prvá časť Adagio Allegro č. 1 a rozvážne Andante 
č. 3. 
V Partite č. 2 sú najdlhšími časťami oba menuety č. 6 a č. 29, hudobne však v cykle vyniká harmonicky 
nápadité Moderato č. 9, ktoré je ukážkou invencie a efektívnej kompozičnej práce Juraja Družeckého. 
Uprostred 6-časťového cyklu sa nachádza aj Allegretto č. 25, ktoré svojím 6/8 taktom metricky kontrastuje 
s predchádzajúcim spevným Moderatom č. 9 a nasledujúcim trojdobým Menuettom č. 29. 
Cyklicky identickým konceptom je Partita č. 3, v ktorej zaujme virtuózny stredný diel úvodného Allegra č. 20, 
melodicko-sonoristický kontrast menuetov č. 8 a č. 31 a rozsiahlosť pomalého Moderata č. 11. Záverečné 
Allegro č. 26 je najmenej invenčným rondom v Divertissement.  
Prekomponovanosť jednotlivých častí v Partite č. 4 presahuje bežný štandard súdobých diel pre trio 
basetových rohov a v rovine technickej náročnosti presahuje aj nároky Mozartových skladieb. Tento 4-časťový 
sonátový cyklus pozostáva z najlepších skladieb v Divertissement. Jednotlivé časti sú plné nových idiómov 
a z umeleckého hľadiska sa najviac približujú úrovni skladieb W. A. Mozarta. Zatiaľ čo Družecký sa musel 
k tomuto umeleckému niveau prepracovať cez komplikovanú faktúru, ba dokonca musel svoju hudbu zbaviť aj 
tradičného nekonfliktného afektu, Mozart dosahuje najvyššie umelecké méty originálnym miešaním 
overených, ale vcelku jednoduchých postupov. 
Partitu č. 5 tvorí 6-časťový cyklus, z ktorého hudobne vyčnieva úvodné Allegro č. 27, prinášajúce tému 
postavenú na zvukovo efektných decimových postupoch v krajných hlasoch. Hoci má cyklus šesť častí, už 
v poradí predposledné Allegro č. 28 prináša finálnu rondovú hudbu. Záverečné Allegretto Scherzando č. 7 je tu 
akýmsi neočakávaným apendixom cyklu, ktorým sa ešte vystupňuje efektnosť predchádzajúcej časti.  
Partita č. 6 je 5-časťová s prekomponovaným úvodným Allegrom č. 18, dvomi kontrastnými menuetmi č. 21 
a č. 23, ktoré metricky kontrastujú s centrálnou Romance. Andante č. 24. Záverečné Rondo č. 33 patrí 
k najrýchlejším v klasicistickom repertoári pre tri basetové rohy.  
Divertissement umožňuje aj alternatívne usporiadanie do menej početných cyklov. Pri celkovom počte 32 častí 
by sa na prvý pohľad javilo logické usporiadať ich do ôsmich 4-časťových partít. Zbierka má však príliš veľa 
menuetov, ktoré nedovoľujú tento predpoklad naplniť. Návrh cyklického riešenia v tabuľke č. 7 člení časti na 
4- a 5-časťové partity. Koncepčne sa približuje vyššie načrtnutému zámeru s tým, že zároveň zohľadňuje 
hudobné predpoklady a typológiu jednotlivých častí. Možným hudobným nedostatkom tohto usporiadania 
môže byť skutočnosť, že jednotlivé cykly (okrem Partity č. 4, ktorá je prevzatá z predchádzajúceho členenia) 
sú pomerne krátke. V priemere je ich dĺžka okolo 9 minút, zatiaľ čo cykly v Mozartovom Fünfundzwanzig 
Stücke für 3 Bassethörner KV 439b dosahujú v priemere 16 minút. 
Tabuľka č. 7 

Partita č. 1 Partita č. 2 Partita č. 3 Partita č. 4 Partita č. 5 Partita č. 6 Partita č. 7 

Adagio 
Allegro č. 1  

Allegro č. 5  Allegro 
č. 20  

Allegro 
č. 16  

Allegro 
č. 27  

Allegro 
č. 18  

Allegro 
č. 30  

Menuetto 
Allegretto 

Menuetto 
Allegretto 

Menuetto 
Trio č. 15  

Andante 
č. 22  

Menuetto 
č. 8  

Romance. 
Andante 

Menuetto 
Allegretto 
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č. 2  č. 6  č. 24  č. 23  

Andante 
č. 3  

Moderato 
č. 9 

Adagio 
č. 13 

Menuetto 
Allegretto 
č. 17 

Moderato 
č. 11  

Allegretto 
č. 32 

Allegretto 
Trio č. 25 

Rondo. 
Allegro č. 4  

Menuetto 
poco 
Allegretto 
č. 29  

Menuetto 
Allegretto 
č. 31 

Rondo č. 19 Menuetto 
Trio č. 12 

Menuetto 
Allegretto 
č. 21 

Rondo č. 33 

 Finale. 
Allegro 
č. 10 

Allegro 
č. 26 

 Allegretto 
Scherzando 
č. 7 

Allegro 
č. 28 

 

  
Vzhľadom na to, že časti v Divertissement sú v priemere kratšie ako je ich bežná dĺžka v inej Družeckého 
Harmoniemusik, je logické koncipovať skôr cykly serenádového typu s minimálne 6- a 7- časťovými cyklami. 
Návrh v tabuľke č. 8 predstavuje tento typ členenia. 
Tabuľka č. 8  

 Partita č. 1 Partita č. 2 Partita č. 3 Partita č. 4 Partita č. 5 

Adagio Allegro 
č. 1 

Allegro č. 18 Allegro č. 20 Allegro č. 16 Allegro č. 27 

Menuetto 
Allegretto č. 2 

Menuetto 
Allegretto č. 6 

Menuetto č. 8 Andante č. 22 Menuetto Trio 
č. 15 

Andante č. 3 Moderato č. 9 Allegro č. 30 Menuetto 
Allegretto č. 17 

Adagio č. 13 

Menuetto 
Allegretto č. 21 

Allegretto Trio 
č. 25 

Menuetto 
Allegretto č. 23 

Allegretto č. 32 Allegro č. 28 

Allegro č. 5 Menuetto poco 
Allegretto č. 29 

Moderato č. 11 Rondo č. 19 Romance. 
Andante č. 24 

Menuetto Trio 
č. 12 

Finale. Allegro 
č. 10 

Menuetto 
Allegretto č. 31 

Allegretto 
Scherzando č. 7 

Rondo č. 33 

Rondo Allegro 
č. 4 

 Allegro č. 26   

 
Cyklické členenie Divertissement Pour Trois Cors de Bassett v tabuľkách č. 6, 7 a 8 predstavuje tri koncepty 
delenia častí do partít (partitu Družecký preferoval najviac spomedzi kompozičných druhov úžitkovej hudby). 
V tabuľke č. 6 je utriedenie častí do šiestich partít generované na základe faktu, že v kompozícií sa vyskytuje 
len šesť pomalých a šesť rondových častí. Táto skutočnosť sa stala rozhodujúcou pre vytvorenie 
diskutovaného členenia. V tabuľke č. 7 môžeme vidieť pokus o rozčlenenie častí do kratších siedmich 4- a 5-
časťových partít. Tento koncept vychádza z faktu, že v Družeckého Harmoniemusik je 4-časťový cyklus 
zastúpený ďaleko najpočetnejšie. Cykly v tomto návrhu však (až na jednu výnimku Partity č. 4) nie sú 
dostatočne dlhé, pretože viaceré časti Divertissement Pour Trois Cors de Bassett sú pomerne krátke a pri 
malom počte častí v cykloch netvoria dostatočnú dĺžku, ktorá je dôležitá pre ich hudobne presvedčivé 
vyznenie. Tabuľka č. 8 zahŕňa len päť 6- a 7- časťových partít. Celková dĺžka jednotlivých cyklov je ideálna, 
pretože sú tvorené pomerne krátkymi časťami. Väčším počtom častí sa cykly ponášajú na serenádu. 
Všeobecne môžeme teda skonštatovať, že pri riešení členenia častí v Divertissement Pour Trois Cors de 
Bassett sa musí každý riešiteľ popasovať s dvomi dôležitými, ale zároveň protichodnými aspektmi. Na jednej 
strane stojí fakt, že Družecký vo svojej Harmoniemusik preferoval 4-časťový cyklus. Na druhej strane musíme 
zobrať do úvahy skutočnosť, že viaceré časti v Divertissement sú príliš krátke na to, aby sa z nich dali vytvoriť 
zmysluplné a hlavne dostatočne dlhé 4-časťové partity. Z uvedeného vyplýva, že oba aspekty sa nedajú 
zohľadniť v jednom riešení členenia častí, a teda neumožňujú naplniť vyššie načrtnuté požiadavky zároveň.  
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Wolfgang Amadeus Mozart: Fünfundzwanzig Stücke für 3 Bassethörner KV 439b 
 
Historické súvislosti vzniku diela  
Z hľadiska kompozičnej koncepcie existuje úzka väzba medzi Divertissement Pour Trois Cors de Bassett Juraja 
Družeckého, Terzetten für 3 Baßethörner Antona Stadlera a Fünfundzwanzig Stücke für 3 Bassethörner 
KV 439b Wolfganga Amadea Mozarta. Všetky menované skladby sú skomponované pre trio basetových rohov, 
majú úžitkový charakter a sú koncipované ako sada voľne stojacich častí bez cyklického usporiadania. Je 
veľmi pravdepodobné, že všetky tri diela boli skomponované pre trio, v ktorom hrali bratia Anton a Johann 
Stadlerovci s Raymundom Griesbacherom. O existencii tejto formácie vieme z listu Antona a Johanna 
Stadlerovcov Ignatzovi von Beecké zo 6. novembra 1781, v ktorom sa uchádzali o zamestnanie na dvore 
šľachtickej rodiny Oettingen-Wallerstein: „wir spiellen auch Bassett[h]orn mit H: Grießbacher in Dreyen, auch 
auf beyden Instrumenten a Duae, und jeder allein in Concerten“.23 Žiaľ, dnes už nevieme, aký repertoár a na 
akých nástrojoch hralo toto zoskupenie v roku 1781. Isté však je, že v nasledujúcom období sa začalo 
priateľstvo medzi Mozartom a Antonom Stadlerom, ktoré viedlo k vzniku mnohých skladieb pre rôzne nástroje 
klarinetovej rodiny. Nie je však celkom isté, či Mozart napísal Fünfundzwanzig Stücke für 3 Bassethörner 
KV 439b pre bratov Stadlerovcov s Griesbacherom. V čase predpokladaného vzniku tejto kompozície (1784 – 
1785) sa vo Viedni vyskytli aj ďalší dvaja schopní hráči na basetových rohoch Anton David a jeho žiak Vincent 
Springer.24 Dokumentuje to pozvánka dvoch malých viedenských lóží Zu den drei Adlern a Zum Palmbaum 
členom ostatných šiestich viedeňských lóží na benefičný koncert (20. októbra 1785) „pre dvoch bratov Antona 
Davida a Vincenta Springera, hráčov na basetových rohoch, ktorí navštívili Viedeň“.25 Na prítomnosť oboch 
hráčov vo Viedni reagoval aj Mozart, ktorý skomponoval dve diela s neobvykle veľkým zastúpením nástrojov 
klarinetovej rodiny. Prvým je Serenáda KV 361/370a (dnes známa pod názvom Gran Partita) pre 12 
dychových nástrojov a kontrabas, v ktorej sa nachádzajú party dvoch klarinetov a basetových rohov. 
Klarinetové hlasy boli zrejme určené pre bratov Stadlerovcov a na basetových rohoch hrali David so 
Springerom. Druhou kompozíciou je Maurerische Trauermusik (Slobodomurárska smútočná hudba) 
KV 477/479a, ktorú Mozart prepracoval tak, že k už existujúcemu partu klarinetu a basetového rohu pridal 
ďalšie dva party basetových rohov pre Davida so Springerom. Smútočný výraz skladby podčiarkol aj 
dokomponovaním kontrafagotu, na ktorom hral Theodor Lotz – známy výrobca basetových rohov, ktorý už 
v tomto období pôsobil vo Viedni.26 V kompozícii sú okrem vyššie menovaných nástrojov zastúpené aj dva 
hoboje a dva invenčné rohy a samozrejme tiež sláčiková sekcia, pozostávajúca z páru huslí, viol, violončela 
a kontrabasu. V tejto bohato inštrumentovanej verzii sa kompozícia hrala 17. novembra a 15. decembra 1785 
v lóži Zur gekrönten Hoffnung. Medzitým na zasadnutí 9. decembra sa v rovnakej lóži konal koncert, na 
ktorom bratia David so Springerom zahrali dvojkoncert na basetových rohoch, Stadler predviedol partity pre 
šesť dychových nástrojov a kontrafagot (na ktorom hral Theodor Lotz) a Mozart zahral klavírny koncert 
a niekoľko fantázií.  
Práve v tomto období zrejme vrcholila popularita basetových rohov vo viedenských slobodmurárskych lóžach. 
Dokonca môžeme povedať, že tieto nástroje sa v triovom obsadení postupne stali jedným zo symbolov 
slobodných murárov vo Viedni. Členmi rôznych lóží boli prakticky všetci vyššie menovaní hráči na basetových 
rohoch; Anton Stadler je evidovaný vo viedenských lóžach Zum Palmbaum a Wahrheit a neskôr aj v Zur 
gekrönten Hoffnung, David v gdaňskej lóži Zum Kranich, Springer v petrohradskej lóži St. Alexander 
a Theodor Lotz v prešporskej lóži Zur Sicherheit, neskôr aj v Zur gekrönten Hoffnung. Členom tejto lóže bol aj 
Wolfgang A. Mozart, ktorý sa svojou kompozičnou činnosťou významne podieľal na spopularizovaní 
basetového rohu v týchto spoločenských kruhoch.  
K pobytu Davida so Springerom vo Viedni v roku 1785 sa zrejme viaže aj viacero nedokončených kompozícií 
pre klarinet a tri basetové rohy, dva klarinety a tri basetové rohy, či podobné „klarinetové“ zoskupenia 
napríklad KV 580a, KV 410, KV 484b, KV 484c, KV 484d. Tieto kompozície ukazujú, že Mozart sa s bratmi 
slobodomurármi Davidom, Springerom, Stadlerovcami a Lotzom stretával aj mimo oficiálnych zasadnutí. Zdá 
sa, že v prostredí klarinetistov-slobodných murárov sa skladateľ cítil šťastný, zároveň tu však získaval 

                                                 
23 „hráme tiež na basetovom rohu v triu s pánom Griesbacherom, tiež na oboch nástrojoch duá a každý z nás sólové koncerty“. Poulin, 

Pamela: A little-known letter of Anton Stadler. In: Music and Letters, roč. 69, 1988, č. 1, s. 50. 
24 Tí koncertovali na basetových rohoch minimálne od roku 1781. Vo dvojici hrali vo Varšave, Gdaňsku, absolvovali turné po Rusku 

a koncertovali aj v Nemecku. Od roku 1782 sa po ich boku začal objavovať aj ďalší hráč na klarinete a basetovom rohu František Dvořák 
(Franz Dworschak). Pozri Rice, Albert: From the Clarinet d'Amour to the Contra Bass. Oxford : Oxford University Press, 2009, s. 294. 

25 Deutsch, Otto Erich (ed.): Mozart, 254; Plath in Mozart, Orchesterwerke, IX. 
26 Theodor Lotz pôsobil ako klarinetista a hráč na viole v kapele kardinála Batthyányho (1775 – 1783). Ten mu neskôr požičal väčší obnos 

peňazí na zriadenie dielne vo Viedni, kam sa presťahoval v roku 1784. Viac pozri na Szórádová, Eva: Výrobcovia dychových nástrojov na 
Slovensku. In: Slovenská hudba, roč. 25, 1999, č. 2 , s. 320-359.  
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neoceniteľné poznatky o hracích vlastnostiach rôznych typov klarinetov a basetových rohov, tvoril špecifické 
idiómy neskôr ich využíval v operách, klavírnych koncertoch či symfóniách. Skladby tohto typu zrejme vznikali 
počas nočnej zábavy ako momentálne nápady geniálneho skladateľa, vzápätí prekryté inými aktivitami, 
a preto viaceré z nich zostali nedokončené.27 Je možné, že práve pri takomto experimentovaní vznikla aj sada 
trií Fünfundzwanzig Stücke für 3 Bassethörner KV 439b. Zaujímavé je, že vo viacerých skladbách badať 
Mozartovu afinitu k hĺbavým hudobným polohám, čo dokumentuje napríklad nedokončené Adagio KV 484c pre 
klarinet a tri basetové rohy, ktorého téma je identická so slávnym opusom Ave Verum Corpus KV 618. 
Podobný výraz dôstojnosti a vznešenosti má aj prekomponované „kánonické“ Adagio KV 410 pre dva basetové 
rohy a fagot, či nádherné Adagio KV 411 pre dva klarinety a tri basetové rohy. Pomalšie tempá v týchto 
skladbách sú zrejme zvolené zámerne, aby vytvárali slávnostnú atmosféru a posilňovali dôležitosť zasadnutia 
slobodných murárov. A presne takýto charakter majú aj viaceré pomalé časti z KV 439b, napríklad Adagio 
č. 3, Adagio č. 19, Adagio č. 21 a Adagio č. 23. 
Príklady č. 57, 58, 59, 60: Mozart: Fünfundzwanzig Stücke für 3 Bassethörner KV 439b, Adagio č. 3, takty 1 
– 8, Adagio č. 19, takty 1 – 8, Adagio č. 21, takty 1 – 5, Adagio č. 23, takty 1 – 5. 
 
Ich podobnosť vo faktúre a výraze s vyššie diskutovanými adagiami nás vedie k presvedčeniu, že všetky 
spomínané skladby majú rovnaký štýl a vznikli v krátkom časovom slede po sebe.  
Je pravdepodobné, že Mozartov pocit šťastia a tvorivého (pracovného) zdaru, ktorý zažíval v prostredí 
slobodomurárskej lóže a priateľov klarinetistov sa časovo prekrýva s obdobím, keď sa Mozart zoznámil 
s rodinou Mikuláša Jozefa (Nikolaus Joseph) von Jacquin. Tento vedec holandského pôvodu pôsobil od roku 
1762 ako profesor minerálov a ťažby na Banskej Akadémii v Banskej Štiavnici a v roku 1768 bol vymenovaný 
za profesora botaniky na Univerzite vo Viedni. Von Jacquin začal neskôr vo svojom dome poriadať domáce 
koncerty, na ktorých býval častým hosťom aj W. A. Mozart. Skladateľ sa postupne zoznámil aj s jeho synom 
Emilom Gottfriedom, ktorý sa stal jedným z Mozartových najbližších priateľov, a dcérou Franziskou, ktorú učil 
hrať na klavíri. Práve pre ňu Mozart napísal tzv. „Kuželkové“ Trio KV 498 (známe ako Kegelstatt Trio), ktoré 
s určitosťou zaznelo na jednom zo jacquinovských domácich koncertov. Skladateľ sa v tomto klavírnom triu 
s violou a klarinetom podujal sprevádzať svoju žiačku Franzisku von Jacquin hrou na viole a klarinetový part 
zveril svojmu blízkemu priateľovi klarinetistovi Antonovi Stadlerovi. Mozart si v tomto diele zároveň vyskúšal 
spojenie klavíra s klarinetom a violou – teda celkom nové nástrojové obsadenie, na ktoré nadviazal až Robert 
Schumann v Märchenerzählungen op. 132 v roku 1853. Toto dielo však nebolo zďaleka jediným hudobným 
experimentom, ktoré zaznelo na koncertoch u Jacquinovcov. Mozart – nadšený popularitou basetových 
rohov – sprostredkoval Jacquinovcom koncert, ktorý pozostával z hudby pre tri basetové rohy. Možno práve 
na túto príležitosť dokonca skomponoval zbierku Fünfundzwanzig Stücke für 3 Bassethörner KV 439b, ktorú 
zahralo trio bratov Stadlerovcov s Raymundom Griesbacherom. Takmer isté však je, že na túto príležitosť 
napísal šesť Nokturn KV 436, 437, 438, 346/439a, 549, v ktorých spojil trio basetových rohov s tromi 
vokálnymi hlasmi, menovite dvoma sopránmi a basom.28 Motiváciou k skomponovaniu týchto skladieb bolo 
zrejme Mozartovo prianie zapojiť do domáceho muzicírovania členov rodiny Jacquinovcov, ktorí mali spievať 
vokálne party. S výnimkou Canzonetty KV 549, ktorá vznikla až 16. júla 1788, sú ostatné skladby KV 436, 
437, 438, 346/439a nazvané Notturni. Štýlovo teda spadajú do kategórie Nachtmusik  – nočnej hudby, ktorá 
sa v dobovom kontexte predvádzala zvyčajne až okolo 23. hodiny v noci, teda ešte neskôr ako serenády, 
ktoré zaznievali večer okolo 21. hodiny.  
Treba zvlášť zdôrazniť, že diskutované nokturná sú mimoriadne vydareným konceptom spojenia tria 
basetových rohov s vokálnymi hlasmi, v ktorom sa striedajú úseky colla parte –identicky použité napríklad 
v Requiem KV 626 – s dialogicky koncipovanou hudbou, kde voči sebe stojí samostatná vokálna zložka 
komplementárne dopĺňaná inštrumentálnou formáciou. Zaujímavé je, že na jedinečnú zvukovú symbiózu 
ľudského hlasu s basetovými rohmi nik bezprostredne skladateľsky nenadviazal. Až pri príležitosti uvedenia 
Mozartovej árie so sprievodom dvoch basetových rohov – zrejme išlo o dodatočne skomponovanú áriu 
Sussany Al desio di chi t’adora, ktorá má svoje vlastné opusové číslo KV 577 – v roku 1855 si túto zvukovú 
kvalitu všimol Johannes Brahms, ktorý v liste Clare Schumannovej napísal: „Die Arie von Mozart wurde 
gesungen von Frau Guhrau mit Orchester. Zu meiner grossen Freude wurde sie von zwei Bassetthörnern 

                                                 
27 Hildesheimer, Wolfgang: Mozart. Bratislava : Opus, 1989, s. 167-168.  
28 Ecco quel fiero istante KV 436 (text P. Metastasio), Mi lagnerò tacendo KV 437 (text P. Metastasio), Se lontan, ben mio, tu sei KV 438 (text 

P. Metastasio), Due pupille amabili KV 439, Luci care, luci belle KV 346/439a, Più non si trovano KV549 (text P. Metastasio). 
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begleitet... Ich glaube, kein Instrument passt besser zur menschlichen Stimme“.29 Isté je, že v spomínaných 
nokturnách sa opäť prejavil Mozartov geniálny talent pre nachádzanie nových sonoristických kombinácií. 
Dobové uvedenie Fünfundzwanzig Stücke für 3 Bassethörner KV 439b spolu so šiestimi nokturnami KV 436, 
437, 438, 346/439a, 549 sa aj v súčasnej praxi ukazuje ako mimoriadne úspešný dramaturgický koncept.  
Z vyššie uvedených faktov vyplýva, že Mozart skomponoval zbierku Fünfundzwanzig Stücke für 
3 Bassethörner KV 439b najskôr v roku 1781, kedy sa začalo jeho priateľstvo s Antonom Stadlerom. Nevieme, 
či túto sadu trií napísal pre slobodomurárske spoločenstvo alebo pre domáci koncert u Jacquinovcov. Možné je 
aj to, že jej vznik iniciovalo trio bratov Stadlerovcov s Griesbacherom, alebo – ako naznačuje predošlý text – 
ju Mozart skomponoval spontánne v rámci nočných „klarinetových“ stretnutí. Dôležitú rolu v tejto otázke 
zrejme zohralo aj zdokonalenie basetového rohu Theodorom Lotzom v priebehu rokov 1782 – 1783, ktoré sa 
uskutočnilo ešte v Prešporku.30 V roku 1784 sa tento geniálny nástrojár presťahoval do Viedne 
a predpokladáme, že niekedy v tomto období svoje vylepšené nástroje poskytol bratom Stadlerovcom. Zrejme 
až tieto zdokonalené hracie a zvukové vlastnosti basetového rohu Mozarta podnietili k napísaniu 
Fünfundzwanzig Stücke für 3 Bassethörner KV 439b. Z vyššie uvedených hudobno-historických udalostí 
odhadujeme, že sa tak stalo približne v rokoch 1784 – 1785, kedy bol Mozart najviac očarený zvukovými 
dispozíciami basetového rohu.  
 
Pramene a nástrojové obsadenie 
  
Skúmanie jednotlivých aspektov Fünfundzwanzig Stücke für 3 Bassethörner KV 439b W. A. Mozarta nám 
sťažuje absencia rukopisu tohto diela.31 K dispozícii boli donedávna len dobové tlače vydavateľstiev Breitkopf 
& Härtel (Lipsko, 1803) a Nikolaus Simrock (Bonn, 1812), ktoré sa stali základom pre kritické vydanie v Neue 
Mozart Ausgabe. V tomto texte však zohľadníme aj nedávno nájdený dobový odpis KV 439b, ktorý sa našiel 
v ruinách hradu Seißenburg v Hornom Rakúsku.  
Podľa editorov NMA je najstarším notovým materiálom vydanie vydavateľstva Breitkopf & Härtel, ktoré túto 
muzikáliu publikovalo v roku 1803 (Lipsko) ako Petites Pieçes Pour Deux Cors de Bassette et Basson par W. A. 
Mozart…32 (Obr. 2) Toto vydanie obsahuje 5-časťové Divertimento, ktoré je však len fragmentom z celkového 
počtu 25 častí KV 439b. Notový materiál zahŕňa štyri pôvodné časti z KV 439b, záverečná piata časť však 
pravdepodobne nepochádza od Mozarta.33 Breitkopf & Härtel vydal dielo vo variante pre dva basetové rohy 
a fagot. Fagotový part však nie je pretransponovaný pre fagot, ale zostal v rovnakej tónine ako horné dva 
hlasy, ktoré sú napísané pre basetové rohy. Z tejto skutočnosti usudzujeme, že aj tretí part bol pôvodne 
určený pre basetový roh. Náhodný omyl tejto tlače nám naznačuje, že vydavateľ pri príprave diela vychádzal 
z pôvodného nástrojového zoskupenia troch basetových rohov, ktoré chcel modifikovať tým, že by nahradil 
tretí basetový roh fagotom. Zrejme však pozabudol part fagotu pretransponovať o kvintu do C ladenia, 
pretože tento hlas zostal v pôvodnom fundamentálnom ladení ako horné dva party, teda v F ladení.  
 
Obr. 2: Titulný list KV 439b vo vydaní Breitkopf & Härtel, 1803, Lipsko 
 
Druhým najstarším prameňom KV 439b je notový materiál bonnského vydavateľa Nicolausa Simrocka, ktorý 
ho vydal ako Trois Serenades pour deux Clarinettes et Basson, Composées par W. A. Mozart v roku 1812.34 
Ako vyplýva už z názvu, dielo je publikované v pozmenenom nástrojovom obsadení dvoch klarinetov a fagotu. 
Vydavateľ zrejme zamenil zriedkavo využívané basetové rohy za bežnejšie dostupné klarinety s fagotom, aby 
sa tento notový material lepšie predával. Ten je síce vydaný v kompletnej podobe 25 častí, ale modifikáciou 
nástrojov prispel k súčasným pochybnostiam o pôvodnom nástrojovom obsadení tohto diela.  

                                                 
29 „Pani Guhrau bude spievať Mozartovu áriu so sprievodom orchestra. Na moju veľkú radosť ju budú sprevádzať dva basetové rohy… myslím 

si, že k ľudskému hlasu sa žiadny iný nástroj nehodí lepšie.“ In: Clara Schumann – Johannes Brahms: Briefe aus den Jahren 1853-1896, 2 
zv. Ed. Berthold Litzmann. Leipzig : 1927; reprint Hildesheim und Wiesbaden : 1989. 

30 „Verbessert und zu der jetztigen mehreren Vollenkommenheit gebracht hat es der berühmte musicalische Instrumentmacher Theodor Lotz 
zu Presburg, in Ungarn; die Form desselben ist ein halber Mond, am Ausgang befindet sich ein viereckter Kasten, darinnen 3 Canale 
befestigt sind. Am Ende des lezten Canals steckt ein von Meßing zusammengedrucktes Schallstück. Dieses Instrument ist von Holz mit 
schwarzen Leder überzogen, hat 7 Löcher und 7 Klappen, wird wie ein Clarinet geblasen, und hat auch ein solches Mundstück. Der Umfang 
ist nach den Baßschlüssel bis in das tiefste g, in einen starken Ton, und die Höhe bis in das obere d, wenn die Stimmung aus g ist.“ Cramer, 
Carl Friedrich. Magazin der Musik. Hamburg, 1783, str. 654. 

31 Rukopis diela nám chýba aj v prípade Mozartovho Koncertu A dur pre klarinet a orchester KV 622 a Kvinteta KV 581. 
32 Petites Pieçes Pour Deux Cors de Bassette et Basson par W. A. Mozart livr. 1... Lipsko : Breitkopf & Härtel, 1803 (Statens musikbibliotek, 

Stockholm). 
33 Piata časť má podstatne nižšiu umeleckú kvalitu a navyše sa nenachádza v ostatných pôvodných prameňoch KV439b, z čoho usudzujeme, 

že nebola pôvodnou súčasťou tejto kompozície. 
34 Trois Serenades pour deux Clarinettes et Basson, Composées par W. A. Mozart. Livr I...., Bonn : Nikolaus Simrock, 1812 (Österreichische 

Nationalbibliothek, Platten-Nr. 926 (Livre I a II)). 
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Najnovšie objavený notový materiál KV 439b, ktorý sa našiel v ruinách hradu Seißenburg v Hornom Rakúsku, 
je predpísaný pre tri basetové rohy. Čiastočne tým kompenzuje zmätky v nástrojovom obsadení, načrtnuté vo 
vyššie popísaných dobových tlačiach. Kompozícia je zachovaná v podobe partov, ktoré sa našli v obálke 
s nasledovným textom: 
 
„Verhandelt Notel. 
Bei der hochgräflich Excellenz 
Englischen Herrschaft 
Seißenburg. 
Von 1ten Wintermonats 1787. bis 
Letzten Weinmontas 
1788 
Von Nro 1. bis Nro. 30.“ 
 
Z textu na obálke vyplýva, že ide o dobový odpis, ktorý vznikol najneskôr v priebehu rokov 1787 – 1788. 
Z časového hľadiska je teda aktuálne najstarším pramenným materiálom tohto diela. Táto muzikália sa síce 
našla už v roku 1937, ale jej vlastník V. Derschmidt prearanžoval hudbu pre hoboj, klarinet a fagot, 
následkom čoho zostala donedávna neznáma. Z tohto dôvodu tento prameň nebol známy dokonca ani 
editorom, ktorí pripravovali ostatné kritické vydanie KV 439b v Neue Mozart Ausgabe.  
„Seißenburský“ notový materiál obsahuje okrem 25 častí KV 439b aj ďalších päť častí, ktoré sú dobovými 
aranžmánmi vybraných čísiel z Mozartových opier Figarova svadba a Don Giovanni.35 Celkovo je v tejto 
muzikálii spolu až 30 častí. Titulné listy sa zachovali len v partoch prvého a tretieho basetového rohu. Na 
prvom parte je nasledovný text: 
 
Corno di Baßetto (prvý typ písma) 
Primo  
 
Terzzette (druhý typ písma) 
Mozart  
 
Text na titulnom liste tretieho partu obsahuje nasledovný text: 
 
Trio (prvý typ písma) 
a 
Tre Corni di Baßetto  
 
Corno 3zo  
Del Signore Mozart (druhý typ písma) (Obr. 3) 
 
Obr. 3: Titulný list partu tretieho basetového rohu KV 439b v Seißenburskom notovom materiáli 
 
Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že party v Seißenburskom notovom materiáli sú napísané pre tri basetové 
rohy, a nie pre klarinety a fagot či iné nástrojové varianty. Aj táto muzikália teda naznačuje, že KV 439b je 
zrejme pôvodne skomponované pre tri basetové rohy.  
Práve toto nástrojové obsadenie pomerne jednoznačne figuruje v historických faktoch, ktoré sa dotýkajú 
postavy Antona Stadlera a KV 439b. Anton Stadler si sám zvolil trio basetových rohov pre skomponovanie 
Terzetten für 3 Baßethörner, ktoré – ako sme už poznamenali vyššie – sú koncipované ako sada osemnástich 
voľne stojacich častí. Tento nezvyčajný koncept úžitkovej hudby spája Stadlerovu zbierku s KV 439b.  
Vyššie citovaný úryvok z listu Stadlerovcov Ignatzovi von Beecké z roku 1781 nám zase potvrdzuje, že 
Stadlerovci s Griesbacherom hrali ako trio basetových rohov, nie na dvoch klarinetoch s fagotom a pod. 
Dôkaz o tom, že Anton Stadler zrejme vlastnil kópiu KV 439b, nám prináša list Constanze Mozartovej 
vydavateľovi Johannovi Antonovi Andrému v Offenbachu 31. mája 1800, v ktorom sa píše: „Mit dem 

                                                 
35 Z opery Figarova svadba sú tu upravené čísla Al desio di chi t´adora KV577, Voi che sapete, Non più andrai, z opery Don Giovanni Non mi 

dir, bell’idol mio, Vedrai, carino.  
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Clarinettisten Stadler dem älteren muß wegen solcher Sachen gesprochen werden. Dieser hat mehrere im 
Original gehapt, und hat noch unbekannte Trio’s für bassethörner in Copie. Er behauptet, daß ihm sein Coffre, 
worin diese Sachen waren, im Reich gestohlen worden sind“.36  
Stadlerov ostatný koncert v Rige (21. marca 1794) uvádza „Einige Stücke von Mozart für Drey Basset-hörner 
gespielt von den hr. Stadler, Plaske, und Bahl; dann verschiedene Arien, Duetten, Terzetten aus den 
bekanntsten und beliebtsten Operetten, Cosa Rara, L’arbore di Dianna Tigaco, Don Giovanni &c&c ebenfals 
mit Drey Basset-hörnern“.37 (Obr. 4) Tento koncertný program vyvracia akékoľvek pochybnosti o tom, či 
Stadler vlastnil KV 439b. Zároveň aj dokladá, že muzikáliu mal vo verzii pre tri basetové rohy.  
Obr. 4: Záznam z koncertného programu Antona Stadlera v Rige, 21. marca 1794. 
 
Na základe predložených faktov sa prikláňame k názoru, že Mozart napísal Fünfundzwanzig Stücke für 
3 Bassethörner KV 439b pre trio basetových rohov. Zároveň sa zdá, že pri absencii rukopisu diela je 
najautentickejším prameňom tejto zbierky skladieb dobový odpis, v tomto texte nazývaný  „Seißenburský“ 
notový materiál.  
 
Cyklické usporiadanie častí vo Fünfundzwanzig Stücke für 3 Bassethörner KV 439b 
 
Cyklické riešenie voľných častí vo Fünfundzwanzig Stücke für 3 Bassethörner KV 439b úzko súvisí s ich 
poradím v jednotlivých existujúcich prameňoch. Ako sme už uviedli v predchádzajúcej kapitole, k tejto 
muzikálii sa nezachoval jej rukopis, takže sme odkázaní len na najstaršie vydania Breitkopf & Härtel (Lipsko, 
1803), Nikolaus Simrock (Bonn, 1812) a dobový odpis, ktorý sa našiel v ruinách hradu Seißenburg (c. 1788). 
Keďže vydanie Breitkopf & Härtel obsahuje len štyri z celkovo 25 častí, nedá sa použiť na skúmanie ich 
kompletného cyklického usporiadania, a preto ho môžeme z ďalších úvah vylúčiť. Zostávajúce dva pramene – 
Simrockova tlač z roku 1812 a Seißenburský“ notový materiál ca z roku 1788  – obsahujú kompletnú sadu 25 
častí, pričom ich poradie je v menovaných zdrojoch odlišné. Hoci sú oba materiály koncipované ako sada 
voľných častí, svojím poradím poskytujú návod na cyklické utriedenie. Na porovnanie uvádzam zoznam častí 
v oboch prameňoch (tabuľka č. 9). Polotučne sú vyznačené záverečné časti, ktorými sú podľa nášho názoru 
ohraničené jednotlivé zamýšľané cykly. 
 
Tabuľka  č. 9  

 Notový materiál N. Simrocka 1812 Notový materiál z hradu Seißenburg c. 
1788 

1. Allegro Allegro (č. 1) 
2. Menuetto Menuetto (č. 2) 
3. Adagio Adagio (č. 3) 
4. Menuetto Menuetto (č. 4) 
5. Rondo Allegro Romance Andante (č. 24) 
6. Allegro Polonaise (č. 25) 
7. Menuetto Rondo Allegro (č. 5) 
8. Larghetto Allegro (č. 6) 
9. Menuetto Adagio (č. 21) 
10. Rondo Menuetto (č. 7) 
11. Allegro Larghetto (č. 8) 
12. Menuetto Menuetto (č. 9) 
13. Adagio Rondo (č. 10) 
14. Menuetto Allegro (č. 11) 

15. Rondo Allegro assai Menuetto (č. 12) 
16. Allegro Adagio (č. 13) 

                                                 
36 Mozart. Briefe und Aufzeichnungen. Gesamtausgabe. Hrsg. von der International Stiftung Mozarteum Salzburg, eds. Wilhelm A. Bauer, Otto 

Erich Deutsch. Zv. IV, Č. 1299, 356, s. 138-141. 
37 Viac informácií pozri v Poulin, Pamela: Anton Stadler`s Basset Clarinet: Recent Discoveries in Riga. In: Journal of American Musical 

Instrument Society, roč. 22, 1996, s. 110-127.  
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17. Larghetto Menuetto (č. 14) 
18. Menuetto Rondo Allegro assai (č. 15) 
19. Adagio Allegro (č. 16) 
20. Allegretto Larghetto (č. 17) 
21. Adagio Menuetto (č. 18) 
22. Menuetto Adagio (č. 19) 
23. Adagio Menuetto (č. 22) 
24. Romance Andante Adagio (č. 23) 
25. Polonaise Allegretto (č. 20) 

 
Ako môžeme vidieť z tabuľky č. 9, Simrockov notový materiál ponúka usporiadanie častí do piatich 5-
časťových divertiment. Prvé tri divertimentá majú dokonca úplne identický cyklus Allegro – Menuetto – Adagio 
(respektíve Larghetto) – Menuetto – Rondo. Aj v štvrtom divertimente sa zachováva päťčasťový cyklus, ale na 
rozdiel od predchádzajúcich troch v ňom figuruje len jeden centrálny menuet, umiestnený medzi dve pomalé 
časti. Prvé štyri divertimentá sú z hľadiska dobovej divertimentovej štruktúry logické a voči tomuto členeniu 
častí nemožno nič namietať. Pochybnosti o vhodnom cyklickom usporiadaní sa vynárajú pri ostatnom 
Divertimente č. 5. Jeho štruktúru tvoria časti Adagio – Menuetto – Adagio – Romance – Polonaise (pozri 
tabuľku č. 10). Ako vidíme, v tomto cykle úplne absentujú rýchle časti, ktoré síce nie sú povinné (veď 
poznáme pomerne veľkú varietu cyklických riešení tohto kompozičného druhu), ale predsa len sú bežnou 
súčasťou iných Mozartových divertiment. Z pohľadu prvých štyroch divertiment v tomto cykle chýba 
predovšetkým úvodné allegro v sonátovej forme (alebo aspoň rýchla radostná hudba) a záverečné rondo. 
Problematické je aj zaradenie Adagia č. 21 a Adagia č. 23 do spoločného divertimenta, pretože sú si veľmi 
podobné výrazom i faktúrou. Tri pomalé a dve tanečné časti v Divertimente č. 5 pôsobia ako akési rezíduum 
tejto zbierky, kde nie sú jednotlivé časti zoskupené do cyklu podľa hudobných kritérií, ale skôr tvoria sadu 
častí, ktoré zostali po vytvorení predchádzajúcich štyroch divertiment.  
Tabuľka č. 10 

Simrocko
va tlač 

Divertimento 
č. 1 

Divertimento 
č. 2 

Divertimento 
č. 3 

Divertimento 
č. 4 

Divertimento 
č. 5 

Časť č. 1 Allegro č. 1 Allegro č. 6 Allegro č. 11 Allegro č. 16 Adagio č. 21 

Časť č. 2 Menuetto č. 2 Menuetto č. 7 Menuetto č. 12 Larghetto 
č. 17 

Menuetto č. 22 

Časť č. 3 Adagio č. 3 Larghetto č. 8 Adagio č. 13 Menuetto č. 18 Adagio č. 23 

Časť č. 4 Menuetto č. 4 Menuetto č. 9 Menuetto č. 14 Adagio č. 19 Romance 
Andante č. 24 

Časť č. 5 Rondo Allegro 
č. 5 

Rondo č. 10 Rondo Allegro 
Assai č. 15 

Allegretto 
č. 20 

Polonaise č. 25 

 
Napriek výhradám voči Divertimentu č. 5 je treba uviesť, že členenie do 5-časťových cyklov – prítomné 
v Simrockovom vydaní – má svoje hudobné opodstatnenie, pretože ho nájdeme vo viacerých ďalších 
Mozartových dielach (napríklad KV 186, 166, 205, 290). Exemplárny typ 5-časťového cyklu – podobný tomu, 
ktorý sa uplatňuje v prvých štyroch divertimentách v Simrockovej tlači – nájdeme v Serenáde KV 375, ktorá 
pozostáva s častí Allegro maestoso – Menuetto – Adagio – Menuetto – Finale.  
Vráťme sa ešte k Simrockovej tlači. Hoci tento vydavateľ publikoval KV 439b ako sadu 25 častí, z názvu 
prvého zošita diela Trois Serenades pour deux Clarinettes et Basson vyplýva, že má serenádové cyklické 
usporiadanie.38 V tomto ohľade je názov zbierky v notovom materiáli Breitkopf & Härtel podstatne 
neutrálnejší. Titul Petites Pieçes Pour Deux Cors de Bassette et Basson nijako nenaznačuje, že súčasťou diela 
je nejaká cyklická forma. Nachádza sa tu síce len päť častí KV 439b (pričom jedna nie je pôvodná), ale aj tak 
by mohli byť označené ako divertimento či partita. Zaujímavé je aj to, že súčasné kritické vydanie diela 
v Neue Mozart Ausgabe vychádza z rovnakého poradia častí ako v Simrockovom vydaní, ale nepreberá jeho 
názov. V skutočnosti neprevzalo ani jeden titul z historických tlačí, ale vytvorilo nový „syntetický“ názov 
Fünfundzwanzig Stücke für 3 Bassethörner s číslom KV 439b v podtitule fünf Divertimenti. Hlavná časť názvu 
                                                 
38 Názov hovorí len o troch serenádach preto, lebo sa vzťahuje len k prvej z dvoch zošitov, v ktorých bola táto kompozícia publikovaná. 
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nadväzuje skôr na názov Petites Pieçes vo vydaní Breitkopfa & Härtel, ktoré sa považuje za mienkotvornejší 
hudobný prameň ako Simrocková tlač. Názov diela naznačuje, že KV 439b bolo pôvodne napísané ako sada 
voľných častí pre tri basetové rohy. Jeho podtitul fünf Divertimenti indikuje ich pravdepodobné usporiadanie 
do cyklov, ktoré sa uplatňuje vo všetkých súčasných tlačiach tohto diela.  
Alternatívne riešenie usporiadania častí poskytuje Seißenburský notový materiál KV 439b (ca 1788).39 
Podobne ako v Simrockovej tlači aj tomto notovom materiáli poradie častí naznačuje ich cyklické usporiadanie 
do jednotlivých serenád. Všetky sa začínajú rýchlou časťou v sonátovej forme a končia rondom. Keďže v celej 
kolekcii je len osem rýchlych častí – z tohto štyri v sonátovej forme a rovnaký počet v rondovej – vychádza 
nám, že vytvorenie štyroch serenád je logickým riešením. Ostané časti v zbierke zastupujú buď serenádový a 
canzonettový (piesňový) typ hudby v pomalom tempe, alebo sú tanečné. V serenádach sa tieto princípy 
pravidelne striedajú a tým vnútorne vypĺňajú cyklus, ohraničený úvodnou a záverečnou rýchlou hudbou, na 5-
, 6- a 7-časťové cykly (viď tabuľka č. 11).  
Tabuľka č. 11  

Seißenburg 
odpis ca 
1788 

Serenáda č. 1 Serenáda č. 2 Serenáda č. 3 Serenáda č. 4 

Časť č. 1 Allegro (č. 1) Allegro (č. 6) Allegro (č. 11) Allegro (č. 16) 

Časť č. 2 Menuetto (č. 2) Adagio (č. 21) Menuetto (č. 12) Larghetto (č. 17) 

Časť č. 3 Adagio (č. 3) Menuetto (č. 7) Adagio (č. 13) Menuetto (č. 18) 

Časť č. 4 Menuetto (č. 4) Larghetto (č. 8) Menuetto (č. 14) Adagio (č. 19) 

Časť č. 5 Romance Andante 
(č. 24) 

Menuetto (č. 9) Rondo Allegro 
assai č. 15)  

Menuetto (č. 22) 

Časť č. 6 Polonaise (č. 25) Rondo (č. 10)  Adagio (č. 23)  

Časť č. 7 Rondo Allegro 
(č. 5) 

  Allegretto (č. 20) 

 
V porovnaní so Simrockovými divertimentami sa v jednom cykle Seißenburského notového materiálu zvýšil 
počet častí na šesť a v dvoch prípadoch na sedem. Práve 7-časťové cykly sa v Mozartovej tvorbe viažu skôr 
na serenády a nie na divertimentá, ktoré majú väčšinou od troch do šesť častí.40 Z tohto dôvodu budeme 
cykly v Seißenburskom materiáli nazývať serenádami a zároveň ich tým odlíšime od 5-časťových divertiment, 
ktoré vznikli na základe Simrockovej tlače. Časti „Simrockovho“ Divertimenta č. 5 sú v Seißenburskom 
notovom materiáli umiestnené nasledovne: Romance Andante č. 24 a Polonaise č. 25 sú integrované 
do Serenády č. 1.; Adagio č. 21 je vsunuté do Serenády č. 2; Menuetto č. 22 s Adagiom č. 23 sa nachádzajú 
v Serenáde č. 4. Jedine Serenáda č. 3 má Seißenburskom notovom materiáli päť častí a je zhodná 
s Divertimentom č. 3 vo vydaní Nikolausa Simrocka. Zaujímavé je, že Divertimento č. 3 je podstatne 
rozsiahlejšie (ca. 20 min.) ako ostatné štyri divertimentá, ktoré majú približne rovnaký čas trvania v rozmedzí 
od 12 do 16 minút. V Seißenburskom usporiadaní majú ostatné cykly viac častí, čím sa ich dĺžka blíži 
k Divertimentu č. 3. Na základe časových proporcií jednotlivých cyklov v oboch prameňoch sa domnievame, 
že práve Divertimento č. 3 zostalo v Simrockovom vydaní jediným pôvodným cyklom, tak ako ho koncipoval 
zrejme sám Mozart. Dôvodom je pravdepodobne skutočnosť, že ako jediné z pôvodných cyklov malo iba päť 
častí a vyhovovalo teda vydavateľskej koncepcii Nicolausa Simrocka. 
Zaujímavým aspektom v Seißenburskom materiáli je aj distribúcia pomalých častí do jednotlivých serenád. 
Viaceré z nich sú veľmi podobné faktúrou i výrazom, menovite Adagio č. 3, Adagio č. 19, Adagio č. 21 
a Adagio č. 23. Všetky štyri časti sa z afektového hľadiska pohybujú niekde medzi hĺbavo-filozofickou polohou 
a slávnostným výrazom, čím sa táto hudba pomerne vyníma zo úžitkového charakteru Harmoniemusik. 
Domnievame sa, že špecifická expresívnosť týchto skladieb súvisela so zámerom uviesť ich v spoločenstve 
slobodných murárov v lóži Zur gekrönten Hoffnung, rovnako ako už spomínané Adagia KV 410, 411 a 484c. 
Vo všetkých serenádach (okrem č. 3) sa nachádzajú minimálne dve až tri pomalé časti, ktoré sú tu odlíšené 
najmä tempom a metrom. V Serenáde č. 1 sa stretáva Adagio č. 3 v 4/4 takte s Romance andante č. 24 v alla 
breve takte, z čoho usudzujeme, že skôr menovaná časť je v tomto cykle pomalšou hudbou ako druhá. 

                                                 
39 Grass, Thomas – Demus, Dietrich: Das Bassetthorn. Norderstedt : Books on Demand GmBH, 2004, s. 165.  
40 Sedemčasťový cyklus má napr. Serenáda KV185/167a, KV204/213a, ale predovšetkým nádherná Serenáda KV361/370a pre 12 dychových 

nástrojov a kontrabas. 
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V Serenáde č. 2 je tým rýchlejším Larghetto č. 8 v 3/8 takte v porovnaní s Adagiom č. 21 v 4/4 takte. 
V Serenáde č. 4 je situácia trochu komplikovanejšia, pretože tu figurujú až tri pomalé časti: Larghetto č. 17 
v alla breve takte s Adagiom č. 19 v 4/4 takte a Adagiom č. 23 opäť v alla breve takte. Hoci ostatné dve 
adagia majú podobný charakter, kontrastujú tempovo a metricky; zatiaľ čo Adagio č. 19 je v bežnom 4/4 
takte, Adagio č. 23 sa posúva do rýchlejšej polohy zásluhou taktu alla breve.  
Z dvoch konceptov členenia častí vo Fünfundzwanzig Stücke für 3 Bassethörner KV 439b Wolfganga Amadea 
Mozarta je určite presvedčivejší Seißenburský notový materiál. Hlavným dôvodom sú štyri úvodné časti a štyri 
rondá v KV 439b, ktoré ponúkajú členenie častí na štyri 6- a 7-časťové cykly. Lepšia je tu aj distribúcia 
pomalých častí. Pri hodnotení zaváži aj to, že v tomto členení je rovnomernejšia dĺžka (trvanie) jednotlivých 
serenád. 
 
Záverečné vyhodnotenie  
Divertissement Pour Trois Cors de Bassett Juraja Družeckého a Fünfundzwanzig Stücke für 3 Bassethörner 
KV 439b Wolfganga Amadea Mozarta sú koncepčne blízke diela cyklickým neutriedením častí a nástrojovým 
obsadením. V Družeckého Divertissement však existujú podstatne väčšie rozdiely v kvalite hudobného 
spracovania jednotlivých častí (napríklad Menuetto č. 2 je nepomerne jednoduchšie spracované ako Menuetto 
č. 17) a celkovo majú o poznanie nižšiu umeleckú úroveň ako Fünfundzwanzig Stücke für 3 Bassethörner 
KV 439b W. A. Mozarta. Viaceré nové idiómy a vyššia technická náročnosť vybraných pasáží v Družeckého 
opuse naznačujú pokročilejšie štádium komponovania pre basetové rohy ako v zmienenej Mozartovej hudbe. 
Z toho usudzujeme, že Družecký skomponoval Divertissement zrejme až po KV 439b. Možné je tiež, že svoje 
dielo napísal pre vývojovo modernejšie basetové rohy než mal k dispozícii Mozart. Rovnocenná distribúcia 
technicky náročných pasáží do všetkých troch partov (podobne ako napríklad vo Volánkových triách) 
poukazuje tiež na lepšie hráčske ovládanie basetových rohov a tým zrejme na neskorší dátum vzniku diela. Na 
základe spoločného umeleckého pôsobenia Juraja Družeckého a Raymunda Griesbachera v kapele grófa 
Grassalkovicha v Prešporku predpokladáme, že Divertissement bolo skomponované pre trio bratov 
Stadlerovcov a Griesbachera niekedy v rokoch 1786 – 1794.  
Mozart skomponoval zbierku Fünfundzwanzig Stücke für 3 Bassethörner KV 439b najskôr v roku 1781, kedy 
sa začalo jeho priateľstvo s Antonom Stadlerom. Zhodou okolností máme v tomto roku doloženú vôbec prvú 
existenciu formácie basetových rohov zloženú z bratov Stadlerovcov a Griesbachera. Nevieme, či túto sadu trií 
Mozart napísal pre slobodomurárske spoločenstvo alebo pre domáci koncert u Jacquinovcov. Možné je aj to, že 
jej vznik iniciovalo trio bratov Stadlerovcov s Griesbacherom, alebo – ako naznačuje predošlý text – ju Mozart 
skomponoval spontánne v rámci nočných „klarinetových“ stretnutí. Dôležitú rolu v tejto otázke zrejme zohralo 
aj zdokonalenie basetového rohu Theodorom Lotzom v priebehu rokov 1782 – 1783, ktoré sa uskutočnilo ešte 
v Prešporku. V roku 1784 sa tento geniálny nástrojár presťahoval do Viedne a predpokladáme, že niekedy 
v tomto období svoje vylepšené nástroje poskytol Stadlerovcom i Griesbacherovi. Zrejme až tieto zdokonalené 
hracie a zvukové vlastnosti basetového rohu Mozarta podnietili k napísaniu Fünfundzwanzig Stücke für 
3 Bassethörner KV 439b. Z vyššie uvedených hudobno-historických udalostí odhadujeme, že sa tak stalo 
približne v rokoch 1784 – 1785, kedy bol Mozart najviac očarený zvukovými dispozíciami basetového rohu. 
Krátky exkurz do cyklického riešenia Fünfundzwanzig Stücke für 3 Bassethörner W. A. Mozarta nám ukazuje, 
že ani historické pramene nie sú vždy jednotné, pokiaľ ide o členenie voľných častí do cyklov. Je však isté, že 
už doboví vydavatelia publikovali voľné časti v poradí, ktoré vytváralo zreteľné cykly. Seißenburský notový 
materiál je s určitosťou najstarší prameň (ca 1788), navyše sa zdá, že ponúka aj hudobne najpresvedčivejšie 
delenie častí do cyklov. Všetky štyri rýchle časti v sonátovej forme tu otvárajú cykly a všetky štyri rondá ich 
zase ukončujú. Počet (štyroch) sonátových a rondových častí v KV 439b je jedným z hlavných argumentov 
podporujúcich teóriu o štyroch serenádach, respektíve divertimentách.  
Seißenburský notový materiál má výhodu aj v tom, že nie je tlačou, ale dobovým odpisom. Netýkajú sa ho 
teda nástrojové modifikácie, ktoré obaja vydavatelia diela Breitkopf & Härtel (1801) a Nikolaus Simrock 
(1812) uskutočnili vo svojich tlačiach z komerčných dôvodov. Seißenburský odpis je podľa nášho názoru teda 
najvierohodnejším prameňom aj v otázke nástrojového obsadenia. V každom prípade je jediným notovým 
materiálom, ktorý pre dielo predpisuje trio basetových rohov.  
Existujú však aj ďalšie historické fakty súvisiace s KV 439b, ktoré poukazujú práve na toto nástrojové 
obsadenie. Zrejme nie je náhodou, že Terzetten für 3 Baßethörner Antona Stadlera (kľúčovej postavy pri 
vzniku KV 439b) sú skomponované pre trio basetových rohov. Ide o koncept úžitkovej hudby postavený na 
sade osemnástich voľne stojacich častí, presne ako KV 439b. Vyššie citovaný úryvok z listu Stadlerovcov 
Ignatzovi von Beecké z roku 1781 nám potvrdzuje, že Stadlerovci s Griesbacherom hrali ako trio basetových 
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rohov, nie v inej nástrojovej formácii, napríklad dvoch klarinetov s fagotom a pod. Dôkaz o tom, že Anton 
Stadler vlastnil kópiu KV 439b vo verzii troch basetových rohov, nám dokladá list Constanze Mozartovej 
vydavateľovi Johannovi Antonovi Andrému v Offenbachu z 31. mája 1800. Stadlerov koncert v Rige (21. 
marca 1794) nám zase dokladá, že Stadler hral KV 439b, a to v pôvodnom nástrojovom obsadení troch 
basetových rohov. 
Nezodpovedanou zatiaľ zostáva otázka, prečo Breitkopf & Härtel publikoval len štyri z 25 častí KV 439b. 
Nevieme ani, prečo Nikolaus Simrock vytvoril alternatívne poradie častí, ktorým naznačil aj ich nové 
usporiadanie do cyklov.  
Podľa počtu úvodných a záverečných častí, ale aj tanečných a pomalých častí sa zdá, že Mozart komponoval 
Fünfundzwanzig Stücke KV 439b s cyklickou predstavou utriedenia častí do štyroch serenád respektíve 
divertiment. Žiaľ, nevieme, v akej forme ich skutočne zanechal vo svojom rukopise. Môžeme len 
predpokladať, že tieto skladby komponoval s predstavou úžitkovej hudby typu divertissement, pričom sa 
podvolil zabehnutej kompozičnej praxi a ponechal hudbu formálne bez cyklického utriedenia, ako to môžeme 
vidieť v iných jeho opusoch, napríklad v Gallimathias musicum (Quodlibet) KV 32, či Zwölf Duos KV 487/496a. 
Dodajme, že z hudobného hľadiska nič neriskoval, pretože jednotlivé časti v porovnateľných typologických 
kategóriách sú štýlovo veľmi podobné, a teda vzájomne zameniteľné. Hráčom táto forma voľne stojacich častí 
dovoľovala tvoriť cykly podľa aktuálnych koncertných či spoločenských potrieb. Predpokladáme, že týmto 
spôsobom sa v praxi narábalo aj s jednotlivými časťami v KV 439b. 
Divertissement Pour Trois Cors de Bassett Juraja Družeckého zahŕňa celkovo šestnásť rýchlych častí, desať 
tanečných častí a len šesť pomalých častí. Ich pomer v jednotlivých typologických kategóriách je iný ako 
v KV 439b. Vyšší je najmä počet rýchlych a tanečných častí v pomere k šiestim pomalým častiam, ktorých je 
neadekvátne málo. Táto disproporcia (z hľadiska potrieb tvorby cyklických foriem) nás vedie k názoru, že 
Družecký na rozdiel od Mozarta nemal presne vyhranenú predstavu o možnom cyklickom utriedení častí 
v Divertissement. Preto bolo nutné tieto časti podrobiť detailnejšej faktúrovo-výrazovej analýze. Na základe 
vonkajších formálnych znakov, štrukturálnych prvkov a výrazovej klasifikácie sme dokázali identifikovať šesť 
častí, ktoré majú charakter úvodnej hudby a možno nimi otvárať cyklus. Sú to časti Adagio Allegro č. 1,Allegro 
č. 5,  Allegro č. 16, Allegro č. 18, Allegro č. 20 a Allegro č. 27. Do kategórie pomalých častí piesňového typu 
radíme tiež šesť častí: Andante č. 3, Moderato č. 9, Moderato č. 11, Adagio č. 13, Andante č. 22 a Romance 
Andante č. 24. Tanečné časti – zastúpené výlučne menuetom – môžeme rozčleniť na tzv. „harmonické“ (č. 8, 
č. 23, č. 29), v ktorých dominuje vertikálna zložka hudby, „sonoristické“ (č. 12, č. 15, č. 21), v ktorých je 
najvýraznejším stavebným prvkom oktávový paralelizmus, a „melodické“ (č. 2, č. 6, č. 31) s výrazne klenutou 
horizontálnou líniou vedúceho hlasu. Mimo všetkých špecifikovaných kategórií menuetov stojí Menuetto 
Allegretto č. 17, ktoré prekračuje svojou komplexnou štruktúrou a celkovou dĺžkou bežný umelecký štandard 
tanečných častí v tejto zbierke. Nositeľmi záverečnej hudby sú tu (okrem jedného prípadu) výlučne časti 
s rondovou formou Rondo Allegro č. 4, Finale Allegro č. 10, Rondo č. 19, Allegro č. 26, Allegro č. 28 a Rondo 
č. 33. Z metrického a výrazového hľadiska tvoria samostatnú skupinu Allegretto č. 25 a Allegretto č. 32, 
v ktorých sa uplatňuje 6/8 takt a lovecký afekt. Rezíduom zbierky sú zostávajúce časti Allegro č. 5, Allegretto 
scherzando č. 7 a Allegro č. 30, ktoré zostali bez jasnej cyklickej klasifikácie. Ich menšia hudobná 
vyhranenosť vytvára predpoklady na flexibilné použitie či už uprostred, alebo na konci cyklu.  
Všeobecne môžeme skonštatovať, že pri riešení členenia častí v Divertissement Pour Trois Cors de Bassett sa 
musí každý riešiteľ popasovať s dvomi dôležitými, ale zároveň protichodnými aspektmi. Na jednej strane stojí 
fakt, že Družecký vo svojej Harmoniemusik preferoval 4-časťový cyklus. Na druhej strane musíme zobrať do 
úvahy skutočnosť, že viaceré časti v Divertissement sú natoľko stručné, že 4-časťové partity (z nich 
vytvorené) by boli príliš krátke. Z uvedeného vyplýva, že oba aspekty sa nedajú zohľadniť v jednom riešení 
členenia častí. Cyklické členenie Divertissement Pour Trois Cors de Bassett v tabuľkách č. 9. 10 a 
11 predstavuje tri koncepty delenia častí do partít, ktoré zohľadňujú vyššie popísané aspekty.  
Z výrazového hľadiska v Divertissement Pour Trois Cors de Bassett dominuje veselosť a tanečnosť, pričom 
prekvapujúco málo je tu zastúpená hudba serenádového typu s pomalším tempom a zádumčivou náladou. 
Túto výrazovú charakteristiku diela zrejme ovplyvnila Družeckého dlhodobá afinita k radostnej hudbe, ktorú 
prekvapujúco nezmenil ani hlbšie posadený zvuk basetových rohov. Pozitívna nálada prevláda aj v jeho 
mnohopočetnej Harmoniemusik (dielach určených pre formácie dychových nástrojov), čím sa v podstatnej 
miere ponáša na rovnomennú tvorbu Josepha Haydna. Nie náhodou boli viaceré skladby z tohto segmentu 
Družeckého tvorby donedávna mylne uvádzané ako diela tohto autora. Zaujímavé je, že práve 
v Harmoniemusik sa značne stiera istý kvalitatívny rozdiel v kompozičnom majstrovstve medzi oboma 
skladateľmi, pričom do popredia vystupuje štýlová podobnosť ich kompozícií.  



Mgr. art. Róbert Šebesta, PhD. 

Text do vedeckej monografie, vydanej VŠMU v rámci projektu Accentus Musicalis.                                                                       28 

  

V prípade tvorby W. A. Mozarta môžeme pomerne presvedčivo preukázať, že špecifické sonoristické dispozície 
basetových rohov ovplyvnili expresívnu podstatu viacerých diel. Vo Fünfundzwanzig Stücke für 3 Bassethörner 
KV 439b Mozart skomponoval viaceré časti serenádového typu s hĺbavou náladou (Adagio č. 3, Adagio č. 19, 
Adagio č. 21 a Adagio č. 23.), ktoré sa svojím výrazom vyčleňujú z bežného štandardu úžitkovej hudby. 
Domnievame sa, že práve tieto časti skladateľ skomponoval inšpirovaný zvukom basetových rohov. Súvislosť 
medzi sonoristickou kvalitou basetových rohov a „vážnym“ charakterom niektorých častí v KV439b môžu 
spochybňovať otázky, ktoré sme si položili v súvislosti s pôvodným nástrojovým obsadením. V tejto súvislosti 
však môžeme čitateľa upozorniť na využitie basetových rohov v Slobodomurárskej smútočnej hudbe 
KV 477/479a a v Requiem KV 626 (čiže v skladbách so smútočným až lamentóznym výrazom), v ktorých sa 
dá preukázať spojitosť medzi zvukovým základom basetových rohov a špecifickou expresivitou týchto 
skladieb. Domnievame sa, že v Mozartovej predstave sa zvuk basetových rohov viazal najpresvedčivejšie 
najmä s touto výrazovou polohou.  
Zdá sa, že práve v expresívnej rovine môžeme najlepšie definovať rozdiel medzi Divertissement Pour Trois 
Cors de Bassett a Fünfundzwanzig Stücke für 3 Bassethörner KV 439b. Zatiaľ čo Družecký nedokázal 
charakterovo odlíšiť hudbu pre basetové rohy napríklad od klarinetovej, v Mozartovej tvorbe túto kvalitu 
zreteľne rozoznáme. Práve v tejto rovine hodnotenia najostrejšie vidíme rozdiel v talente a kompozičných 
schopnostiach oboch skladateľov. 
Fünfundzwanzig Stücke für 3 Bassethörner KV 439b Wolfganga Amadea Mozarta je neprekonaným 
majstrovským dielom v repertoári hudby pre tri basetové rohy. Divertissement Pour Trois Cors de Bassett 
však môžeme s touto kompozíciou porovnávať, čím dokladáme vysoký umelecký štandard kompozičného 
umenia Juraja Družeckého.  
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