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Program 

 

Pátek 9. listopadu 2018 

 

9.30-10.30 prezence účastníků 

10.30  slavnostní zahájení 

 

 

I. Rok 1918 jako mezník ve vývoji hudební kultury českých zemí a střední Evropy (1) 

předsedající: Jiří SEHNAL 

 

10.40-11.05  Jiří BEZDĚK (Praha, Katedra hudební teorie HAMU): Česká a slovenská hymna 

pohledem hudební teorie 

11.05-11.30 Olga MOJŽÍŠOVÁ (Praha, Národní muzeum – České muzeum hudby – Muzeum 

Bedřicha Smetany): Rok 1918 a proměna fenoménu Smetana 

11.30-11.55 Jarmila GABRIELOVÁ (Praha, Ústav hudební vědy FF UK): Bohuslav Martinů: 

Česká rapsodie (H 118) 

11.55-12.20 Ivana KALINA TABAK (Praha, Ústav hudební vědy FF UK): Kompoziční a literární 

projevy Bohuslava Martinů jako reakce na historické události roku 1918 

 

 

12.20-14.30 polední přestávka 

 

 

II. Rok 1918 jako mezník ve vývoji hudební kultury českých zemí a střední Evropy (2) 

předsedající: Karol MEDŇANSKÝ  

  

14.30-14.55 Michal ŠČEPÁN (Bratislava, Ústav hudobnej vedy SAV): Systematizácia hudobných 

inštitúcii, telies a súborov na Slovensku medzi rokmi 1918-1939 

14.55-15.20 Peter RUŠČIN (Bratislava, Ústav hudobnej vedy SAV): Rok 1918 – medzník vo vývoji 

slovenskej hymnológie 

15.20-15.55 Slávka KOPČÁKOVÁ (Prešov, Inštitút estetiky a umeleckej kultúry, FF PU): Pavol 

Gallo a hudobný život Prešova po roku 1918 

 

 

15.55-16.15 přestávka 

 

 

III. Rok 1918 jako mezník ve vývoji hudební kultury českých zemí a střední Evropy (3) 

předsedající: Alena BUREŠOVÁ 

 

16.15-16.40 Petr BAJER (Praha, Katedra hudební výchovy PedF UK): Hudební kultura v 

Jindřichově Hradci v roce 1918 optikou týdeníku Ohlas od Nežárky 

16.40-17.05 Tomáš SLAVICKÝ (Praha, Národní muzeum – České muzeum hudby): Češi v hudbě 

c. k. maríny a jejich podíl na rozšíření chromatických žesťových nástrojů 

 

17.05-17.15 přestávka  



IV. Hudební život v meziválečném Československu (1) 

předsedající: Karel STEINMETZ 

 

17.15-17.40 Petr KALINA (Brno, Ústav hudební vědy FF MU): Hudba jako diplomatický 

prostředek mladého ukrajinského státu. Československé turné Ukrajinské republikové 

kapely (1919) 

17.40-18.05 Yvetta KAJANOVÁ (Bratislava, Katedra muzikológie FF UK): Recepcia zábavnej 

hudby v Československu po roku 1918 

18.05-18.30 Michael BECKERMAN (New York, New York University): Kdo to byl? Včera a dnes 

 

 

18.30 Společenský večer 

 
 

Sobota 10. listopadu 2018 

 

9.00-10.45 Volební valná hromada členů ČSHV 

 

 

10.45-11.00 přestávka 

 

 

VI. Hudební život v meziválečném Československu (2) 

předsedající: Vlasta REITTEREROVÁ 

 

11.00-11.25 Karol MEDŇANSKÝ (Prešov): Význam osobnosti Mikuláša Moyzesa pre rozvoj 

prešovského hudobného a kultúrneho života po roku 1918 

11.25-11.50 Andrej ŠTAFURA (Bratislava, Ústav hudobnej vedy SAV): Slovenské historické 

organy v kontexte roku 1918 

11.50-12.15 Jana MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ (Brno, Hudební fakulta JAMU): Bedřich 

Antonín Wiedermann – nejvýznamnější pedagog varhanní hry v meziválečné době 

 

 

12.15 slavnostní zakončení  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní výroční konference ČSHV 2018 se konají ve spolupráci s Národním muzeem – 

Českým muzeem hudby. Akce finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Nadace Český 

hudební fond.  



Abstrakty referátů 

 

 

Petr BAJER (Praha, Katedra hudební výchovy PedF UK): Hudební kultura v Jindřichově Hradci v 

roce 1918 optikou týdeníku Ohlas od Nežárky 
Jindřichův Hradec patří mezi významná lokální centra naší země. Dlouhou řadu let poutá pozornost 

významných badatelů a vědců. Kromě rozličných dokumentů uchovaných v Muzeu 

Jindřichohradecka a zvláště ve Státním okresním archivu Jindřichův Hradec jsou důležitým a 

vskutku nepostradatelným pramenem místní periodika. Nejvýznamnější z těchto tiskovin je týdeník 

Ohlas od Nežárky, který vycházel nepřetržitě mezi lety 1871-1942. Tento pramen se již dočkal 

badatelské pozornosti, byl však zkoumán toliko jako fenomén doby – z hlediska žurnalistického a s 

ohledem na přínos pro znalost českého národopisu. Jaký vhled umožňuje do hudebního života města, 

zatím předmětem podrobného zkoumání nebylo. Připravený příspěvek je sondou do 

mnohasetstránkového celku Ohlasu od Nežárky a ukáže význam tohoto pramene v hledání odpovědí 

na otázky týkající se regionální hudební kultury. Bude zaměřen na vytvoření hudebně kulturní mapy 

města Jindřichova Hradce v roce 1918, a to jednak s ohledem na domácí hudební aktivity (tj. přímo 

ve městě), jednak budou sledována vystoupení hostujících umělců a hudební aktivity v blízkém okolí 

města, o nichž se Ohlas od Nežárky zmiňuje. Poznatky získané pro rok 1918 budou porovnány s 

několika vybranými dalšími ročníky z dvaasedmdesátileté historie týdeníku. V rámci příspěvku bude 

věnována pozornost i jindřichohradeckým událostem, které souvisely s vyhlášením republiky. 

 

Michael BECKERMAN (New York, New York University): Kdo to byl? Včera a dnes 

Referát se zaměřuje na dvě česká hudební díla z doby kolem roku 1918 týkající se Romů – Janáčkův 

Zápisník zmizelého (1919) a Cigán (1922) Jiřího Červeného. Prozkoumá je v dobovém kontextu a 

také skrze jejich ohlasy v hudbě následujícího půlstoletí. Janáčkův Zápisník se znovu objevuje 

v Terezíně, citován Pavlem Haasem v jednom z klíčových momentů jeho „čínského“ písňového 

cyklu, a Červeného ponuré kabaretní monodrama se v 70. letech proměňuje v dechovkový hit Černý 

cikán. Koncentrovaná síla Janáčkova Zápisníku u Haase dále mohutní díky důrazu na zmínky o 

svobodě, vězení a toulání – „cikán“ se stává židovským vězněm. V Černém cikánovi jsou síla a 

drama původního Cigána zcela rozptýleny, děj změněn a romský hrdina díla znemožněn. 

 

Jiří BEZDĚK (Praha, Katedra hudební teorie HAMU): Česká a slovenská hymna pohledem 

hudební teorie 
Obě hymny jsou zde analyzovány po stránce melodické, metrorytmické a harmonické výstavby. Z 

výsledku analýzy je pak odvozen důkaz, že spojení obou slavnostních písní v době společného státu 

bylo podpořeno i vnitřními kompozičními prostředky. Ty sice primárně nevznikly tvůrčí aktivitou 

jediného autora, ale jinými, nehudebními okolnostmi. Přesto však existovaly a působily blahodárně 

na celistvé vyznění sledované dvojice. 

 

Jarmila GABRIELOVÁ (Praha, Ústav hudební vědy FF UK): Bohuslav Martinů: Česká rapsodie 

(H 118) 
Monumentální patriotickou kantátu pro baryton, smíšený sbor, velký orchestr a varhany 

zkomponoval mladý Bohuslav Martinů na jaře roku 1918 pod dojmem „slavné přísahy národa 

českého a pod dojmem krásné řeči spisovatele Aloise Jiráska“ Jemu je také dedikována. Provedena 

byla krátce po vzniku samostatné Československé republiky 12. ledna 1919 a poté opakovaně 17. a 

24. ledna téhož roku. Posledního ze zmíněných tří provedení se zúčastnil dokonce čerstvě zvolený a 

inaugurovaný president Tomáš Garrigue Masaryk. Pro Martinů to byl první vskutku velký veřejný 

úspěch. Nicméně později, po svém odchodu do Paříže, se skladatel k tomuto svému dílu, podobně 

jako i k jiným svým „hříchům mládí“, už nehlásil, a také česká hudební veřejnost na ně víceméně 

zapomněla. 

 



Yvetta KAJANOVÁ (Bratislava, Katedra muzikológie FF UK): Recepcia zábavnej hudby v 

Československu po roku 1918 
Jazz a populárna hudba v roku 1918 mala odlišný charakter v Čechách a na Slovensku. Pokým prvé 

kabarety a divadlá hudby s reflexiou dobových tancov vznikali v Čechách už v roku 1909, na 

Slovensku prevládala ľudová hudba. Cigánske súbory migrujúce po Slovensku, preberali do svojho 

repertoáru prvé tanečné formy ako napríklad shimmy, two-step, cake-walk, boston, tango… Napriek 

tomu možno predpokladať, že poslucháč na Slovensku a aj v Čecháchj mal príležitosť poznať nové 

tance prostredníctvom kinohudby. Prvé kino Ponrepo bolo v Prahe otvorené v roku 1907, kino 

Bioskop v Bratislave o 2 roky skôr v roku 1905. Český poslucháč bol však kvantitatívne a aj 

kvalitatívne ďaleko lepšie pripravený pre vstrebávanie jazzu a populárnej hudby (neskôr aj trampskej 

piesne), než slovenský poslucháč. Vznik republiky dal podnet pre uvedomenie si významu pôvodnej 

slovenskej populárnej piesne a jazzu. V Čechách prvá jazzová skladba na pôde veľkých foriem 

vznikla v roku 1905 (Rudolf Friml: Indian Song), na Slovensku v roku 1928 (Alexander Moyzes: 

Vest pocket suita). Prvá česká populárna skladba, známa vo v globálnom svete – Škoda lásky 

(Jaromír Vejvoda), vznikla v roku 1927. Slovenská hudba doteraz taký šláger nemá, možno 

spomenúť popularitu čínskej verzie Tota Heľpa v hip hopovom spracovaní „Hasayaqi“ Zhou Chuan 

Xiong, CD Man Ocean, Singapore Live) z roku 2004, alebo skladbu Petra Breinera – Variácie vo 

forme concerta grossa na témy piesní Beatles (1985, CD Beatles Seasons, EMI Columbia 1987, GB 

SCX 6708, CD Beatles Go Baroque, Naxos 1993). 

 

Petr KALINA (Brno, Ústav hudební vědy FF MU): Hudba jako diplomatický prostředek mladého 

ukrajinského státu. Československé turné Ukrajinské republikové kapely (1919) 
V kontextu vzniku nových národnostních států v Evropě po první světové válce byla založena také 

Ukrajinská lidová republika, jež byla už v roce 1919 zlikvidována bolševickými vojsky a později 

připojena k Sovětskému svazu. Ukrajinská lidová republika v době své krátké existence vyvíjela 

značné diplomatické úsilí a toužila po uznání evropskými mocnostmi i menšími nově vzniklými 

státními útvary. Jako jeden z diplomatických prostředků zvolil nejvyšší představitel Ukrajiny Simon 

Petljura hudbu, opíraje se o bohatou sborovou tradici a krásu ukrajinské lidové i duchovní písně. Za 

tímto účelem vznikla speciálním zákonem Ukrajinská republiková kapela (šlo o smíšený pěvecký 

sbor bez instrumentální složky), která dostala za úkol seznámit nejširší evropskou veřejnost s faktem 

nedávného vzniku samostatné Ukrajiny, ba i se samotnou existencí ukrajinského národa se 

svébytným jazykem a kulturou. V obecném povědomí inkriminované doby totiž ukrajinský národ 

takřka všem (intelektuály nevyjímaje) ještě splýval s národem velkoruským. Ukrajinská republiková 

kapela si jako první destinaci pro své evropské turné zvolila Československo, kde v průběhu května 

1919 s neobyčejným úspěchem u široké i odborné veřejnosti vystupovala opakovaně v Praze a dále i 

v jiných městech českých zemí. Soubor úkoly své mise splnil a překvapené české publikum seznámil 

s krásou vlastních národních a duchovních písní, o jejichž existenci neměla valná většina naší 

společnosti ani tušení. V dobových kritikách je vyzdvihována také u nás dosud neslýchaná technická 

úroveň tohoto pěveckého tělesa. 

 

Ivana KALINA TABAK (Praha, Ústav hudební vědy FF UK): Kompoziční a literární projevy 

Bohuslava Martinů jako reakce na historické události roku 1918 
V odborných publikacích věnujících se tématice moderní české hudby bývá Bohuslav Martinů 

charakterizován jako jeden z nejvýznamnějších bojovníků za nový český styl (Vladimír Helfert, 

Česká moderní hudba) či jako obránce a apoštol nové hudby (Miloš Hons, Boj o českou moderní 

hudbu). Martinů byl vskutku houževnatým bojovníkem za svobodu uměleckého projevu již od svých 

skladatelských začátků v období studia na pražské konzervatoři. Záhy začal usilovně komponovat a 

snažil se prosadit vlastní skladby, aby se mu po ukončení první světové války a po prohlášení 

Národní přísahy Aloisem Jiráskem v dubnu roku 1918 podařilo využít jedinečné příležitosti. 

Zkomponoval tehdy kantátu Česká rapsodie pro orchestr, baryton, smíšený sbor a varhany, která 

byla v lednu následujícího roku provedena hned dvakrát nejvýznamnějším domácím orchestrem – 



Českou filharmonií. Tato událost podnítila Martinů k dalším tvůrčím zápasům. Lze říci, že se o pár 

let později již v Paříži stal odborníkem na současnou uměleckou produkci, kdy se zejména snažil 

uchopit hlavní směřování „nového projevu“ v hudbě. Navíc však nabýval pocitu, že už z 

objektivního stanoviska může hodnotit a snažit se ovlivnit konzervativní a „nezdravé“ kulturní klima 

ve své vlasti, o čemž ovšem svědčí jeho články vzniklé po roce 1924. Ocitnuvše se v umělecky 

svobodném prostředí prožíval Martinů nejnáročnější vnitřní tvůrčí zápas, zároveň však zkomponoval 

i svá první závažnější díla jako je orchestrální kompozice Half-time, La bagarre či první 

koncertantní skladby. 

 

Slávka KOPČÁKOVÁ (Prešov, Inštitút estetiky a umeleckej kultúry, FF PU): Pavol Gallo a 

hudobný život Prešova po roku 1918 

Osudy a peripetie regionálnej hudobnej kultúry v Prešove po roku 1918 sú predovšetkým osudmi 

jednotlivých osobností a ich vkladu do procesu budovania novej kultúry v novom štáte Čechov s 

Slovákov. Po udalostiach na konci roka 1918 a v nasledujúcom roku 1919 vzplanuli obrovské nádeje 

u národne orientovaných osvetových, pedagogických a umeleckých pracovníkov. Zatiaľ čo v centre, 

v Bratislave, sa prebúdzal čulý hudobný život – napredovali práce pri budovaní všetkých stupňov 

školstva a vyššieho hudobného školstva, profesionálneho divadla, postupne aj komorných a 

symfonických telies, rozhlasu – tieto procesy v regiónoch zďaleka nemali takú podporu a zázemie. 

Nedostatočnú inštitucionálnu bázu suploval zástoj silných umeleckých a organizačne talentovaných 

osobností (P. Gallo, M. Moyzes a ď.), ktorí sa okamžite postavili do služieb hudobnej kultúry a 

všeobecného školstva. Profesionálny príbeh dirigenta, divadelníka, publicistu a škôldozorcu Pavla 

Galla a jednej dekády (1819-1829) jeho aktivít v Prešove, je príbehom veľkej lásky k umeniu a k 

národu, spojenej s profesionalitou a obdivuhodným osobným nasadením. 

 

Karol MEDŇANSKÝ (Prešov): Význam osobnosti Mikuláša Moyzesa pre rozvoj prešovského 

hudobného a kultúrneho života po roku 1918 

Mikuláš Moyzes (1872-1944) patril medzi významné osobnopsti staršej skladateľskej generácie 

pripravujúcej nástup slovenskej hudobnej moderny. Po príchode do Prešova v roku 1908 sa veľmi 

aktívne zapájal do jeho kultúrneho života. Po vzniku Československa sa jeho kultútrne aktivity ešte 

znásobili. Pričinil sa o znovuoživenie Matice slovenskej, o znovu založenie Mestskej hudobnej 

školy, rozprúdil hudobný život v meste, pričinil sa účinkovanie českých koncertných umelcov. 

Významné sú kontakty s čekými hudobníkmi aj pod vplyvom jeho syna Alexandra, študuujúceho na 

od roku 1925 na Pražskom konzervatóriu. Tie kontakty zásadným spôsobom ovplyvnili jeho 

skladateľský rukopis. 

 

Jana MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ (Brno, Hudební fakulta JAMU): Bedřich Antonín 

Wiedermann – nejvýznamnější pedagog varhanní hry v meziválečné době 

Čelnou varhanní osobností nově vzniklého Československa se stal Bedřich Antonín Wiedermann 

(1883–1951). Byl virtuosem s bohatou koncertní činností, na rozdíl od ostatních varhaníků byl 

aktivní kompozičně (na 340 skladeb), vedle toho ale vyučoval. Pedagogicky působil na pražské 

konzervatoři, kam nastoupil roku 1917 a kde vychoval řadu žáků, později předních varhaníků. Po 

vzniku AMU vyučoval i tam. Svými vystoupeními a také ve výuce prosazoval varhany jako 

koncertní nástroj. Referát porovná Wiedermannovu pedagogickou činnost s jinými našimi 

varhanními pedagogy té doby a zhodnotí jeho význam v této oblasti. 

 

Olga MOJŽÍŠOVÁ (Praha, Národní muzeum – České muzeum hudby – Muzeum Bedřicha 

Smetany): Rok 1918 a proměna fenoménu Smetana 

Hudba Bedřicha Smetany sehrála za 1. světové války významnou roli v procesu vzniku 

československého státu, což se po roce 1918 odrazilo na vzestupu Smetanova „kultu“ v 

meziválečném období v různých oblastech hudebního a kulturního života, který vyvrcholil oslavami 

100. výročí jeho narození v roce 1924 v celonárodním i mezinárodním měřítku. Ve svém příspěvku 



bych se chtěla zamyslet nad proměnou vnímání Smetanova odkazu a cestami jeho prezentace v 

domácích poměrech i směrem do zahraničí. 

 

Peter RUŠČIN (Bratislava, Ústav hudobnej vedy SAV): Rok 1918 – medzník vo vývoji slovenskej 

hymnológie 

Výskum duchovnej piesne na Slovensku bol v predprevratovom období doménou evanjelickej 

teológie a literárnej histórie. Po roku 1918 dostal, okrem iného aj zásluhou pôsobenia českého 

muzikológa Dobroslava Orla nový impluz nielen v zameraní na hudobnú stránku duchovných piesní, 

ale aj v zohľadnení katolíckej tradície, ktorá bola dovtedy v hymnologickom bádaní opomínaná. 

Príspevok sumarizuje predpoklady a činitele, ktoré podmieňovali „zlatý vek slovenskej hymnológie“ 

v 30. a 40. rokoch 20. storočia, symbolicky uzavretý publikáciou Hudba na Slovensku v XVII. storočí 

s kapitolou Ladislava Burlasa venovanou hudobnej stránke najvýznamnejších slovenských 

kancionálov – Cithary Sanctorum a Cantus Catholici. 

 

Tomáš SLAVICKÝ (Praha, Národní muzeum – České muzeum hudby): Češi v hudbě c. k. maríny a 

jejich podíl na rozšíření chromatických žesťových nástrojů 

V roce 1918 se stala minulostí přítomnost českých hudebníků v rakouských službách na moři. 

Příspěvek se vydává po stopách činnosti a vyzařování c. k. námořní hudby, která byla ve své době 

prominentním tělesem, a mezi jejími kapelníky i instrumentalisty převládali Češi obou národností. 

Zakladatelem nové námořní hudby, po jejím přesunutí z Benátek do Terstu a Puly, se stal Josef 

Sawerthal (1819-1893). Jeho kapela používala nové typy chromatických žesťových nástrojů 

konstruované J. V. Červeným, propagovala jejich přednosti a související styl instrumentace. 

Sawerthalova hudba později působila ve službách arcivévody Maxmiliána v Terstu, účastnila se 

reprezentačních akcí v různých zemích, v roce 1863 odplula jako císařská dvorní kapela do Mexika. 

Po pádu císařství část kapely zůstala v Mexiku, Sawerthal posléze reformoval vojenské hudby v 

Anglii. Vliv c. k. námořní hudby se projevil také na jaderském pobřeží při zakládání městských 

kapel v okolí hlavních rakouských přístavů. Mnoho z nich dodnes působí, především v okolí Terstu, 

Puly a Kotoru, a mezi jejich zakladateli se vykytuje řada českých jmen. 

 

Michal ŠČEPÁN (Bratislava, Ústav hudobnej vedy SAV): Systematizácia hudobných inštitúcii, 

telies a súborov na Slovensku medzi rokmi 1918-1939 

Po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie s následným vznikom 1. Československej republiky, 

hudobný život na Slovensku nabral na dynamizácii svojho vývoja. K doterajším zriaďovateľom 

hudobných inštitúcii – štátu a cirkvi, pribudol tretí sektor v podobe súkromných družstiev a spolkov, 

ktoré ako náhrada šľachty veľmi dôležitým podielom prispeli k rozvoju hudobnej kultúry na 

Slovensku. Pôsobenie vzdelávacích ústavov, profesionálnych a amatérskych orchestrálnych telies 

svojimi aktivitami v mestách ako aj na vidieku dopĺňali spevácke zbory. Funkciu zvyšovania 

hudobného podvedomia v širokých radoch obyvateľstva ešte stále zastupovalo domáce 

muzicírovanie, v rámci ktorého pôsobilo niekoľko komorných súborov na veľmi vyspelej úrovni. 

Predkladaný príspevok sa zoberá systematizáciou novovzniknutých hudobných inštitúcii, telies a 

súborov v rámci jednotlivých sektorov na Slovensku medzi rokmi 1918-1939, s následnou 

charakteristikou pôsobenia tých najdôležitejších z nich. 

 

Andrej ŠTAFURA (Bratislava, Ústav hudobnej vedy SAV): Slovenské historické organy v kontexte 

roku 1918 

Obdobie prvej svetovej vojny bolo pre slovenské organárstvo ťažkým, a to hneď z niekoľkých 

dôvodov. Keď opomenieme samotnú podstatu vojnového stavu, malo predovšetkým charakter 

stagnácie z hľadiska stavby nových nástrojov. Zároveň bolo poznačené mnohými deštrukčnými až 

devastačnými zásahmi do už existujúcich nástrojov. Tie sa týkali predovšetkým rekvirácie 

organových píšťal, a to s cieľom získať kvalitný zbrojársky materiál, ktorý by bolo možné ďalej 

využiť v samotnej vojne. Rekvirovali sa pritom predovšetkým prospektové píšťaly, ktoré ako 



najväčšie organové píšťaly poskytovali pre potreby armády najviac materiálu, najmä olova 

používaného ako strelivo. Po vojne boli zrekvirované píšťaly postupne nahrádzané píšťalami 

vyrobenými zo zinkového plechu, ktorý bol však vzhľadom na dobové zloženie na výrobu 

organových píšťal nevhodný. Predovšetkým jeho veľmi zlá tvarovateľnosť je dodnes veľkým 

problémom napr. v procese reštaurovania daných nástrojov. Ako komponent zinkových pišťal sa 

zároveň v nevhodnej kvalite používalo aj olovo, ktoré je v súčasnej dobe a v konkrétnych 

abiotických podmienkach príčinou aktívnej korózie kovových organových píšťal. Nedostatok 

kvalitného materiálu používaného na výrobu organových píšťal ovplyvnil aj autorský charakter 

jednotlivých organárov – nástrojár determinovaný nedostatkom kvalitného materiálu bol nútený 

kreovať iný zvukový ideál, ako pôvodne, teda pred vojnou. Pokiaľ bol teda útlm stavby nových 

nástrojov len dočasným dopadom prvej svetovej vojny na naše organárstvo, dôsledky rekvirácie 

organových píšťal a nedostatku kvalitného stavebného materiálu v povojnovom období pociťujeme 

aj v súčasnosti. Rekviráciou organových píšťal sme zároveň stratili významnú časť hudobného 

kultúrneho dedičstva, s čím sa z pozície pamiatkovej ochrany a samotnej štýlovej interpretácie na 

týchto nástrojov rovnako stretávame dodnes. 


