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Nástroje znejúce  
tisíckou píšťal
Z	médií	sa	valia	informácie	napínajúce	nervy	až	do	prasknutia,	vyvolávajúce	nepokoj.	Nezaškodí	
aspoň	v	predvianočnom	čase	pristaviť	sa	pri	kostolných	organoch,	ktoré	sú	asi	v	každom	z	nás	
„strojcom“	úplne	iných	emócií.	

Text: Dušan Mikolaj, | Foto: autor a Igor Válek

jemcov	a	 sympatizantov	organizujú	
prednášky	z	organológie	a	organár-
stva,	u	nás	už	vo	viac	ako	stovke	kos-
tolov	zaznamenali	stav	nástrojov	na-
zývaných	i	kráľovskými...	Sústreďme	
sa	na	oblasť	Spiša,	ktorý	v	historic-
kom	priereze	možno	povýšiť	na	cha-
rakteristiku	reprezentujúcu	situáciu	
v	iných	krajoch.	Tradícia	sa	tu	začí-
na	rokom	1642,	keď	sa	staviteľ	orga-
nov	Jakub	Koffenberg	usadil	v	Spiš-
ských	Vlachoch,	 z	19.	 storočia	 spo-

meňme	Jozefa	Demetera	zo	Švedlá-
ra	a	Pavla	Herrmanna	z	Kežmarku.	
Hoci	je	na	Spiši	mnoho	architekto-
nicky	vzácnych	kostolov	a	na	chó-
re	 každého	 stojí	 organ,	 remeslo	 sa	
dávnejšie	 vytratilo.	 Potreba	 vyrábať	
nové	organy	sa	aktualizovala	najmä	
po	prvej	návšteve	pápeža	Jána	Pav-
la	II.	na	jar	1990.	Práve	na	Spiši	za-
čalo	krátko	na	to	pracovať	organár-
ske	zoskupenie	Mixtura4fach	a	hoci	
zaniklo	roku	2005,	technicky	nároč-
nú	 remeselnú	 činnosť	 rozvíja	 Gab- 
riel	Bies.	

VzNEŠENOSŤ REMESELNéHO 
POSLANIA
V	spišskej	obci	Hranovnica	stojí	ne-
zvyčajná	 budova	 s	 nápisom	 Bies	 a	
púta	 pozornosť	 najmä	 výškou.	 Po-
dobnú	architektúru	inde	na	Sloven-
sku	nenájdete,	 a	 ani	 dielni	 jej	ma-
jiteľa	sa	iné	nevyrovnajú.	Zaujímavá	
architektúra	nie	je	prejavom	(žiaľ,	u	
nás	 dosť	 častým)	 jeho	 povyšovania	
sa.	Jednoducho	si	ju	vyžiadala	pod-
stata	 organárskej	 práce.	 Ak	 dosta-
ne	 objednávku	 na	 zhotovenie	 ale-
bo	opravu	sedemmetrového	nástro-
ja,	i	pri	najväčšej	skromnosti	strecha	
dielne	 musí	 byť	 o	 voľajaký	 metrík	
vyššia.	Nástroj	má	svoje	miesto	pre-
dovšetkým	v	chrámoch	a	kostoloch,	
a	cez	ich	poslanie	možno	sčasti	cha-
rakterizovať	i	povahu	majstrov.	Kým	
sa	 Gabriel	 Bies	 dostal	 k	 vznešené-
mu	remeslu,	vyučil	sa	za	zámočníka	
v	 chemickom	 učilišti	 vo	 Svite	 a	 po	
ňom	 získal	 maturitné	 vysvedčenie	 
v	odbore	mechanik	 strojov	a	 zaria-
dení.	 Bolo	 to	 roku	 1990,	 predchá-
dzajúci	 hospodársky	 režim	 prud-
ko	upadal	a	on	si	v	odbore	nevedel	
nájsť	kvalifikovanú	prácu.	Mal	blízko	
k	hudbe,	prihlásil	sa	na	košické	kon-
zervatórium	a	už	počas	štúdia	začal	 

Na	 stránke	 organista.sk	 nájdeme,	
že	na	Slovensku	je	331	organov.	Do-
zvedáme	sa	tiež	o	desaťročnom	pô-
sobení	 Spoločnosti	 priateľov	 orga-
nov	 na	 Slovensku	 (SPO),	 jedinom	
občianskom	 združení,	 ktoré	 si	 vší-
ma	 toto	 významné	 kultúrne	 dedič-
stvo.	 Členmi	 sú	 profesionálni	 kon-
certní	 a	 liturgickí	 organisti	 s	 vyso-
koškolským	 hudobným	 vzdelaním,	
amatérski	 chrámoví	 organisti,	 po-
slucháči	 organovej	 hudby.	 Pre	 záu-
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hrávať	 na	 kontrabase	 v	 Štátnej	 fil-
harmónii.	Po	absolvovaní	sa	do	nej	
prihlásil	na	konkurz,	stal	sa	riadnym	
členom	orchestra.	

Čoskoro	pochopil,	že	perspektívu	
príťažlivej	 kariéry	 výrazne	 limitu-
jú	finančné	odmeny.	Viacerí	hudob-
níci	 v	 orchestri	 si	 hľadali	 vedľajšie	
zamestnanie	 a	 zdroje	 príjmov,	 po-
chopiteľne	na	ujmu	umeleckej	kva-
lity	 ich	 výkonov.	 Bies	 riešil	 dilemu	
odchodom	 zo	 zamestnania.	 A	 keď-
že	sa	jeho	kamarát	venoval	oprave	
organa,	pridal	sa	k	nemu.	Zo	zrete-
ľa	 remeselných	 tradícií	 to	 bola	 istá	
odvaha.	 Nikto	 z	 jeho	 rodiny	 ani	 
v	prostredí,	kde	vyrastal,	sa	činnos-
ti	nevenoval,	ba	ani	on	sám	sa	o	ňu	
nezaujímal.	

Ku	 Gabrielovi	 sa	 priblížilo	 ako-
by	mimovoľne,	ale	i	v	jeho	živote	sa	
potvrdilo,	že	nič	významné	sa	neu-
deje	náhodne.	Všetko	má	hlbšie	zá-
konitosti,	perspektíva	vedie	cez	 ich	
pokorné	pochopenie	a	pevné	ucho- 
penie.	Zvuk	organov	ho	začal	priťa-
hovať	neodolateľne,	pozorne	si	vší-
mal	 ich	 výtvarnú	 architektúru,	 dô-
kladným	štúdiom	postupne	prenikal	 
k	detailnejšej	podstate	 ich	 technic-
kej	 stránky	 podmieňujúcej	 kvalitu	
hudobných	 zvukov	 a	 podmanivosť	
interpretačného	 prejavu.	 Koncom	
minulého	 storočia	 nabral	 odvahu	
na	opravu	staršieho	organu,	založil	
si	dielňu	a	dnes	je	aj	uznávaným	sta-
viteľom	nových	nástrojov.	

VySOKá DIELňA S POKORNOu 
prÁcOu mAJStrOV
V	dielni	pracuje	iba	zo	sedem	zruč-
ných	remeselníkov.	Obnovili	remes-
lo,	ktoré	sa	zdalo	už	umŕtvené	a	ich	
súčasné	 výkony	 sú	 hodné	profesio-
nálnych	 majstrov.	 Stojíte	 pod	 pre-
sklenou	 kopulou	 dielne	 a	 sleduje- 
te,	ako	v	nej	reparujú	staručké	a	ľud- 
skou	nedbanlivosťou	dosť	poničené	
hudobné	 nástroje.	 Rozoberajú	 ich	 
do	najmenších	čiastočiek,	čistia,	kon- 
zervujú,	zničené	vymieňajú	a	napo-
kon	všetko	dávajú	do	pôvodnej	po-
doby.	Majiteľ	dielne	si	za	ich	precíz-
nu	 obnovu	 získal	 uznanie	 na	 Spiši	
aj	v	širšom	okolí.	Dostáva	objednáv-
ky	aj	na	zhotovenie	nových	organov,	
už	ich	bol	asi	tucet.	Splnenie	každej	
si	 žiada	 mesiace	 dôkladných	 čin-
ností.	 Treba	 vyrobiť	 všetky	 základ-
né	organové	komponenty:	desiatky	 
i	 celé	 stovky	píšťal	 (sú	ako	pľúca	aj	
hlas	nástroja)	z	driev	s	dobrými	re-

zonančnými	 vlastnosťami	 a	 kovové	 
s	cínovým	základom,	registre,	vzduš- 
nice,	 mechy,	 čerpadlá	 vzduchu	 či	
materiál	 na	 zhotovenie	 organovej	
skrine,	v	ktorej	je	na	pozadí	výtvar-
ne	 zdobeného	 prospektu	 uložený	
hudobný	nástroj,	oživovaný	od	hra-
cieho	 stola	 manuálovou	 a	 pedálo-
vou	klávesnicou	(nimi	sa	uvádza	do	
pohybu	 mechanická,	 pneumatická	
či	novodobejšia	traktúra	na	elektric-
ký	pohon).	

To	všetko,	akokoľvek	dôkladne	zho- 
tovené	a	poctivo	zmontované,	 však	
tvorí	 iba	 stavebnú,	 mechanickú	 a	
technickú	 základňu.	 Podstata	 pri-
chádza	so	vzduchom	podnecujúcim	
presné	 a	 zároveň	 podmanivé	 tóny	
píšťal.	 To	 si	 žiada	 nenahraditeľnú	
hudobnú	kvalifikáciu	 (hovorieva	 sa	
o	absolútnom	sluchu).	Jednoznačná	
záruka	je	v	osobe	vedúceho	dielne.	
V	košickej	filharmónii	hral	Bies	iba	
štyri	 sezóny,	 ale	orchestrálna	 súhra	
kolektívu	významne	podporila	jeho	
zvukovú	predstavivosť,	ktorá	mu	po-
máha.	 Hovorí:	 „Základné informá-
cie a rady, postupy sa dajú naštudovať, 
ale nikde sa nedá naučiť hotový postup 
a prístup. Musíte si všímať mnohé drob-
nosti, odpozorovať ich a usporiadať si  
v hlave, ako ich využiť pri konkrétnej  
práci. Ak sa dotýkate nástroja, čo už exis-
tuje, snažte sa viac chápať, ako rozmýš-
ľali ľudia v tej dobe, čo ich viedlo práve 
k takej konštrukcii, ako sa nástroj spon-
tánne vyvíjal, formoval v jeho prirodze-
nom prostredí. Nemôžete ísť svojou ces-
tičkou... je lepšie, ak si chodník, riečka 
nájde svoje smerovanie v prostredí, ktoré 
toku vody najviac vyhovujú.“ 

NEBESKÉ zVuKY pOD 
cHRáMOVOu KOPuLOu
Gabriel	 Bies	 sa	 venuje	 práci	 s	 po-
korou,	o	tejto	svetskej	činnosti	uva-
žuje	s	povznesením	hodným	zvuko-
vej	mohutnosti	a	duchovnej	vzneše-
nosti	 organovej	 hudby.	 Jeho	 vedo-
mosti	 siahajú	 ďaleko	 do	 minulos-
ti,	hodnotenia	majú	nadčasový	roz-
mer,	priam	metaforické	sú	niektoré	
prirovnania	charakterizujúce	celko-
vú	účinnosť	nástroja	a	zvukovú	mo-
hutnosť	organovej	hry.	Najväčší	hu-
dobný	nástroj	má	 svoj	 vlastný	 cha-
rakter,	ale	organári	oddávna	smero-
vali	 za	 víziou	pripodobniť	 jednotli-
vé	registre	hlasom	iných	hudobných	
nástrojov.	Dnes	 sú	 registre	 imitujú-
ce	 trúbku,	 pozón,	 hoboj	 alebo	 slá-
čikové	nástroje,	od	historickej	violy	

da	gamba,	flauty	všetkých	možných	
typov	a	druhov	aj	 iné	 inštrumenty.	
Aby	sme	mali	základnú	predstavu	o	
zložitosti	organov,	ten	pre	nový	Kos-
tol	 sv.	 Košických	mučeníkov	 vo	 vý-
chodoslovenskej	metropole	na	 Síd-
lisku	nad	 jazerom	pozostáva	 zo	 se-
demnástich	 tisícok	 súčiastok!	 Jeho	
zvuky	vyludzuje	tisíc	osemsto	kovo-
vých	 a	 drevených	 píšťal,	 najkratšia	
má	desať	centimetrov,	najdlhšia	šesť	
a	pol	metra.	Je	dosť	zložité	vcítiť	sa	
do	práce	Gabriela	Biesa,	keď	 tento	
„píšťalový	 les“	 postupne	 ladí,	 „učí	
hrať“	 každú	 jemne	 zhotovenú	 tru- 

bicu	tak,	aby	súzvučne	znela	so	všet- 
kými	ostatnými.	Prirodzene,	nielen	 
v	 dielni,	 ale	 predovšetkým	 v	 chrá-
movom	 priestore	 pre	 poslucháčov	 
s	rozličnými	hudobnými	skúsenosťa-
mi	a	citovými	očakávaniami.	

Keď	vstúpite	do	kostola	počas	via-
nočných	 sviatkov,	myslite	 i	 na	dáv-
nych	 organárov,	 na	 posolstvo	 kto-
rých	nadväzuje	partia	remeselníkov	
v	spišskej	obci	Hranovnica. n
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