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Serenáda B dur K. 361, nazývaná aj Gran Partita, patrí 
k majstrovským dielam hudobného génia Wolf ganga 
Amadea Mozarta a grandióznym reprezentantom 

žánru Harmoniemusik. Tvoria ju tri páry melodických 
nástrojov (hoboje, klarinety, basetové rohy), basová 
sekcia (dva fagoty a kontrabas) a nezvyčajne mohutná 
formácia štyroch invenčných rohov, dodávajúca skladbe 
orchestrálny zvukový rámec. Má jedinečne prepracovanú 
inštrumentáciu a vďaka bohatosti timbrov dychových 
nástrojov disponuje mimoriadnou farebnou škálou.1

Skladba s určitosťou zaznela na benefičnom koncerte 
klarinetistu a Mozartovho priateľa Antona Stadlera. Na 
jej výnimočnosť upozorňuje aj pozvánka na koncert v no
vinách Wienerblättchen z 23. marca 1784:

»Pán Stadler starší, momentálne v službách Jej 
Výsosti cisára, usporiada hudobný koncert vo svoj 
prospech (benefíciu), na ktorom okrem iných dob-
re vybraných diel zaznie veľká dychová hudba špe-
ciálneho typu, ktorú skomponoval pán Mozart.«2

Koncert sa uskutočnil v národnom dvorskom divadle vo 
Viedni v čase pôstu, kedy mávali všetci hráči a sluhovia 
voľno zo služby na dvore. Oznam v novinách naznaču
je (ale nedokazuje), že išlo o premiérové uvedenie diela. 
Koncert recenzoval Johann Friedrich Schink (pod pseudo
nymom Gabriel Wilhelm Steinfeld) v tzv. prechádzkach 
(»Fußgängereien«):

»Počul som dnes hudbu pána Mozarta pre dycho-
vé nástroje, štyri časti – nádherné a vznešené! 
Zahŕňala trinásť nástrojov, štyri rohy, dva hoboje, 
dva fagoty, dva klarinety, dva basetové rohy, kon-
trabas, a za každým nástrojom sedel majster – ó, 
aký účinok vytvorili – prekrásny a veľký, zname-
nitý a vznešený.«3

Schink píše o uvedení štyroch častí, no v rukopisnej par
titúre, uloženej v kongresovej knižnici vo Washingtone, 
je ich sedem bez známok neskoršieho dokomponovania. 
Prečo teda zahrali len štyri časti? Je možné, že Stadlerovi 

1 Prípadová štúdia o tomto diele publikovali Lawson, Co
lin – stoweLL, Robin: The Historical Performance of Music. An 
Introduction, Cambridge: Cambridge University Press, 1999, 
s. 109-133.

2 Musikalische Akademie, in: Das Wienerblättchen, 23. mar
ca 1784, s. 111, https://anno.onb.ac.at/cgi-content/annoshow?
call=wib|17840322|11|53|0&hash=0001cd89: »Heut wird Herr 
Stadler der ältere in wirklichen Diensten Sr. Majestät des Kai
sers, im k. k. National-Hoftheater eine musikalische Akademie 
zu seinem Vortheil geben, wobey unter anderen gut gewählten 
Stücken eine große blasende Musik von besonderer Art, von 
der Composition des Hrn. Mozart gegeben wird.«

3 schink , Johann Friedrich: Musikalische Akademie von 
Stadler, Virtuos auf dem Klarinet, in: Litterarische Fragmente, 
II, Graz: 1785, https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/
bsb10119439, s. 286-288, tu s. 286: »Hab’ auch heut eine Mu
sik gehört mit Blasinstrumenten, von Herrn Mozart, in vier 
Säzzen – herrlich und hehr! Sie bestand aus dreizehn Instru
menten, als vier Corni, zwei Oboi, zwei Fagotti, zwei Clarinetti, 
zwei Basset-Corni, ein Contre-Violon, und saß bei jedem Instru
ment ein Meister – o es tat eine Wirkung – herrlich und groß, 
trefflich end hehr. –«
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sa Gran Partita so siedmimi časťami zdala príliš dlhá.4 Prípadne ju nestihli celú nacvičiť. Pod
statnejšou otázkou však je, ktoré štyri časti uviedli. Určite nimi neboli prvé štyri časti (Largo. 
Molto allegro – Menuetto – Adagio – Menuetto), pretože im chýba typická záverečná časť s fi
nálnou hudbou. Z existujúcich siedmich častí sa dá selekciou vytvoriť presvedčivá štvorčasťová 
partita, napr. zoradením častí Largo. Molto allegro – Menuetto – Adagio – Tema con Variazioni 
(1, 2, 3, 6), či Largo. Molto allegro – Menuetto – Romance. Adagio – Finale. Molto allegro (1, 4, 
5, 7). Schink vo svojej recenzii špeciálne vyzdvihol hru klarinetistu Antona Stadlera, ktorý ňou 
umelecky vyčnieval nad svojimi kolegami:

»Ďakujem Vám, veľký virtuóz! S vašim nástrojom ste dokázali čosi, čo som nikdy nepočul. 
Nemyslel som si, že klarinet dokáže imitovať ľudský hlas tak verne, ako ste ho imitovali 
vy. Skutočne, Váš nástroj má tak jemný a krásny tón, že mu nikto so srdcom nemôže 
odolať – I ja mám srdce, drahý virtuóz! Dovoľte mi poďakovať sa Vám.«5

Uvedenia Gran Partity 23. marca sa Mozart zrejme nezúčastnil, pretože musel byť prítomný na 
premiére svojho Klavírneho koncertu K. 449 v dome svojej žiačky Barbary Ployerovej. Vzhľadom 
na identický deň premiéry oboch diel sa ponúka možnosť Gran Partite prideliť definitívne opu
sové číslo K. 449a. Vieme však preukázať, že išlo o premiérové uvedenie diela?

Datovanie, účel a miesto uvedenia diela
Čitateľa azda prekvapí, že v súvislosti s Gran Partitou nie je najdiskutovanejšou otázkou jej 
nástrojové obsadenie či kompozičný koncept, ale datovanie. Označenie »Gran Partitta« je spolu 
s rokom »1780« v partitúre dopísané neskôr ( Obr. 1). Predpokladá sa, že oba údaje do parti
túry vpísal vydavateľ Johann Anton André po tom, čo skladbu s množstvom iných rukopisov 

4 Leeson, Daniel N. – whitweLL, David: Concerning Mozart’s Serenade in B-flat for Thirteen Instru-
ments, K. 361 (370a), in: Mozart-Jahrbuch 1976/77, s. 97-130, tu s. 108.

5 schink, Musikalische Akademie von Stadler (pozn. 3), s. 286: »Sollst meinen Dank haben, braver Vir
tuos! was mit deinem Instrument beginnst, das hört’ ich noch nie. Hätt’s nicht gedacht, daß ein Klarinet 
menschliche Stimme so täuschend nachahmen könnte, als du sie nachahmst. Hat doch dein Instrument 
einen Ton so weich, so lieblich, daß ihm Niemand widerstehn kann, der ein Herz hat, und das hab' ich, 
lieber Virtuos; habe Dank!«

/2

Obr. 1:
W. A. Mozart: Gran 
Partita, K. 361/370a, 
titulný list
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získal od Constanze Mozartovej v roku 1799. Hoci titul Gran Partita nie je pôvodný, vystihuje 
veľkoleposť tohto diela a dodáva mu nepopierateľnú charizmu. Na základe roku 1780, dopísa
ného Andrém, Köchel pridelil dielu opusové číslo 361 predpokladajúc, že skladateľ ho napísal 
v Mníchove počas produkcie opery Idomeneo. Alfred einstein bol presvedčený, že Mozart ho 
skomponoval po presídlení do Viedne v roku 1781, a preto v roku 1937 pozmenil jeho opusové 
číslo na 370a.

Neskôr sa objavili aj úvahy, že Gran Partita mohla premiérovo zaznieť pri príležitosti Mo
zartovej svadby s Constance Weberovou v roku 1782. editori diela pre Neue Mozart Ausgabe 
Daniel Leeson a David Whitwell sú však presvedčení, že kompozícia vznikla až v čase vyššie 
citovaného inzerátu vo Wienerblättchen (23. marec 1784) pri príležitosti benefičného koncertu 
klarinetistu Antona Stadlera.6 Prítomnosť Antona Davida a Vincenta Springera – špecialistov 
v hre na basetových rohoch – vo Viedni v rokoch 1784-1785 tento predpoklad len podporuje.7 
Zrejme len pre nich si Mozart mohol dovoliť skomponovať také technicky náročné party oboch 
basetových rohov. Ich spoločné muzicírovanie aj s bratmi Stadlerovcami a Theodorom Lotzom 
na benefičnom koncerte v slobodomurárskej lóži »Zur Gekrönten Hoffnung« 9. decembra 1785 
( Obr. 2) dokladá, že sa poznali. Predpokladá sa, že práve pre Davida so Springerom a bratov 
Stadlerovcov Mozart skomponoval aj päťhlasné Adagio K. 411 pre dva klarinety a tri basetové 
rohy a trojhlasné Adagio K. 410 pre trio basetových rohov. Pre Davida so Springerom dodatočne 
prikomponoval ďalšie dva party basetových rohov do Slobodomurárskej smútočnej hudby K. 477 
( Notový príklad č. 1), pričom pôvodné party klarinetu a basetového rohu skomponoval pre 
bratov Stadlerovcov. A práve do vyššie uvedeného kontextu skladieb s multi-klarinetovým vyu
žitím z rokov 1784-1785 vhodne zapadá aj vznik Serenády B dur K. 36,1, nazývanej Gran Partita.

Na rozdiel od Slobodomurárskej smútočnej hudby K . 477 však v Gran Partite absentuje 
kontra fagot.8 Táto skutočnosť sa zdá byť tiež podstatnou pri určení časového rámca jej vzni
ku. Je pravdepodobné, že Mozart dodatočne prikomponoval kontrafagot do Slobodomurárskej 
smútočnej hudby K. 477 (17. október, 1785) na základe jeho zdokonalenia známym nástrojárom 
Theo dorom Lotzom (1746-1792). O jeho vylepšení informovali Wiener Zeitung 7. septembra 
1785:

»[Lotz ...] zdokonalil tiež Oktavfagot [= Kontrafagot] [...]. Pán Lotz mal tú česť hrať na 
tomto nástroji za prítomnosti Jeho Veličenstva cisára, ako aj verejne v c. k. Národnom 

6 Leeson – whitweLL, Concerning Mozart’s Serenade in B-flat ( pozn. 4), s. 108.
7 weston, Pamela: Yesterday’s Clarinetists: a sequel, York: emerson edition Ltd., 2002, s. 60, 159. 
8 Part označený ako »Contra basso« zahŕňa na viacerých miestach predpis »pizzicato« a vylučuje 

akékoľvek úvahy o použití kontrafagotu.

/3

Obr. 2:
Slobodomurárska lóža 
»Zur Gekrönten Hoff

nung«, okolo 1785, 
vpravo dole zrejme 

Mozart a Schikaneder
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divadle na veľkej hudobnej akadémii s c. k. dychovou komornou hudbou za všeobecného 
potlesku.«9

Spomínaný koncert sa uskutočnil 12. marca 1785. Podľa existujúcej dokumentácie hral Lotz 
v roku 1785 na kontrafagote (»Oktavfagot«) aj na zasadnutí slobodomurárkej lóže »Zur Gekrön
ten Hoffnung« 9. decembra 1785 a takmer s istotou hral part kontrafagotu v Slobodomurárskej 
smútočnej hudbe K. 477 (17. októbra 1785). Je zrejmé, že Mozart by neváhal kontrafagot použiť 
aj v Gran Partite, ak by ho mal k dispozícii. Ale v predpokladanom čase vzniku diela v roku 
1784 bol Lotz ešte v Prešporku a predstavenie zdokonaleného kontrafagotu vo Viedni sa ešte 
neuskutočnilo. Podľa Lotzových vlastných slov sa tak stalo až na vyššie zmienenej veľkej hudob
nej akadémii s »k. k. Kammerharmoniemusik« 12. marca 1785. Chýbajúci kontrafagot v Gran 
Partite naznačuje, že dielo vzniklo skôr ako v roku 1785.

A práve v roku 1784 vznikli dve kompozície, ktorých s Gran Partitou viaže pozoruhodná 
štylistická príbuznosť. Ide o Kvinteto Es dur K. 452 pre fortepiano a dychové nástroje (skompo
nované 30. marca 1784,  Obr. 3) a Sonátu B dur K. 454 pre fortepiano a husle (dokončené 21. 

9 Nachricht, in: Wiener Zeitung 1785, č. 72 (7. 9.), s. [13] [= 2109], http://anno.onb.ac.at/cgi-content/
anno?aid=wrz&datum=17850907&seite=13&zoom=33: »[...] hat er [= Lotz] auch einen grossen Oktavfagot 
verfertiget [...]. Herr Lotz hat mit diesem Instrument alhier die allerh. Gnade gehabt sich sowohl bey Sr. 
Maj. dem Kaiser, als auch in einer grossen musikalischen Akademie im k. k. Nationaltheater mit der k. k. 
blasenden Kammerharmoniemusik öffentlich mit algemeinen Beyfall hören zu lassen, [...].« Pozri Šebesta, 
Róbert: Nástrojár Johann Theodor Lotz vo svetle historickej dokumentácie: najnovšie objavy a zhodnotenie, 
in: Clavibus unitis 5 (2016), s. 1-14, tu s. 9, https://www.acecs.cz/media/cu_2016_05_sebesta.pdf.

/4

Notový príklad č. 1:
W. A. Mozart: Maue-
rische Trauermusik 
(Slobodo murárska 
smútočna hudba), 
K. 477, úvodná 
strana partitury so 
širokospektrálnym 
obsadením dychových 
nástrojov vrátane 
klarinetu a troch 
basetových rohov 

http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=wrz&datum=17850907&seite=13&zoom=33
http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=wrz&datum=17850907&seite=13&zoom=33
https://www.acecs.cz/media/cu_2016_05_sebesta.pdf
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apríla 1784,  Notový príklad č. 2). Impozantný pomalý úvod s bodkovaným rytmom a násled
né postupné rozpohybovanie hlasov v tempe largo je spoločnou štrukturálnou črtou všetkých 
troch introdukcií ( Obr. 4a-b). Navyše K. 452 a K. 454 svojim vznikom časovo korešpondujú 
s oznamom o uvedení Gran Partity vo Wienerblättchen 23. marca 1784. Štylistické hľadisko 
je podstatné aj pri porovnaní Gran Partity so serenádami K. 375 a K. 388, skomponovanými 
v rokoch 1781-1782 pre podobné obsadenie dychových nástrojov. Je zrejmé, že kompozičný 
štýl Gran Partity je o poznanie zrelší, z čoho usudzujeme na neskorší rok jej skomponovania.

Nezodpovedanou otázkou však zostáva, prečo tak grandiózne dielo, akým je Gran Partita, 
Mozart neuviedol vo svojom Verzeichnüß aller meiner Werke? Veď prvé zaznamenané skladby 
sú už z februára 1784! Je možné, že tematický katalóg si začal písať neskôr a na Gran Partitu 
zabudol podobne ako na ďalších pätnásť opusov, ktoré vznikli neskôr, ako si začal písať tema
tický katalóg, a nie sú v ňom zapísané.

/5

Obr. 3:
Introdukcia z Mozar
tovho Kvinteta Es dur 

pre klavír, hoboj, 
klarinet, invenčný roh 

a fagot, K. 452

Notový príklad č. 2:
Introdukcia z Mo

zartovej Sonáty pre 
klavír a husle, K. 454
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Analytické poznámky k jednotlivým častiam
Veľkoryso koncipovaná sedemčasťová cyklická forma Serenády K. 361 zahŕňa úvodnú pomalú 
introdukciu so sonátovým Allegrom, dva výnimočne rozsiahle menuety (oba s dvomi triami), 
Tému so šiestimi variáciami, dve pomalé časti canzonettového typu a záverečné Rondo, ktoré 
uzatvára mozaiku rozmanitých kompozičných konceptov tohto impozantného opusu.

1. Largo – Molto allegro
Dialóg slávnostného pomalého úvodu s bodkovaným rytmom v tutti zvuku a forte dynamike 
kontrastujúceho s komornou odpoveďou jedného nástroja, či následné postupné rozpohybova
nie hlasov v šestnástinových a dvaatridsatinových notových hodnotách je spoločnou štruktu
rálnou črtou introdukcií Gran Partity K. 361 (K. 449a), Kvinteta Es dur K. 452 pre fortepiano 
a dychové nástroje a Sonáty B dur K. 454 pre fortepiano a husle. Závažnosť introdukčnej hudby 
je vo všetkých troch prípadoch podčiarknutá predpisom Largo – Mozartovho najpomalšieho 
základného tempa. V pomalej introdukcii Gran Partity klarinet odpovedá na orchestrálny tutti 
vstup bodkovaného motívu vedeného hobojom. Už tu Mozart anticipuje svoju základnú inštru
mentačnú ideu pre celú kompozíciu, stavajúcu do protipólu hoboj a klarinet ako dve sólové 
zvukové diskantové entity. Ich periodickým striedaním získal tembrovú variabilitu diela a vyhol 
sa (až na krátke momenty) zdvojovaniu týchto dvoch diskantových hlasov a tým aj zbytočným 
intonačným problémom a akustickej nekompatibilite. V následnom Molto allegre pokračuje 
pomerne striktne striedanie oboch nástrojov. Zatiaľ čo klarinet vedie zvukovo komorné úseky, 
dynamicky prieraznejší hoboj je lídrom tutti pasáží. Čiže základný dynamický kontrast na spô
sob concertina a tutti, generujúci tzv. kaskádovitú dynamiku, je podporený zmenou farby tónu 
vedúcich hlasov v komorných a »orchestrálnych« tutti úsekoch. Štrukturálnou zvláštnosťou 
Molto allegra je »monotematickosť« jeho sonátovej formy. Na mieste vedľajšej myšlienky sa 
objavuje hlavná téma, avšak v dominantnej tónine F dur. Jej podobnosť s hlavnou témou je o to 
nápadnejšia, že je zapísaná v rovnakých tónoch ako hlavná téma. Ako je to možné? B klarinety 
(ako hlavné melodické hlasy) majú hlavnú tému v B dur zapísanú v tónine C dur rovnako, ako 
F basetové rohy (tenorové klarinety) vedľajšiu myšlienku v F dur. Tým je dané, že obe témy sú 
v hlavných melodických hlasoch (klarinety v hlavnej téme a basetové rohy vo vedľajšej téme) 
zapísané v rovnakých notách písanej tóniny C dur. Jedna štrukturálna rozdielnosť však medzi 
oboma témami existuje. Zatiaľ čo hlavná téma má štvortaktovú periodickú stavbu s dvoj
taktovým predvetím aj závetím, vedľajšia myšlienka vychádza z rovnakého predvetia, ale je 
rozšírená na desať taktov. Mozart z úvodného motívu (predvetia, alebo polovety) vytvoril dva 
tematické varianty: kratší periodický štvortaktový (téza – antitéza) a dlhší neperiodický desať
taktový s parabolicky klenutou melodickou kontúrou. Skutočný kontrastný tematický materiál 
sa v Molto allegre objavuje až na začiatku rozvedenia, no v ďalšom priebehu motivicko-tematic
ky spracováva motív hlavnej myšlienky. Vnútorná tektonika tejto časti je ľahko rozpoznateľná 
vďaka tzv. ukončovaciemu motívu, ktorý člení jednotlivé pasáže. Pred nástupom kódy Mozart 
hudobný proces zastavuje a poskytuje priestor pre krátku kadenciu klarinetu, ktorý iniciuje aj 
dvanásťtaktovú kódu, ktorou monumentálna prvá časť končí ( Notový príklad č. 3a-b)

/6

Notový príklad č. 3a:
W. A. Mozart: Gran 
Partita, K. 361/370a, 
hlavná téma 1. časti 
Molto allegro, t. 1521
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Notový príklad č. 3b:
W. A. Mozart: Gran 

Partita, K. 361/370a, 
vedľajšia téma 1. časti 

Molto allegro, t. 3954

2. Menuetto 
Prvý z dvoch menuetov je porovnateľne dlhý ako prvá časť. Svojou dĺžkou presahuje nielen 
bežné menuety bez tria či s jedným triom, ale aj »symfonické« menuety v symfóniách či iných 
dobových inštrumentálnych skladbách. Môžu za to úžasné tembrové možnosti dvanástich dy
chových nástrojov a ich variabilné inštrumentačné využitie. Základný menuet je kombinovaný 
s dvomi triami a vytvára A-B-A-C-A formu. Hlavný menuet v tutti obsadení je vnútorne členený 
na štvortaktia, spájané do osemtaktových viet a šestnásťtaktového A dielu rozšíreného o štvor
taktie s opakovaným uvedením ukončovacieho motívu. V Triu I. je tutti hudba vystriedaná 
komorným zvukom dvoch klarinetov a basetových rohov, ktoré uvádzajú v dokonale homo
génnom zvuku charakteristické jódlovacie figúry na spôsob tirolského ländlera. Tónina es dur 
viac vyhovuje B klarinetom ako basetovým rohom v F ladení. Ich figúry v písanej tónine B dur 
preveria kvalitu nástrojov i hráčsku šikovnosť. Zatiaľ čo Trio I. je vyhradené výlučne kvartetu 
jednoplátkových nástrojov, v Triu II. Mozart vsadil na farebný kontrast dvojplátkových hobojov 
a fagotov, doplnených sonórnym »blendom« invenčných a basetových rohov. Rýchlejšie pulzu
júce trioly vnášajú do hudby akčnosť, rovnomenná tónina g mol zase určitú sentimentalitu. 
Dych vyrážajúca tembrová a tematická variabilita musí v priebehu deviatich minút uspokojiť 
aj tých najnáročnejších poslucháčov ( Notový príklad č. 4a-c).
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Notový príklad č. 4a:
W. A. Mozart: Gran 
Partita, K. 361/370a, 
Menuetto I.

Notový príklad č. 4b:
W. A. Mozart: Gran 
Partita, K. 361/370a, 
Trio I.

Notový príklad č. 4c:
W. A. Mozart: Gran 
Partita, K. 361/370a, 
Trio II.



Poznámky k da tovan iu a  kompoz i čnému š tý lu  Mozar tove j  Gran Par t i t y 23

© Association for Central European Cultural Studies Clavibus unitis 11/4 (2022), pp. 15-26

A
r
t
i
c
u
l
i

/9

Obr. 4:
W. A. Mozart: Gran 

Partita, K. 361/370a,
úvod 3. časti Adagio

3. Adagio
Prvá z dvoch pomalých častí v tempe Adagio sa v ostatných desaťročiach stala ikonickou hud
bou Serenády B dur. Na jej kľúčový význam pri kreovaní umeleckej charizmy celého diela 
poukazuje aj Salieriho opis vo Formanovom filme Amadeus. Hoboj, klarinet a basetový roh 
si vzájomne preberajú nekonečne plynúcu melodickú líniu v tónine es dur, zatiaľ čo zvyšok 
ansámblu vytvára akýsi »groove« – pulzáciu neprerušeného toku hudby v štýle Nachtmusik. 
K jeho prerušeniu príde len v takte 17 pri prechode do B dielu. Hudba B dielu získava dramatic
kejší priebeh vybočením do f mol a c mol, pričom motivickou prácou vygraduje v taktoch 24-25 
v g mol. Následný regres a sekvenčný pokles hudby s návratom do pôvodnej tóniny es dur 
uzatvára dramatický oblúk B dielu. Na jeho konci v takte 27 sa druhýkrát preruší melodická 
kontúra i pulzácia hudby pred reprízou A dielu. V ňom sa hudobný tok opakuje po takt 35. Po 
ňom hudba nemoduluje do dominantnej tóniny B dur ako v pôvodnom A dieli od taktu 11, ale 
zostáva centralizovaná v es dur. Záverečná kóda od taktu 42 je charakteristická tónickou zá-
držou v base a vybočením do subdominantnej tóniny As dur. Hoci slávne Adagio považujeme za 
jasný príklad Nachtmusik, jej dramatický oblúk v B dieli a tonálna centralizácia pri opakovaní 
A dielu ponúka určité črty sonátovej formy ( Obr. 4).

4. Menuetto Allegretto
Rýchlejšie tempo druhého menuetu vyplýva nielen z predpisu Allegretto, ale predovšetkým 
z absencie šestnástinových nôt. V osemtaktovom A dieli kontrastuje prvé štvortaktie v tutti 
obsadení s druhým štvortaktím v komornom zvuku hoboja s tanečným sprievodom klarinetov, 
basetových rohov a fagotov. Podobne je koncipovaný aj B diel, v ktorom úvodné tutti štvor-
taktie s komorným druhým štvortaktím dopĺňa štvortaktová spojka vyúsťujúca do opakovania 
A dielu. Pri jeho osemtaktovom opakovaní prichádza k vonkajšiemu rozšíreniu s presvedči
vejšou záverečnou figuráciou. Trio I. v b mol je spočiatku charakterovo mysteriózne, no pri 
modulovaní do f mol sa stáva dramatickejším. Osemtaktovú vetu rozširuje štvortaktový ukon
čovací motív. B diel je akčnejší a graduje k vrcholu. Opakovanie A dielu začína v es mol, aby 
identickým spôsobom ako úvodná fráza dospela na konci Tria I. do b mol. Trio II. je melodickým 
ländlerom, ktorý v bezstarostnom charaktere prináša podmanivú melódiu prvého hoboja, ok
távovo zdvojenú basetovým rohom a fagotom. Ostatné nástroje hrajú tradičný ländlerovský 
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sprievod. Iniciačné pizzicata v basovom hlase sú tradičným idiómom kontrabasu, a nie v mi
nulosti uprednostňovaného kontrafagotu ( Notový príklad č. 5). 

5. Romance: Adagio – Allegretto
Úvod Romance sa nesie v pokojnom tempe Adagio, písanom v nokturnovom štýle s paralelným 
vedením melodických nástrojov. Má a-b-a formu s krátkou kadenciou klarinetu, premosťujúcou 
prechod z B dielu na opakujúci sa A diel. Pokojné Adagio v es dur v 3/4 takte strieda akčnejšie 
Allegretto v paralelnej tónine c mol a 2/4 takte. Zmena nastáva aj v inštrumentácii: klarine
ty a hoboje striedajú v úlohe stredných melodických nástrojov basetové rohy, sprevádzané 
efektnými šestnástinovými figurami fagotov. Po repríze úvodného Adagia uzatvára ternárnu 
A-B-A formu Romance umne nakomponovaná kóda, na ktorú sa skáče vynechaním taktu 111 
( Notový príklad č. 6).

6. Tema con Variazioni
Téma so šiestimi variáciami ukazuje šírku Mozartovej kompozičnej kreativity. Je aj ojedinelým 
prípadom recyklácie vlastnej hudby, ktorú použil už skôr v Kvartete pre flautu a sláčikové trio 
C dur K . Anh. 171. Tému v predvetí uvádza klarinet rozkladom akordu B dur a rytmickým 
ozvláštnením akcentovanej ľahkej doby v druhom takte. Závetie kontrastuje tutti zvukom. Vy

/10

Notový príklad č. 5:
W. A. Mozart: Gran 
Partita, K. 361/370a, 
úvod 4. časti 
Menuetto Allegretto

Notový príklad č. 6:
W. A. Mozart: Gran 
Partita, K. 361/370a, 
úvod 5. časti 
Romance: Adagio – 
Allegretto



Poznámky k da tovan iu a  kompoz i čnému š tý lu  Mozar tove j  Gran Par t i t y 25

© Association for Central European Cultural Studies Clavibus unitis 11/4 (2022), pp. 15-26

A
r
t
i
c
u
l
i

/11
nechaním klarinetov v prvej variácii Mozart podčiarkuje melodickú dominanciu prvého hoboja. 
Komplementárne preberanie cirkulačného pohybu šestnástinových triol v prvom hoboji, prvom 
basetovom rohu a prvom fagote je pulzačným motorom i kreatívnou tempickou zložkou hudby, 
ktorá zrýchľuje dynamiku hudobného procesu. V druhej variácii sa melodickým lídrom stáva 
opäť prvý klarinet. Jeho zdržiavané tóny však poskytujú priestor pre vyniknutie originálnej 
figurácie basetovému rohu a fagotu, hrajúcich v oktávovom zdvojení. Tretia variácia síce za
čína v tutti obsadení, ale po ôsmich taktoch sa do popredia dostávajú oba klarinety, ktoré vo 
virtuóznych figurách preukazujú interpretačné dispozície bratov Stadlerovcov. Štvrtá variácia 
v b mol prináša sugestívnu smutno-dramatickú afektuozitu s oktávovými vzdychmi oboch 
klarinetov. Piata variácia v tempe Adagio s mrmlavým sprievodom basetových rohov v úvode 
poskytuje priestor pre spevné dispozície hoboja, ktoré preberie prvý klarinet. V druhej polovici 
klarinety a basetové rohy vytvoria vlnkový sprievod, nad ktorým sa vznáša éterická hobojová 
melódia. Posledná šiesta variácia prináša trojdobé metrum, ktorú vygradujú zbesilo rýchle 
staccatové trioly v jej závere ( Notový príklad č. 7a-b).

7. Finale. Molto Allegro
Akčným Rondom vrcholí celá sedemčasťová cyklická forma Serenády B dur. Štruktúra Ronda 
A-B-A-C-A + kóda ho radí k rondám vyššieho typu s náznakom sonátovej formy. Jeho harmo
nická a tónorodová kontrastnosť, tematická invenčnosť a inštrumentačná variabilita sú ďalším 

Notový príklad č. 7a:
Úvod Variácií 

v Mozartovom 
Kvartete pre flautu 

a sláčikové trio C dur, 
K. Anh. 171

Notový príklad č. 7b:
Úvod Variácií 

v Mozartovej Gran 
Partite, K. 361/370a
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dokladom Mozartovej premyslenej koncepcie celého diela. Virtuozita a farebná škála jednot
livých úsekov rondovej formy nedávajú poslucháčovi šancu poľaviť v pozornosti. 42-taktová 
záverečná kóda prináša gradačné momentum s dvomi vrcholmi. Po prvom vrchole v takte 116 
nasleduje regres v podobe chromatických poklesov, po ktorom sa hudba nadýchne k záverečnej 
stupnicovej gradácii, ukončenej záverečnými rozloženými akordami ( Notový príklad č. 8).

Záver
Originálnosť kompozičného konceptu Mozartovej Serenády B dur K. 361/370a ju radí k najlep
ším inštrumentálnym dielam Mozartovej tvorby. Bez pochýb tvorí umelecký vrchol repertoáru 
v žánri Harmoniemusik. Jej menej časté uvádzanie na koncertných pódiách zrejme v minulosti 
limitovala dostupnosť moderných basetových rohov aj kvalita hráčov na dychových nástrojoch. 
Súčasná situácia je z oboch hľadísk výrazne priaznivejšia a dáva prísľub pozitívnej perspektívy, 
z ktorej sa budú môcť tešiť všetci milovníci Mozartovej Gran Partity.

Notový príklad č. 8:
W. A. Mozart: Gran 
Partita, K. 361/370a, 
úvod 7. časti Finale: 
Molto Allegro


