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ABSTRAKT 

 

 
Bc. HAĽAMA, Michal: Arnošt Coufal a jeho komorná tvorba pre saxofóny. [Diplomová 

práca] – Akadémia umení v Banskej Bystrici. Fakulta múzických umení. Katedra 

orchestrálnych nástrojov. Vedúci diplomovej práce Mgr. art. Marek Pastírik, ArtD., 

Akadémia umení v Banskej Bystrici. Fakulta múzických umení. Katedra orchestrálnych 

nástrojov. 2021. Počet strán 48. 

 

 

Diplomová práca sa zaoberá hudobným skladateľom a pedagógom Arnoštom Coufalom 

a jeho komornou tvorbou pre saxofóny. Hlavným cieľom práce je priblíženie života, 

pôsobiska a komornej hudobnej tvorby pre saxofóny od hudobného skladateľa a pedagóga 

Arnošta Coufala. Čiastkové ciele sú zhrnúť životopisné údaje tejto málo zdokumentovanej 

osobnosti, preskúmať vybrané diela jeho komornej tvorby pre saxofóny a prostredníctvom 

nich poukázať na význam skladateľského prínosu Arnošta Coufala v tejto oblasti. 

Výstupom a prínosom tejto diplomovej práce je prvá súhrnná biografia Arnošta Coufala, 

prehľad kľúčových diel jeho komornej tvorby a bližší pohľad na skladateľský a aranžérsky 

štýl tejto osobnosti. 
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ABSTRACT 

 

 
Bc. HAĽAMA, Michal: Arnost Coufal and his chamber works for saxophones.. [Diploma 

Thesis] – Academy of Arts in Banska Bystrica. Faculty of the Performing Arts. Department 

of Orchestral Instruments. Supervisor Mgr. art. Marek Pastírik, ArtD., Academy of Arts in 

Banska Bystrica. Faculty of the Performing Arts. Department of Orchestral Instruments. 

2021. Number of pages 48. 

 

 

This diploma thesis focuses on musical composer and teacher Arnost Coufal and his chamber 

works for saxophones. The main goal of the thesis is to approach the life, work and chamber 

music for saxophones by the composer and teacher Arnost Coufal. The partial goals are to 

summarize the biographical data of this little-documented personality, to examine selected 

pieces of his chamber works for saxophones and through them to point out the importance 

of contribution of Arnošt Coufal in the area of musical composition. 

The output and contribution of this diploma thesis is the first biographical summary of 

Arnost Coufal, an overview of key pieces of his chamber work and a closer look at the 

composing and arranging style of this personality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords:  

Arnost Coufal. Chamber music. Saxophone. Arrangement. Music. 



 

 

OBSAH 

ÚVOD .................................................................................................................................... 9 
1 OSOBNOSŤ ARNOŠTA COUFALA .................................................................... 10 
1.1 Detstvo a hudobné začiatky ..................................................................................... 10 
1.2 Štúdium v Krasliciach a rozvoj džezového remesla ................................................ 12 
1.3 Vojenská služba a prvé roky života na Slovensku .................................................. 14 

1.4 Okresné osvetové stredisko v Martine a Swing Band mesta Žilina ........................ 16 
1.5 Pedagogické pôsobenie ............................................................................................ 17 
1.6 Neskoré obdobie života ........................................................................................... 20 

1.7 Čiastkový zoznam diel Arnošta Coufala ................................................................. 20 
2 KOMORNÁ TVORBA ARNOŠTA COUFALA PRE SAXOFÓNY .................... 22 
2.1 Sax Preludes ............................................................................................................ 23 
2.1.1 Stručný prehľad častí cyklu Sax Preludes ............................................................. 23 
2.1.2 Harmonický a formový prehľad diela Sax Preludes (6) ....................................... 28 
2.2 V baladickej nálade ................................................................................................. 37 

2.2.1 Stručný prehľad častí cyklu V baladickej nálade .................................................. 37 
2.2.2 Harmonický a formový prehľad diela V baladickej nálade č. 2 ........................... 38 
ZÁVER ................................................................................................................................ 47 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................. 48 
  



 

ZOZNAM OBRÁZKOV 

Obrázok 1 Westcoastové septeto na krajskom kole STM v Karlových Varoch, 

1958 

Obrázok 2 Arnošt Coufal, circa 1963 - 1966 

Obrázok 3 Arnošt Coufal, Vianočný koncert v roku 1988 

Obrázok 4 Arnošt Coufal – Sax Preludes (6), takty 1 – 5, introdukcia 

Obrázok 5 Arnošt Coufal – Sax Preludes (6), takty 6 – 11, hlavná téma 

Obrázok 6 Arnošt Coufal – Sax Preludes (6), charakteristický bodkovaný 

rytmus a staccato v takte 12 

Obrázok 7 Arnošt Coufal – Sax Preludes (6), takty 18 – 21, sled dominantných 

septakordov a spojovací úsek 

Obrázok 8 Arnošt Coufal – Sax Preludes (6), takty 22 – 25, B diel, prelúdium 

Obrázok 9 Arnošt Coufal – Sax Preludes (6), takty 30 – 33, záver B dielu, sled 

džezových kadencií 

Obrázok 10 Arnošt Coufal – Sax Preludes (6), takty 37 – 38 a 39 – 40, súvis 

spojovacieho úseku a rytmického C dielu 

Obrázok 11 Arnošt Coufal – Sax Preludes (6), takty 48 – 51, úvodné takty D 

dielu 

Obrázok 12 Arnošt Coufal – Sax Preludes (6), takty 56 – 57, chromatický sled 

akordov na záver D dielu 

Obrázok 13 Arnošt Coufal – Sax Preludes (6), takty 70 – 73, druhé štvortaktie 

skrátenej prísnej reprízy B dielu 

Obrázok 14 Arnošt Coufal – Sax Preludes (6), takty 79 – 81, záverečné takty 

Obrázok 15 Arnošt Coufal – V baladickej nálade 2, takty 1 – 4, introdukcia 

Obrázok 16 Arnošt Coufal – V baladickej nálade 2, takty 5 – 12, hlavná téma A 

dielu 

Obrázok 17 Arnošt Coufal – V baladickej nálade 2, takty 13 – 20, B diel 

Obrázok 18 Arnošt Coufal – V baladickej nálade 2, takty 6 – 7 a 22 – 23, rozdiel 

A a A1 dielu 

Obrázok 19 Arnošt Coufal – V baladickej nálade 2, takty 29 – 32, spojovací úsek 

Obrázok 20 Arnošt Coufal – V baladickej nálade 2, takty 33 – 40, kontrastný C 

diel 



 

Obrázok 21 Arnošt Coufal – V baladickej nálade 2, takty 41 – 48, C1 diel 

Obrázok 22 Arnošt Coufal – V baladickej nálade 2, takty 49 – 56, pomalý D diel 

so sólom barytón saxofónu 

Obrázok 23 Arnošt Coufal – V baladickej nálade 2, takty 55 – 56 a 63 – 64, 

porovnanie záveru D a D1 dielu 

Obrázok 24 Arnošt Coufal – V baladickej nálade 2, takty 65 – 68, coda 

 



 

 

ÚVOD 

Arnošt Coufal patrí medzi menej známych, no vo svojom obore významných 

hudobných džezových skladateľov, aranžérov a pedagógov druhej polovice 20. storočia. 

Hoci pôvodne pochádzal z Čiech, väčšiu časť svojho profesionálneho života strávil na území 

Slovenskej republiky, kde pôsobil ako pedagóg, skladateľ, aranžér, flautista, saxofonista 

a vedúci viacerých hudobných zoskupení. 

Hlavným cieľom magisterskej práce je priblíženie života, pôsobiska a komornej 

hudobnej tvorby pre saxofóny od hudobného skladateľa a pedagóga Arnošta Coufala. Práca 

analyzuje jeho komornú tvorbu pre saxofóny so zreteľom  na prehľad žánrovej rozmanitosti. 

Práca nám taktiež približuje charakteristiku tvorby, pôsobenie a život Arnošta Coufala. 

Zdroje, z ktorých v práci čerpáme informácie, sa skladajú najmä z emailovej 

a telefonickej komunikácie s pozostalými rodinnými príslušníkmi a jedného rozhlasového 

rozhovoru s Coufalom, nakoľko v dnešnej dobe neexistuje oficiálna literatúra, ktorá by sa 

venovala biografickým informáciám ani hudobnej tvorbe Arnošta Coufala. Taktiež 

používame historické nahrávky rôznych typov hudobných zoskupení, pre ktoré Coufal písal 

autorské diela a aranžmány, ako aj dostupný notový materiál jeho komornej tvorby pre 

saxofóny. Použité metódy zahrňujú aj čiastočný hudobný rozbor vybraných diel. 

V prvej kapitole približujeme významné životné míľniky Arnošta Coufala, jeho 

pôsobenie v rozličných sférach a oblastiach hudobného života a poukazujeme na jednotlivé 

udalosti, ktoré mali rozhodujúci vplyv na kariéru a hudobné smerovanie tejto osobnosti. 

Druhá kapitola sa venuje stručnému popisu komornej tvorby Arnošta Coufala pre 

saxofóny a bližšie sa zaoberá vybranými dielami, prostredníctvom ktorých poukazujeme na 

charakteristické znaky Coufalovho skladateľského a aranžérskeho prístupu pre komorné 

zoskupenia. 
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1 OSOBNOSŤ ARNOŠTA COUFALA 

Hudobník, pedagóg, skladateľ a aranžér Arnošt Coufal pôvodne pochádza z Českej 

republiky, no viac ako polovicu svojho života strávil na Slovensku, kde vytvoril značnú časť 

svojich diel. Jeho kompozície, orchestrácie a aranžmány pre veľké džezové orchestre aj pre 

komorné zoskupenia, najčastejšie saxofónové kvintetá a sextetá, zastávajú dôležité miesto 

v džezovej literatúre domácich autorov. Táto kapitola sa venuje jednotlivým etapám 

Coufalovho života, pričom približuje významné udalosti, ktoré boli zodpovedné za jeho 

hudobný vývoj a neskorší prínos. Prvá podkapitola bližšie popisuje detstvo a hudobné 

začiatky Arnošta Coufala, v druhej podkapitole predstavujeme významné obdobie jeho 

štúdií a prvé stretnutie s džezom. Vojenskej službe a prvým rokom života na Slovensku sa 

venuje tretia podkapitola, štvrtá podkapitola vymedzuje Coufalove obdobie, ktoré strávil ako 

zamestnanec v Okresnom osvetovom stredisku v Martine a ako kapelník Swing Bandu 

mesta Žilina, piata podkapitola popisuje pedagogické pôsobenie počas druhej polovice jeho 

života. Posledná, šiesta podkapitola sa zameriava na neskoré obdobie Coufalovho života až 

do jeho smrti v roku 2019. 

1.1 Detstvo a hudobné začiatky 

Arnošt Coufal sa narodil 27. apríla 1937 v Brne v rodine drobného živnostníka. Od 

prvých rokov svojho života žil v Zašovej, dedine v okrese Vsetín v blízkosti Valašského 

Meziříčí, odkiaľ pochádzali obaja jeho rodičia. Otec bol drobným živnostníkom, napriek 

svojmu sociálnemu pôvodu udržiaval styk so svojimi priateľmi, ktorí bojovali 

v partizánskom odboji a rodina preto žila v stálom napätí, dokonca bol v neskorších rokoch 

vo väzení za domnelú protištátnu činnosť. V roku 1943 začal Arnošt navštevovať základnú 

deväťročnú školu v Zašovej. Krátko po skončení 2. svetovej vojny, vo veku 10 rokov, začal 

v roku 1947 navštevovať hudobnú školu so sídlom vo Valašskom Meziříčí, konkrétne jej 

vysunuté pracovisko priamo v Zašovej. Zatiaľ čo jeho o rok mladšia sestra nastúpila na 

klavír, otec chce synovi prideliť husle. Malý Arnošt sa však vzoprel a následne rovnako ako 

sestra začal študovať hru na klavíri.1 

 
1 Dostupné z: arnostcoufal.sk/skladatel/ [31.03.2021] 
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Sám Coufal spomínal na svoj raný vzťah ku klavíru v pomerne negatívnom svetle, 

ako prinútenie zo strany otca a nie svoje slobodné rozhodnutie: „Ako desaťročný som sa 

začal potiť, trápiť na klavíri. No nebavilo ma to, keď to otec videl, že skrátka ma musí hnať 

k tomu klavíru, aby som cvičil, tak išiel potom raz za riaditeľom do toho Valašského Meziříčí 

... a hovorí mu, že ‚môj syn o to nemá záujem, necvičí, nechce sa mu, ja ho do toho nebudem 

nútiť. Čo poviete?‘ No a vtedy, nespomeniem si už na to meno toho riaditeľa, hovorí: ‚Viete 

čo pán Coufal, ... ako dcéra tak aj syn majú nadanie a bola by to škoda.‘ A to otec, jemu to 

stačilo, prišiel domov a povedal: ‚A budeš hrať.‘ A tak som ja začal, musel som ... stále cvičiť 

proti svojej vôli, že by som najradšej ten klavír rozštiepal od zlosti, takto som ja začal 

študovať ten klavír...“2 

Ako 15-ročný chcel ísť Arnošt po ukončení základnej školskej dochádzky študovať 

na chemickú priemyslovú školu, keďže chémia bola jeho najobľúbenejší predmet v škole. 

No otcovi sa to nepáčilo, jeho predstava bola, že chémia je veľmi ťažký odbor a nie je to pre 

mladého Arnošta. Preto mu navrhol štúdium hudby, na čo Coufal po mnohých rozhovoroch 

privolil, keďže chcel otcovi urobiť radosť. 

Nakoniec sa prihlásil na štúdium hry na klavíri na konzervatóriu v Kroměříži, ktoré 

sa v tej dobe nazývalo Vyššia hudobná škola. Pre neuspokojivé výsledky praktickej 

prijímacej skúšky z hry na klavír bolo jeho štúdium ohrozené, no vzhľadom na vynikajúce 

výsledky z teoretickej skúšky bolo rozhodnutie o jeho prijatí posunuté tretej komisii, ktorá 

si vybrala možnosť Arnošta Coufala prijať na štúdium iného nástroja. Na výber dostal z 

ponuky dychových hudobných nástrojov, konkrétne flautu, hoboj, klarinet a fagot. Coufal si 

vybral štúdium hry na flaute a do prvého ročníka nastúpil v roku 1952. 

Na konzervatóriu v Kroměříži došlo ku jeho prvému zoznámeniu s džezovou 

hudbou. Coufalov starší spolužiak, klavirista Honza Hřivnáček, popri štúdiu klasickej hudby 

hrával so svojou kapelou na pravidelných každomesačných zábavách v priestoroch internátu 

džez pre ostatných študentov a Arnošt sa do tejto hudby okamžite zamiloval. Pozoroval pri 

Hřivnáčkovej hre pohyby jeho prstov a týmto spôsobom sa od neho učil, ako sám spomína: 

„Keď [Hřivnáček] odišiel od toho pianína, tak som si ja zapamätal niečo, čo on tam tými 

rukami hrabal po tých klávesoch a tak som vlastne objavoval tie akordy, ktoré vo vážnej 

hudbe neexistovali.“3 Hodiny povinného klavíra vo veľkej miere využíval na precvičovanie 

a objavovanie nových džezových akordov a prvkov. To bolo v ostrom kontraste s hrou 

 
2 Dostupné z: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1302/1207806 [11.01.2021] 
3 Dostupné z: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1302/1207806 [11.01.2021] 
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klasickej hudby, ktorá bola hlavnou oblasťou jeho hodín a názorom jeho profesorky klavíra, 

ruskou Ninou Soharovou: „A keď som prišiel na tú prvú hodinu k tej Nine Soharovej a ja 

som jej tam zahral horko ťažko niečo ... zakázala mi vôbec hrať a ja som ako pätnásťročný 

po piatich rokoch klavíra znovu začal cvičiť prstové cvičenia ako začínajú deti. Aby prišla 

technika, aby som sa s rukami mohol nielen najesť, ale aj hrať na klavír. No a tak som ja 

vlastne začal od tých 15 rokov, už pod vplyvom toho džezového hrania mojich starších 

spolužiakov, ten klavír cvičiť. No samozrejme, že ma nebavilo hranie tých stupníc a etúd, čo 

tá profesorka odo mňa chcela, tak ja som na tých cvičných hodinách, čo som mal v rozvrhu 

... keď ma to prestalo baviť hrať to, čo som musel, tak som začal tak trošku džezovať. No pár 

krát ma nachytala ona [Soharova]: ‚Čo to hráš? Nemáš čo cvičiť? Ešte raz ak ťa nachytám, 

ja ťa učiť nebudem!‘“4 

Po dvoch rokoch štúdia na konzervatóriu mu ruská profesorka klavíra Nina Seharova 

zakazuje hrať džez a po niekoľkonásobnom porušení tohto zákazu je Coufal pridaný na 

školskú „listinu hanby“, čo v praxi znamenalo, že mu hrozilo vylúčenie zo štúdia: „No 

samozrejme hrôza, no skrátka bol som na čierne listine vypísaný na hanbu celej škole. ... 

Študent, ktorý išiel po džeze v tej dobe, my sme boli v tej ére komunistického systému 

nežiadúci. To bola skrátka infiltrácia západnej kultúry, nesocialistickej, takže to už som bol 

medzi tými hriešnikmi, ktorí necvičili, ja som cvičil, ale išiel som po džeze a to bol môj 

smrteľný hriech.“5 

Po troch rokoch štúdia Arnošta Coufala zo štúdia pre jeho pretrvávajúci záujem o 

džez a nežiaduci kádrový profil skutočne z konzervatória vylúčili. 

1.2 Štúdium v Krasliciach a rozvoj džezového remesla 

Počas vylúčení zo štúdia na Vyššej hudobnej škole v Kroměříži v roku 1955 sa 

Coufal rozhodol ísť študovať na štvorročnú Průmyslovou školu výroby hudebních nástrojů 

v Krasliciach v obore technológia výroby hudobných nástrojov, kde mu bolo umožnené 

ďalej sa venovať rozvíjaniu svojho džezového zamerania. Arnošt si najprv myslel, že ako 

18-ročný nastúpi ako jediný starší žiak do prvého ročníka štúdia medzi pätnásťročných 

mladíkov, následne si však všimol, že hoci v triede bolo dokopy 30 žiakov, zhruba 50 

percent bolo žiakov starších: „...polovička bola skrachovaných konzervatoristov, 

z Pražského konzervatória, zo Slovenska, ... Moraváci, z Ostravského, z Brnenského 

 
4 Dostupné z: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1302/1207806 [11.01.2021] 
5 Dostupné z: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1302/1207806 [11.01.2021] 
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[konzervatória]. Tam sme sa naraz zišli, my džezoví fanatici, fušeri muzikantskí. ... Osud to 

zariadil tak, že to ani lepšie zariadiť nemohol. Dostal som sa k tej muzike, ktorú som chcel 

robiť.“6 

V porovnaní so štúdiom na klasickom konzervatóriu v Kroměříži mal Coufal 

v Krasliciach omnoho väčšiu hudobnú slobodu, keďže pedagógom nezáležalo na tom, akú 

hudbu študenti hrajú: „Keďže [džez] v Kroměříži to bola nežiadúca hudba, americká hudba, 

ideologická diverzia, tak sme boli zvedaví, čo bude na Kraslickej priemyslovke. No tam bolo 

profesorskému zboru jedno, čo hráme, pretože sme neštudovali hudbu, študovali sme 

remeslo, technický obor a nie hudbu ... dokonca to malo kontra efekt, že sa nami Priemyselná 

škola chválila na verejnosti, akých má študentov, ktorí sú praktickí muzikanti.“7 

V rámci aktívnej činnosti školskej skupiny založil v roku 1958 v Krasliciach pražský 

tenor saxofonista Petr Kódl džezové študentské westcoastové8 septeto, v ktorom účinkoval 

aj Arnošt Coufal. To v tom istom roku postúpilo z krajského kola až na ústredné kolo Súťaže 

tvorivosti mládeže (STM) v Bratislave, zvíťazilo a získalo prvé miesto vo svojej kategórii. 

 

 
Obrázok 1 Westcoastové septeto na krajskom kole STM v Karlových Varoch, 1958 

Zdroj: archív Coufalovej rodiny 

 
6 Dostupné z: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1302/1207806 [11.01.2021] 
7 Dostupné z: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1302/1207806 [11.01.2021] 
8 Westcoast jazz – americký džezový štýl, ktorý sa stal populárnym na západnom pobreží Spojených štátov na 
prelome 40. a 50. rokov 20. storočia. 
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V hudbe sa Coufal ďalej zdokonaľoval, ako flautista tiež pôsobil v symfonickom 

orchestri mesta Kraslice. Ako žiak Priemyselnej školy hral v roku 1958 aj vo veľkom 

tanečnom orchestri krajského rozhlasového štúdia v Karlových Varoch. 

V týchto rokoch štúdia v Krasliciach sa Arnošt Coufal začal aktívne venovať aj 

kompozícii tanečnej a džezovej hudby a štúdiu moderných džezových smerov.9 4. júna 1959 

úspešne zmaturoval, ukončil štúdium a následne ako absolvent nastúpil do zamestnania 

v podniku Amati Kraslice ako technológ výroby. 

1.3 Vojenská služba a prvé roky života na Slovensku 

V reakcii na ponuku od bývalého spolužiaka z Kroměříže, Luděka Konečného 

nastúpil na jeseň roku 1959 na základnú vojenskú službu ako flautista a člen štrnásťčlenného 

orchestra Armádneho divadla SNP, dnešného Slovenského komorného divadla v Martine. 

V rámci činnosti SZM v Armádnom divadle SNP založil Arnošt Coufal malý 

džezový súbor, s ktorým uskutočnil niekoľko vystúpení na mládežníckych dopoludniach 

a kultúrnych podujatiach. V roku 1960 sa ako vojak Československej ľudovej armády 

zúčastnil umeleckého zájazdu Armádneho divadla SNP po vtedajšom Sovietskom zväze, 

kde nadviazal bližšie vzťahy s členmi orchestra divadla v Ľvove. 

Následne mal po skončení vojenskej služby nastúpiť do podniku Amati Kraslice ako 

technológ výroby, no Coufal sa chcel venovať džezu a podarilo sa mu vybaviť, aby aj po 

ukončení vojenskej služby ostal v Martine ako civilný hráč orchestra na flautu, saxofón 

a vibrafón: „No a po tej vojne, v roku 1961, som ešte bol v divadle ako civil ... ja som mal 

správne nastúpiť po tej vojne do Kraslíc na miestenku do fabriky, ako absolvent, technológ 

výroby. A ja som to už nechcel, chcel som už ostať pri džeze, pri muzike. Skrátka, robil som 

všetko možné ... boli naťahovačky s fabrikou Amati, že som nenastúpil a tak ďalej. Potom 

nejaký doktor zariadil, že musím mať podtatranský vzduch, kvôli zdraviu ... no a zostal som 

v tom divadle ako civilný hráč v orchestri. Orchester existoval do roku 1962, potom 

orchester zrušili, pretože bol neekonomický. Lebo začala éra nahrávanej hudby do 

divadelných hier, takže orchester nebol vyťažený a tak celý orchester Armádne divadlo 

zrušilo. A nás všetkých muzikantov, bol to 14-členný orchester, všetkých nás pustili do 

civilu.“10 

 
9 Dostupné z: arnostcoufal.sk/skladatel/ [31.03.2021] 
10 Dostupné z: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1302/1207806 [11.01.2021] 
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Po ukončení pôsobenia Armádneho divadla SNP nastúpil Coufal na kratšie obdobie 

do zamestnania v Okresnom Priemyselnom podniku Martin ako vedúci opravovne 

hudobných nástrojov, no z dôvodov nevyhovujúcich pracovných podmienok odišiel a v roku 

1962 sa prvýkrát stal hudobným pedagógom. Nastúpil ako učiteľ hry na klavíri a hudobnej 

náuky v Ľudovej škole umenia vo Vrútkach, neskôr v Ľudovej škole umenia v Martine. 

Vzhľadom na to, že Arnošt Coufal nemal ukončené štúdium na konzervatóriu, bol 

klasifikovaný ako nekvalifikovaný učiteľ v najnižšej platovej triede a neskôr dostal 

požiadavku, že si musí dorobiť konzervatórium. Túto situáciu sa pokúsil Coufal vyriešiť až 

o viac ako dekádu neskôr, keď v školskom roku 1978/1979 nastúpil na Konzervatórium 

v Žiline v odbore hra na flautu. Keďže však ako zamestnaný 42-ročný otec rodiny nemal čas 

cvičiť a spĺňať podmienky štúdia, po roku ho zanechal.  

14.12.1963 sa Arnošt Coufal oženil s Annou Šumichrastovou, s ktorou sa mu neskôr 

narodili dve deti, staršia dcéra Ivona a syn Radoslav. Zároveň sa v tom istom roku stal 

Coufal kapelníkom tanečnej kapely, ktorá vystupovala pod skratkou TODO – Tanečný 

orchester Domu odborov v Žiline. V tomto zoskupení pôsobil až do roku 1968. 

 

 
Obrázok 2 Arnošt Coufal, circa 1963 - 1966 

Zdroj: archív Coufalovej rodiny 
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V roku 1964 získal prvé významné ocenenie v oblasti džezovej kompozície 

a aranžovania, ktorým sa venoval už od svojho štúdia v Krasliciach. V novembri tohto roku 

získal uznanie poroty a cenu za najlepšiu kompozíciu a aranžmán za svoju skladbu 

Fragment, 5. časť suity Džezové skice, v kategórii veľkých tanečných orchestrov na prvej 

celoslovenskej prehliadke tanečných a džezových orchestrov v Bratislave. Následne bol 

Tanečný orchester Domu odborov v Žiline pozvaný účinkovať v relácii Štúdio mladých do 

Československého rozhlasu, ktorý zároveň nahráva Coufalovu víťaznú skladbu.  

1.4 Okresné osvetové stredisko v Martine a Swing Band mesta Žilina 

V roku 1968 nastúpil Arnošt Coufal do zamestnania na Okresné osvetové stredisko 

v Martine ako metodik, odborný pracovník ZUČ pre úsek hudby a spevu, kde ostal pracovať 

najbližších 30 rokov. Toto miesto mu sprostredkoval dirigent Soukup z Martinského 

orchestra, ktorý sa v roku 1968 stal riaditeľom Okresného osvetového strediska v Martine. 

Časťou náplne Coufalovej práce bolo aranžovanie a komponovanie skladieb pre miestne 

zoskupenia, popri tom pôsobil pre okresný úsek hudby a spevu aj ako metodik, vďaka čomu 

sa jeho aranžmány postupne dostali do 36 regionálnych komerčných či folklórnych 

orchestrov. Okrem toho písal aj úpravy pre menšie kapely, ktoré v rámci svojho metodického 

zamerania pravidelne sledoval a stretával na umeleckých prehrávkach.  

Napriek svojmu primárnemu zamestnaniu, ktoré bolo zamerané najmä na 

skladateľskú a aranžérsku tvorbu, pokračoval aj ako aktívny hudobník, v roku 1974 

absolvoval ako člen profesionálneho hudobného súboru Slovkoncert Banská Bystrica 

polročný umelecký zájazd v zahraničí, vo vtedajšej Nemeckej spolkovej republike a vo 

Švédsku. 

Zároveň sa Coufal v roku 1986 stal aj kapelníkom prvého žilinského veľkého 

jazzového orchestra s názvom Swing Big Band mesta Žilina. Okrem pozície vedúceho písal 

pre tento orchester vlastné kompozície a aranžmány a pôsobil aj ako sólista a člen 

saxofónovej sekcie. Toto zoskupenie vzniklo v súvislosti s organizáciou celoslovenského 

jazzového festivalu amatérskych kapiel v Žiline v roku 1985, potom ako vysvitlo, že mesto 

Žilina v priebehu nultého ročníka na festivale nebude mať žiadne zastúpenie: „V 

osemdesiatom piatom bol nultý ročník a v osemdesiatom šiestom bol prvý, akože číslo jeden. 

... sa povedalo, že v Žiline máme takýto celoslovenský festival amatérskych džezových 

súborov a nemáme žiadneho reprezentanta. Tak prišli za mnou, či by som sa nepodujal niečo 

také urobiť, aby bola nejaká kapela, ktorá by reprezentovala Žilinu ako takú. A vtedy viem, 
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že prišli za mnou tu na Vrútky, pätnásť ľudí sa tu naraz objavilo za dverami, keď som otvoril 

...[povedali, že] vy jediný tu široko ďaleko komponujete a aranžujete a okolo džezovej hudby 

sa celý život nejako naháňate, tak sme vás prišli ... že či by ste nám nešli robiť kapelníka big 

bandu mesta Žilina.“11 

Arnošt Coufal sa preto v nasledujúcom roku stal kapelníkom nového súboru, ktorého 

členmi sa stalo viacero bývalých hráčov niekdajšieho Tanečného orchestra Domu odborov 

v Žiline. V roku 1986 Swing Big Band vystúpil na 1. ročníku celoslovenského jazzového 

festivalu. Práve s týmto orchestrom začal Coufal pravidelne hrávať svoju 5-časťovú suitu 

Džezové skice. Tento orchester Coufal opustil po jeho zániku v roku 1992, kvôli strate 

finančnej podpory zo strany mesta: „Až do toho deväťdesiateho druhého tento big band žil. 

V roku 1992 sme boli s týmto mestským big bandom žilinským v Dome odborov, tam nám 

dali k dispozícii sálu na nácviky. No ale chceli od nás, aby sme si zaplatili už aj elektriku 

a takéto veci a my sme na to nemali peniaze. Ten vtedajší riaditeľ Domu odborov nám položil 

nôž na krk, že ... oni už to financovať nebudú. No v roku 1992 sme sa ešte zúčastnili ako 

slovenskí hostia na Vyškovskom festivale, na českom festivale amatérskych kapiel ... no a tým 

to skončilo. Zúčastnili sme sa, prišli sme domov s debničkou 20 litrov piva, tie sme v Dome 

odborov vypili a tým to skončilo a sme si vtedy povedali, že sa zídeme nevieme kedy. A tak 

skončil Žilinský band mesta Žilina, posledná kapela nejaká veľká, tohoto akože džezového 

typu.“12 

1.5 Pedagogické pôsobenie 

Po páde komunizmu v roku 1989 dostal Arnošt Coufal výpoveď z Okresného 

osvetového strediska v Martine z dôvodu nadpočetnosti. Z tohto dôvodu sa opäť po viac ako 

30 rokoch vrátil do školstva, potom ako dostal ponuku vyučovať od riaditeľa Krátkeho zo 

Základnej umeleckej školy vo Vrútkach, ktorý mu navrhol miesto učiteľa hry na klavíri 

v Kláštore pod Znievom: „No ja som bol nezamestnaný a bol som rád... pomaly som mal ísť 

na sociálnu odkázanosť, po jedenástich mesiacoch nezamestnanosti, tak som to bral. Potom 

už len saxofón, ja som bol stále ten flautista, ako hlavný nástroj, ten saxofón som sa naučil 

sám. Takže potom tiež tu saxofonisti, čo som ich všetkých strčil do vrecka, čo hrali, no to oni 

nehrali, oni trúbili. Ja som naraz vedel hrať na saxofón, tak to keď ma počuli tí páni učitelia 

študovaní, z tých základných ... tak ma normálne brali, aj keď som bol technológ výroby. No 

 
11 Dostupné z: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1302/1207806 [11.01.2021] 
12 Dostupné z: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1302/1207806 [11.01.2021] 
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ale podľa toho ma potom zadelili do triedy aspoň trošku slušnejšej proti tým vyškoleným 

absolventom. No takže takto som ja vlastne učil flautu a saxofón. Spočiatku hlavne flautu, 

občas aj tú zobcovú [flautu] som potom učil ... a mal som pár žiakov saxofónových. No a keď 

potom naraz videli moje výsledky s tými žiakmi, že tí moji saxofonisti žiaci hrajú na tie 

saxofóny, že netrúbia, že už po roku má slušný tón a že už to skrátka vyzerá, tak už si ma 

vážili a už ma netlačili, aby som si dorobil konzervatórium.“ 

 

 
Obrázok 3 Arnošt Coufal, Vianočný koncert v roku 1988 

Zdroj: archív Coufalovej rodiny 
 

V nasledujúcich rokoch dosahoval Arnošt Coufal v oblasti výučby saxofónu veľmi 

dobré výsledky a v krátkom čase dostal možnosť kariérne sa posunúť na ďalšie pozície. Hoci 

Coufal najprv začal vyučovať na Základnej umeleckej škole v Kláštore pod Znievom, hlavné 

obdobie jeho pedagogického pôsobenia sa už čoskoro začalo spájať so Základnou 

umeleckou školou Frica Kafendu vo Vrútkach, kde sa zamerial najmä na výučbu saxofónu. 

Jeho pedagogická práca sa tu vyznačovala dôrazom na vštepovanie pocitu zodpovednosti 

v prístupe ku vlastnej práci žiakov. 

Okrem pôsobenia na základných umeleckých školách sa Arnošt Coufal ako pedagóg 

dostal aj na Konzervatórium Žilina, kde v rokoch 1993 – 1998 vyučoval nepovinný predmet 

džezová harmónia, inštrumentácia, kompozícia a aranžovanie. O jeho zamestnanie na 

dovtedy čisto klasicky zameranom konzervatóriu sa zaslúžil profesor Luděk Konečný, 

pedagóg hry na trúbke a bývalý spolužiak Coufala z konzervatória v Kroměříži. 

Arnoštovými žiakmi sa v tejto dobe stalo množstvo mladých talentovaných študentov, ktorí 
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v súčasnosti aktívne pôsobia na domácej aj zahraničnej profesionálnej džezovej scéne. 

Gitarista, muzikológ, hudobný pedagóg a hudobný publicista Miroslav Záhradník13, na 

svojho džezového pedagóga spomínal v rozhovore pre rádio Devín nasledovne: „Bolo to 

veľmi príjemné, lebo ja som ho vnímal ako úžasnú charizmatickú osobnosť a nevedel som 

veľa o jeho zázemí, len som vedel, že bol dirigent nejakého džezového orchestra v Žiline, 

z ktorého potom neskôr ale vznikol Young Swing Generation, alebo tak nejak sa volal ten 

nový orchester. No a prešli jeho rukami mnohí známi hudobníci, či už ten Rado Tariška 

alebo Milo Suchomel, Klaudius Kováč. Takže mal som tú česť vidieť na vlastné oči človeka, 

ktorý za klavírom sedí, vysvetľuje nám všetkým, na všetky otázky odpovedá, vysvetľuje nám 

harmonické vzťahy. Robili sme rozbory štandardov, dával nám aj domáce úlohy nejaké 

harmonizácie, pripraviť kvázi nejaký rozpis pre orchester, čiže pre mňa to bolo v tom čase 

niečo úplne nové. ... No a potom keď som chodil naspäť [domov zo školy], tak si pamätám, 

že boľavá hlava z toho všetkého, bolo to veľmi náročné, ale úžasné.“14 

Už od svojho nástupu na Konzervatórium Žilina v roku 1993 Arnošt Coufal začal 

okrem vyučovania džezovej harmónie aj skladať a aranžovať diela pre veľký džezový 

orchester s názvom Big band žilinského konzervatória. Tento orchester vznikol na jeseň roku 

1992, kedy umelecká rada konzervatória prijala podnet Miroslava Belorida, pedagóga 

Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya a zároveň bývalého speváka a trombonistu 

Swing Big Bandu mesta Žilina. Spolu s Beloridom sa o založenie tohto študentského 

džezového orchestra zaslúžili aj Igor Steiner a Jozef Šalaga, rovnako bývalí hráči Swing Big 

Bandu mesta Žilina, ako aj vtedajšia riaditeľka konzervatória Klára Cenková a jej zástupca 

Milan Oravec, ktorý sa neskôr stal riaditeľom Konzervatória Žilina. Arnošt Coufal bol šedou 

eminenciou tohto orchestra a spolupracoval s ním aj po odchode zo svojej pedagogickej 

pozície na konzervatóriu, prakticky až do svojej smrti. 

V tomto období získal Coufal aj svoje prvé ocenenie v kompozičnej súťaži od 

rozdelenia Československa. V roku 1996 sa v rámci Roku slovenskej hudby angažoval 

v skladateľskej súťaži a so svojim dielom Jazzová skica č. 2, ktorú zložil v roku 1992, získal 

tu druhé miesto, pričom víťazom sa stal Matúš Jakabčic, vtedy čerstvý absolvent 

renomovanej americkej džezovej univerzity, Berklee School of Music. 

 
13 Dostupné z: http://mirozahradnik.com/o-mne [01.04.2021] 
14 Dostupné z: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1302/1207806 [11.01.2021] 



 20 

1.6 Neskoré obdobie života 

Na prelome 20. a 21. storočia Arnošt Coufal prestal vyučovať na žilinskom 

konzervatóriu a až do svojej smrti sa hlavnou profesijnou aktivitou jeho života stalo 

individuálne vyučovanie saxofónu a flauty na Základnej umeleckej škole Frica Kafendu vo 

Vrútkach, kde ďalej vychovával generácie mladých saxofonistov a iných hráčov na dychové 

nástroje. 

Arnošt Coufal zomrel 7. augusta 2019 vo veku 82 rokov15. Posledná rozlúčka sa 

uskutočnila v piatok 9. augusta 2019 o 11:30 v Dome smútku vo Vrútkach, kde podľa jeho 

želania zaznel jeho aranžmán Chopinovho prelúdia op. 28 č. 4 e mol v obsadení Marek 

Pastírik – soprán saxofón, Matej Novák – alt saxofón, Peter Jakubík, Adam Tojčík – tenor 

saxofón a Juraj Glonek – barytón saxofón. 

1.7 Čiastkový zoznam diel Arnošta Coufala 

V tejto podkapitole uvádzame neúplný zoznam autorských diel Arnošta Coufala 

a jeho aranžmánov diel iných autorov. V súčasnosti neexistuje oficiálny súhrn celej 

Coufalovej tvorby, preto v tejto situácii vychádzame z nám dostupných informácií 

získaných zo Základnej umeleckej školy Frica Kafendu vo Vrútkach, Konzervatória Žilina 

a súkromného archívu dcéry a vnučky Arnošta Coufala. Je pravdepodobné, že existuje 

väčšie množstvo diel, ktoré nie sú zaradené v tomto zozname, no zmyslom tejto podkapitoly 

je vytvoriť dostatočný podklad pre spracovanie významných Coufalových diel v druhej 

kapitole tejto práce. 

Autorské diela Arnošta Coufala je možné rozdeliť do troch skupín, prvou sú skladby 

určené pre komorné zoskupenia, najmä pre saxofónové kvinteto a sexteto, druhou sú 

kompozície pre veľký džezový orchester a tretia skupina zahŕňa rôzne iné diela, buď 

vytvorené na zákazku alebo diela pre netypické zoskupenia, ktoré s ohľadom na väčšinu 

Coufalovej tvorby nie je možné vhodne zaradiť ani do jednej z predošlých skupín.  

Aranžmány Arnošta Coufala vychádzajúce z diel iných skladateľov boli písané 

prevažne ako komorná tvorba pre saxofón a iný nástroj, zoskupenia viacerých saxofónov, 

prípadne pre sólový klavír, ale nachádzajú sa tu aj rozsiahle aranžmány pre veľký džezový 

orchester. 

 
15 Dostupné z: https://www.zusfkvrutky.sk/1512-2/ [11.01.2021] 
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Diela pre saxofónové kvinteto a sexteto: – Sax Preludes (č. 1 – 8) 

– V baladickej nálade (č. 1 – 3) 

– Laurato 

– Sunset Meditation 

 

Diela pre džezový orchester:   – Sentimental Journey 

– Džezové skice (suita, časti 1 – 5) 

– Škoda lásky 

– Michelle 

– Al-Disonant 

– Nostalgy 

– Easy Action 

– Swinging Sketch (suita, časti 1 – 5) 

– Melancholicon 

 

Ostatné pôvodné skladby (iné zoskupenia): – skladba pre Dychovú hudbu Klčovanka 

– Ej Hej Hej – pre rockovú kapelu Sirius 

 

Aranžmány diel iných skladateľov: 

– Camille Saint-Saëns: Labuť (verzia pre alt saxofón a klavír a verzia pre sólo klavír) 

– Walter Gross: Romance „On the theme Tenderly“ (verzia pre alt saxofón a klavír) 

– Prelude (úprava Prelúdia č. 4 e mol Fryderyka Chopina) (verzia pre saxofónové  

 kvinteto) 

– Búvaj dieťa krásne (verzia pre saxofónové sexteto) 

– Karl Suessdorf: Moonlight In Vermont (verzia pre saxofónové sexteto) 

– Mix vianočných kolied (verzia pre saxofónové kvarteto) 

– To ta Heľpa (verzia pre džezový orchester) 

– Sambado (verzia pre džezový orchester) 

– Neal Hefti: Li‘l Darlin‘ (verzia pre džezový orchester) 
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2 KOMORNÁ TVORBA ARNOŠTA COUFALA PRE SAXOFÓNY 

V prípade, že neberieme do úvahy kompozície a aranžmány pre netradičné 

zoskupenia, je možné autorskú tvorbu Arnošta Coufala zjednodušene rozdeliť na skladby 

pre veľký džezový orchester a diela pre komorné zoskupenia, najčastejšie saxofónové 

kvintetá a sextetá. Táto kapitola sa zaoberá Coufalovými kompozíciami pre komorné 

zoskupenia, hlavne dvomi najvýznamnejšími cyklami diel – osemčasťovými Sax Preludes 

a trojčasťovým dielom V baladickej nálade, pričom v obidvoch prípadoch sa jedná 

o skladby skomponované pre saxofónové kvinteto. 

Je dôležité poznamenať, že hoci Arnošt Coufal svojich osem skladieb nazval 

spoločným anglickým titulom Sax Preludes, teda v preklade saxofónové prelúdiá, vôbec sa 

nejedná o prelúdiá v klasickom ponímaní. S výnimkou niekoľkých úsekov, kde nadväznosť 

pripájania jednotlivých hlasov môže na moment vzdialene pripomínať charakter barokového 

prelúdia, to sa však vzápätí rozvinie a vráti späť do džezového charakteru. Na základe nášho 

pozorovania sme identifikovali štyri hlavné spôsoby melodickej výstavby, ktoré autor 

najčastejšie využíva aj v cykle Sax Preludes, aj v cykle V baladickej nálade, z toho jeden 

vzdialene pripomína spomínaný princíp prelúdia: 

1. sólo v jednom z hlasov a harmonický sprievod v ostatných štyroch hlasoch 

2. viachlasné vedenie melódie s harmonickým sprievodom v zvyšných hlasoch 

3. postupné pridávanie nástrojov, buď sólo, alebo v dvojhlasoch (tento prvok môže 

pripomínať charakter prelúdia) 

4. sekciové tutti hranie, kde všetci členovia kvinteta hrajú rovnaký rytmus, no iné 

tóny a tým vytvárajú dojem harmonického sledu akordov 

Na základe týchto poznatkov môžeme predpokladať, že Coufal termínom Sax 

Preludes mal zrejme na mysli skôr jeho druhý anglický preklad, teda „predohra“, prípadne 

„preludovanie“, čo je hovorový termín vychádzajúci z prirovnania ku tzv. preludovaniu na 

organe, vnímanému ako improvizovaný úvod ku skladbám, prípadne samostatnému aktu 

improvizovania na základe určitej melódie alebo napríklad rytmického motívu. Vzhľadom 

na to, že formový priebeh uvedených Coufalových skladieb je pomerne voľný, je možné, že 

autor svoje diela poňal ako voľnú improvizáciu na určitú úvodnú tému, čo by potvrdzovalo 

náš predpoklad. 
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2.1 Sax Preludes 

Sax Preludes predstavuje voľný cyklus ôsmych skladieb väčšinou pomalého 

a stredného tempa. Ich vzájomnú súvislosť je možné vnímať prostredníctvom formového 

priebehu jednotlivých diel, aj podľa použitých tónin, ktorými sú najmä tóniny kvartového 

kruhu s 1 – 4 predznamenaniami. Všetky skúmané časti sú zároveň písané pre saxofónové 

kvinteto v obsadení 2 alt saxofóny, 2 tenor saxofóny a barytón saxofón, s výnimkou Sax 

Preludes (7), ktoré používa inštrumentáciu soprán saxofónu, 2 alt saxofónov, tenor saxofónu 

a barytón saxofónu. 

Autor jednoznačne neurčil, či sa jedná o samostatné skladby, spojené do voľného 

cyklu výhradné jednotným názvom alebo je vhodnejšie vnímať ich ako časti pevne 

stanoveného cyklu. Názvy jednotlivých skladieb sa skladajú z titulu „Sax Preludes“ a čísla 

v zátvorke. Jednotlivé diela sa okrem podobného rukopisu však aj v mnohom líšia. Zatiaľ čo 

Sax Preludes (2) obsahuje len tri diely a je pomerne priamočiare, posledné Sax Preludes (8) 

je syntézou až šesť voľne spájaných dielov, ktorých vzájomná motivická a melodická 

súvislosť na prvý pohľad vôbec nie je zrejmá a pripomína skôr voľnú tematickú 

improvizáciu. 

V prvej podkapitole predstavujeme charakter a základné špecifiká každej z častí 

cyklu, s výnimkou skladieb Sax Preludes (3) a (4) keďže sme neboli schopní získať notový 

materiál pre účely ich spracovania v tejto práci. Následne v podkapitole 2.1.2 poskytujeme 

podrobnejší formový aj harmonický prehľad diela Sax Preludes (6) a zameriavame sa tu aj 

na popis motivickej a tematickej práce autora. 

2.1.1 Stručný prehľad častí cyklu Sax Preludes 

Sax Preludes (1) 

Prvé dielo z cyklu Sax Preludes je písané v tónine Es dur a nesie tempové označenie 

„Moderately with feeling“, čo vo voľnom preklade znamená stredne a precítene. Skladba sa 

nesie v pomerne veselom charaktere a využíva najmä sekciové tutti hranie. Formový priebeh 

sa skladá z uvedenia dvoj hlavných tém, ich reprízy a následného stredného dielu, ktorý 

moduluje a prináša dve samostatné témy, stavajúce na hlavnej melódii skladby. Každá z nich 

sa navyše opakuje a jej repríza znie mierne odlišne a prináša nové prvky. Ku záverečnej téme 

sa autor navracia v tomto diele iba na niekoľko taktov, následne ju opúšťa a po krátkom 

závere končí na tóne es v unisone všetkých hlasov, čím uzatvára a potvrdzuje hlavné tonálne 



 24 

centrum Es dur. Štruktúru formového priebehu skladby je možné zapísať nasledovne: A – B 

– A – B1 – C – C1– D – D1 – C – A/záver. 

Špecifikom tejto skladby v porovnaní s ostatnými dielami z cyklu Sax Preludes je, 

že sa Coufal rozhodol neuviesť na záver celú hlavnú tému. Môžeme sa domnievať, že je to 

z dôvodu celkovej dĺžky skladby alebo považoval úvodný rytmický tutti motív za tak silný, 

že na uzatvorenie skladby stačilo využiť ho jedenkrát. 

 

Sax Preludes (2) 

Druhá skladba, titulovaná Sax Preludes (2), začína introdukciou s tempovým 

označením Andante a naznačuje tóninu c mol. Hlavná téma, spomalená do tempa Lento 

amoroso, na moment naznačuje paralelnú durovú tóninu Es dur, no vzápätí sa vracia ku c 

mol a keďže sa celá skladba nesie viac v molovom charaktere, je možné považovať c mol za 

hlavnú tóninu skladby. Hlavná téma nastupuje v dvoch opakovaniach, pričom po druhom 

raze končí v C dur. Nasleduje vedľajšia téma, ktorá moduluje do Des dur. Po spojovacom 

úseku nastupuje stredný C diel Più mosso, využíva všetky spôsoby výstavby melódie a práve 

tu je možné na moment vnímať náznak prelúdia. Tento prvok sa najčastejšie objavuje 

v strednom diele jeho skladieb, kde najintenzívnejšie motivicky pracuje s melódiou, 

prípadne rytmickými ideami. Na záver sa autor vracia ku hlavnej melódii A dielu, pričom 

z nej využíva prvé štyri takty a následne uvádza krátky záver, finálny akord zaznieva v C 

dur, teda kontrastnej durovej tónine oproti hlavnému c mol. Štruktúru formového priebehu 

skladby je možné zapísať nasledovne: introdukcia – A – A1 – B – B1 – spojovací úsek – C – 

C1 – A/záver. 

 

Sax Preludes (3) 

Tretia skladba cyklu Sax Preludes začína v 4/4 metre a v tempe Moderato. 

V kontraste ku ostatným skladbám cyklu sa tu vyskytuje mimoriadne dlhá, až 

dvanásťtaktová introdukcia. Tá má hlavne modulačný charakter a pripravuje nástup hlavnej 

tóniny v c mol. Tá nastupuje v A diele agogicky označenom Marcato, pričom sa jedná 

o dvojnásobné opakovanie základnej vety v celkovej dĺžke 6 taktov. Ďalších šesť taktov je 

možné vnímať ako druhú polovicu témy, prípadne krátky kontrastný úsek, po ktorom 

nastupuje silný štvortaktový rytmický úsek s označením Resoluto – (Swingy). Kontrastný 

osemtaktový B diel začína označením Animato a moduluje do tóniny g mol, pričom sa tu 

objavuje nové 6/8 metrum. Nasleduje šesťtaktový modulačný úsek s označením Piu mosso, 

ktorý sa vracia do 4/4 metra. Po ňom nastupuje desaťtaktový C diel, ktorý ďalej moduluje 
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späť do tóniny g mol. V tejto tónine sa vracia B1 diel Animato v 6/8 metre, ktorý však prísne 

opakuje iba prvých osem taktov a je predĺžený o ďalších desať taktov, kde prináša prácu 

s motivickým materiálom. Po štvortaktovom spojovacom úseku nastupuje medzihra v 4/4 

metre, ktorá je voľnou reprízou introdukcie, no využíva z nej iba osem taktov. Za záver sa 

vracia skrátená voľná repríza A1 hlavnej témy, ktorá v dĺžke osem taktov zároveň uzatvára 

celú skladbu záverečným durovo malým septakordom Es7 s pridanou malou terciou. 

Štruktúru formového priebehu skladby je možné zapísať nasledovne: introdukcia – A – B – 

modulačný úsek – C – B1 – medzihra – A1. 

 

Sax Preludes (4) 

Štvrtá skladba cyklu Sax Preludes je jednou z najživších skladieb cyklu. Začína 

tempovým označením Allegretto burlesco a je písaná v 2/4 metre a v tónine As dur. Je 

charakteristická častým výskytom staccatových motívov, bodkovaným rytmom a 

synkopami. Na rozdiel od ostatných skladieb neobsahuje introdukciu a začína rovno 

šestnásťtaktovou hlavnou témou A dielu, ktorý sa opakuje dvakrát, len s iným záverečným 

dvojtaktím. Kontrastný dvanásťtaktový B diel nesie tempové označenie Adagio. C diel má 

označenie Polka, moduluje do tóniny Des dur a predstavuje motivickú prácu s melódiou 

hlavnej témy. Má dĺžku 12 taktov a po ňom zaznieva jeho voľná repríza, pričom namiesto 

posledných ôsmych taktov zaznieva odlišných šesť taktov, ktoré na konci modulujú do 

paralelnej hlavnej tóniny f mol krátkeho šesťtaktového spojovacieho úseku. Po ňom 

nasleduje Dal Segno al Coda a skladba sa tým vracia ku sledu A dielu hlavnej témy, jeho 

opakovania A1 a následného kontrastného B1 dielu, ktorý oproti pôvodnému dielu končí 

odlišným posledným taktom a smeruje do záveru skladby. Posledné štvortaktie prestavuje 

sled modulujúcich akordov, ktorými autor uzatvára skladbu vo vzdialenej tónine F dur. 

Štruktúru formového priebehu skladby je možné zapísať nasledovne: A – A1 – B – C – C1 – 

spojovací úsek – A – A1 – B1 - záver. 

 

Sax Preludes (5) 

Piata skladba cyklu Sax Preludes má prevažne molový charakter, je písaná v tónine 

c mol a samotné dielo sa skladá zo štyroch súvisiacich tém – hlavná téma A dielu a jej 

repríza, vedľajšia téma B dielu a jej repríza, ktoré nadväzujú na melódiu hlavnej témy, C 

diel v novom tempovom označení, rovnako spracovávajúci základný melodický motív 

a živší, krátky triolový D diel. Sax Preludes (5) začína krátkou introdukciou v tempovom 

označení Largo cantabile. Po nej nasleduje hlavná téma v totožnom tempe a tónine, následne 
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prichádza jej repríza, ktorá moduluje do subdominantnej tóniny f mol. V tejto tónine začína 

6-taktový vedľajší B diel, ktorý pracuje s melódiou témy a následne sa vracia späť do c mol. 

Potom zaznieva jeho repríza s odlišným posledným taktom, ktorý po štvortaktovom 

spojovacom úseku citujúcom introdukciu uvádza nástup stredného C dielu v novom 

tempovom označení Poco più mosso a tónine c mol. Aj tento diel ďalej pracuje s témou 

a preberá najmä charakter B dielu. Po ďalšej medzihre čerpajúcej z motívu introdukcie 

nastupuje krátky D diel v tempe Animato, ktorý využíva takmer výlučne iba triolový rytmus 

v jednoduchom dvojhlase prvého alt saxofónu a prvého tenor saxofónu. Spomalením na 

konci dielu sa autor vracia do pôvodného tempa skladby Largo cantabile a následne sa vracia 

cez C diel, variáciu C dielu v tónine B dielu (f mol) až ku repríze A1 dielu, čím sa vracia ku 

pôvodnej nálade skladby. Ten na konci prechádza do sedemtaktového záveru. Podobne ako 

v skladbe Sax Preludes (2), aj v tomto prípade Coufal končí kontrastnou tóninou voči hlavnej 

tónine skladby c mol a to záverečným akordom C dur. Štruktúru formového priebehu 

skladby je možné zapísať nasledovne: introdukcia – A – A1 – B – B1 – medzihra 1 – C – 

medzihra 2 – D (animato, triolové) – C1 – C2 (po modulácii) – A1 – záver. 

 

Sax Preludes (6) 

Toto dielo patrí medzi najrôznorodejšie skladby z celého cyklu. Autor tu využíva 

časté zmeny metra a práve tým získava toto dielo svoj jedinečný charakter. Toto dielo je 

v porovnaní s ostatnými z tohto cyklu živšie a komplexnejšie. Bližšie sa mu venujeme 

samostatne v podkapitole 2.1.2, kde detailnejšie popisujeme špecifiká jej harmonického 

a formového priebehu. 

 

Sax Preludes (7) 

Siedma skladba cyklu Sax Preludes je prevažne pokojného charakteru v tempovom 

označení Adagio sostenuto a je písaná v tónine B dur. Skladá sa zo štyroch voľne 

prepojených tém, hlavná téma A dielu a jej repríza a vedľajšia téma B dielu, ktorá 

v poslednom štvortaktí preberá materiál hlavnej témy. Ďalej sa tu objavuje C diel, ktorý 

čerpá z materiálu introdukcie a hlavnej témy a jeho voľná repríza, ktorá sa líši posledným 

štvortaktím. Ako posledný zaznieva D diel, ktorý predstavuje ďalšiu motivickú prácu 

s melódiou hlavnej témy. Sax Preludes (7) začína štvortaktovou krátkou introdukciou, ktorá 

pripravuje atmosféru hlavnej témy. Hlavná téma v A diele má dĺžku osem taktov a je 

výnimočná tým, že začína na dominantnom septakorde. Jedná sa o spevnú melódiu, 

vychádzajúcu z označenie Cantabile. Nasleduje A1 diel, teda prísna repríza hlavnej témy, 
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líšiaca sa len v poslednom takte, ktorý pripravuje nástup vedľajšej témy. Tá zaberá prvé 

štvortaktie B dielu, následne sa melódia vracia ku voľnej repetícii posledného štvortaktia 

hlavnej témy a tým logicky uzatvára expozíciu tém. Diely C, C1 a D je možné vnímať ako 

spojené do formy rozsiahleho voľného stredného dielu, ktorý postupne pracuje s motívmi 

introdukcie a hlavnej témy. Celá táto oblasť je charakteristická striedaním všetkých štyroch 

spôsobov melodickej výstavby, ktoré sme spomínali v úvode 2. kapitoly. Úvod C dielu 

začína v mierne rýchlejšom tempe Un poco più mosso a melódia najprv zaznieva ako sólo 

v hlase prvého tenor saxofónu, ktoré v ďalšom dvojtaktí prechádza do hlasu druhého alt 

saxofónu. Úvod C1 dielu zas tieto sólové pasáže strieda medzi hlasmi po uplynutí jedného 

taktu. Viachlasné vedenie melódie s harmonickým sprievodom vo zvyšných hlasoch sa 

objavuje v niektorých taktoch D dielu, no hlavne tu dominuje postupné pridávanie 

a striedanie sólo nástrojov, ktoré miestami vytvárať dočasný dojem melodiky barokového 

prelúdia. Všetko to sceľuje sekciové tutti hranie, kde všetci členovia kvinteta hrajú rovnaký 

rytmus. Po ukončení sledu C, C1 a D dielu prichádza návrat hlavnej témy vo forme prísnej 

reprízy A1 dielu. Ten prechádza do opakovania B dielu a následne do šesťtaktového záveru, 

ktorý preberá melódiu introdukcie aj hlavnej témy a ďalej ich rozvádza, až kým skladbu 

neukončí na tonike B dur. Štruktúru formového priebehu skladby je možné zapísať 

nasledovne: introdukcia – A – A1 – B – C – C1 – D – A1 – B – záver. 

 

Sax Preludes (8) 

Táto skladba na prvý pohľad pôsobí ako formovo najvoľnejšie dielo spomedzi cyklu 

Sax Preludes. Je písaná v 4/4 metre a tempovom označení Moderato giocoso. 

Charakteristická je dojmom voľnej improvizácie jednotlivých dielov, pričom v porovnaní 

s ostatnými časťami cyklu tu nie sú jednotlivé diely výrazne melodicky prepojené 

a nevyznačujú sa takou intenzitou melodickej práce. Nedochádza ani ku reprízam 

jednotlivých dielov, charakteristickým pre ostatné skúmané Coufalove diela. Jediným 

spájajúcim prvkom je v tejto skladbe prvok Dal Segno al Coda, ktorý prostredníctvom 

návratu ku úvodným dielom prináša dovtedajšiemu dojmu voľnej improvizácie jasnejšiu 

štruktúru. 

Sax Preludes (8) začína krátkou dvojtaktovou introdukciou, nasleduje A diel hlavnej 

témy, ktorá ale nevyniká spevnosťou a jej prvé štvortaktie je postavené na rozkladaní 

akordov a ich následnej transpozícii. Druhé štvortaktie ponúka melodicky silnejší motív, no 

tiež ide o transpozíciou jednotlivých dvojtaktí. B diel má desať taktov, spočiatku nadväzuje 

na úvodnú pasáž hlavnej témy, no hneď po dvoch taktoch sa odlíši dlhou sólovou frázou vo 
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vedúcom hlase prvého alt saxofónu a ďalej pokračuje použitím a spracovaním nového 

melodického materiálu. Nasleduje desaťtaktový C diel, ktorý začína tutti rytmickou pasážou, 

no v druhej polovici naznačuje princípy „preludovania“, charakterizované v úvode 2. 

kapitoly, keď rýchlo moduluje prostredníctvom krátkych motívov striedajúcich sa v rôznych 

hlasoch. D diel prechádza do 6/8 metra v tempe Poco animato a predstavuje úplne nový 

melodický materiál a novú koncepciu. Ide o harmonické využívanie dvojhlasu, 

pripomínajúceho barokové invencie, no s džezovou melodikou. Skladba podobným 

spôsobom pokračuje aj E dielom, ktorý sa opakuje, pričom vždy v jeho druhej polovici sa 

pôvodný dvojhlas v pár taktoch mení na sólo v hlase prvého alt saxofónu a harmonický 

sprievod v troch spodných hlasoch. F diel prináša miernu tempovú zmenu Poco più mosso, 

no zas sa charakterovo vracia ku harmonickému využívaniu dvojhlasu. Nasleduje Dal Segno 

al Coda a skladba sa vracia do 4/4 metra, po sebe tu zaznieva prísna repríza A a B dielu. 

Skladbu ukončuje desaťtaktový záver, ktorý melodicky nadväzuje na motívy B dielu a končí 

na tonike As dur. Štruktúru formového priebehu skladby je možné zapísať nasledovne a je 

pomerne priamočiare, keďže toto dielo využíva málo repríz: introdukcia – A – B – C – D – 

E – E1 – F – A – B – záver.  

2.1.2 Harmonický a formový prehľad diela Sax Preludes (6) 

Sax Preludes (6) je jedno z najkomplexnejších diel z celého cyklu, zrejme spolu so 

Sax Preludes (8). Coufal v 6. diele cyklu využíva viaceré tempové zmeny, časté zmeny 

metra, nepravidelné metrické štruktúry ako kombinácia 3/4 a 2/4 taktu, chromatizmus 

a širokú farebnú aj dynamickú škálu – vrchnú hranicu rozsahu alt saxofónu aj spodnú 

hranicu rozsahu barytón saxofónu. 

Podobne ako viaceré skladby z cyklu Sax Preludes, aj toto dielo je písané 

v predznamenaní Es dur. Je písané pre saxofónové kvinteto v zložení 2 alt saxofóny, 2 tenor 

saxofóny a barytón saxofón. Za účelom bližšieho pohľadu na harmonický priebeh 

využívame pri skúmaní z jednotlivých partov vlastnoručne vyhotovenú, netransponovanú 

partitúru. 

Forma skladby Sax Preludes (6) je založená na kombinácii štyroch samostatných 

dielov, osemtaktového hlavného A dielu a jeho voľnej reprízy, pri ktorej sa mení druhé 

štvortaktie, dvanásťtaktového B dielu v kontrastnej tónine, ktorý naznačuje charakter 

barokového prelúdia, deväťtaktového rytmického C dielu a osemtaktového D dielu, ktorý 

využíva harmonickú zádrž a celotónový posun medzi jednotlivými štvortaktiami. Formový 
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priebeh skladby je možné zapísať nasledovne: introdukcia – A – A1 – B – 5-taktový 

spojovací úsek – C – D – 2-taktový spojovací úsek – A1 – B1 – coda s využitím úseku hlavnej 

témy.  

Skladba začína päťtaktovou introdukciou s predtaktím, ktorá však v kontraste 

s pôvodným predznamenaním evokuje tóninu D dur. Jej melódia je spevná, tempové 

označenie je Andantino sostenuto a môže v poslucháčovi vytvoriť atmosféru bezstarostnosti. 

Zrejme v snahe navodiť dojem nárastu intenzity využil Coufal postupné pridávanie 

jednotlivých nástrojov. Kým v predtaktí a prvom takte hrá len barytón a druhý tenor 

saxofón, v 2. takte sa pridáva prvý tenor saxofón a 4. a 5. takt hrá už celé kvinteto. Tento 

nárast intenzity ešte posilňuje dynamický zápis. Zatiaľ čo prvé tri takty znejú v mezzoforte, 

vo vrchole 4. taktu zaznieva forte a následne od štvrtej doby začína ritenuto a súčasne s ním 

aj decrescendo. V piatom takte skladba ďalej spomaľuje cez rallentando. Posledné dva takty 

introdukcie sa nesú v znamení modulácie cez dominantný septakord G7 smerujúci do C dur, 

teda tóniny hlavnej témy, ktorá nastupuje v 6. takte. 

 
Obrázok 4 Arnošt Coufal – Sax Preludes (6), takty 1 – 5, introdukcia 

Zdroj: vlastnoručne vyhotovená partitúra 
 

Hlavná téma prináša nosný motív skladby, rytmicky charakterizovaný spojením 3/4 

a 2/4 taktu. Motív prvý krát predstavuje v 6. takte druhý alt saxofón a na 3. dobe ho preberá 

a v 7. takte dokončuje prvý alt saxofón. Podobne ako v introdukcii, aj tu najprv začínajú hrať 

iba dva nástroje, pričom druhý tenor saxofón vytvára druhý, sprievodný hlas. Ostatné 

nástroje sa pridávajú až na tretej dobe taktu. Prvú charakteristickú intervalovú štruktúru 

predstavujú úvodné štyri noty, teda časť skupinky šestnástinových nôt začínajúca na druhú 

šestnástinovú dobu, s intervalmi čistej kvinty, prímy, veľkej septimy a opätovným návratom 

na prímu, pričom celý takt je v 3/4 metre. Druhá charakteristická časť motívu, s ktorou autor 
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pracuje v celej skladbe, je chromaticky klesajúca sekvencia akordov v 7. takte, ktorý je v 2/4 

metre. Zaujímavosťou harmonického priebehu tohto taktu je, že hoci Coufal v oboch partoch 

alt saxofónov aj tenor saxofónov využíva klesanie po chromatickej stupnici, barytón saxofón 

hrá tóny postupujúce po kvartovom kruhu, čím harmonicky vytvára sled durovo malých 

septakordov A7 – D7 – G7 – C7. Vzhľadom na využitie piatich hlasov je pri džezových 

akordoch častokrát bežné vynechávať kvintu a využiť len prímu, terciu, septimu a dva 

nadstavbové intervaly, v tomto prípade nónu a tercdecimu, v iných prípadoch aj undecimu 

a ich prípadné alterácie, teda zvýšenie (označované „#“) alebo zníženie (označované „b“) 

oproti intervalu prirodzene sa nachádzajúcemu v durovej stupnici. Tento spôsob výstavby 

akordov podľa našich informácií predstavuje typickú džezovú prax. 

 
Obrázok 5 Arnošt Coufal – Sax Preludes (6), takty 6 – 11, hlavná téma 

Zdroj: vlastnoručne vyhotovená partitúra 
 

Takty 8 a 9 predstavujú presnú transpozíciu úvodnej melódie o čistú kvartu smerom 

nahor, teda v F dur. Tento istý princíp využil autor ešte raz, takty 10 a 11 opäť modulujú, 

tentokrát do B duru, no už s nástupom všetkých 5 nástrojov naraz, čím sa zosilňuje zvuková 

paleta a celá téma vrcholí klesajúcimi akordmi v takte 12, v 4/4 metre s charakteristickým 

rytmom dvoch skupiniek osminovej noty s bodkou, šestnástinovej noty a dvoch staccato 

osminových nôt. Celý harmonický postup končí v 2/4 metre na prvej dobe 13. taktu na 

dominantnom septakorde G7 s pridanou veľkou nónou. Úlohou tohto otvoreného záveru na 

dominante je jednoznačne pripraviť nástup reprízy hlavnej témy, ktorá začína v 14. takte. 
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Obrázok 6 Arnošt Coufal – Sax Preludes (6), charakteristický bodkovaný rytmus a staccato v takte 12 

Zdroj: vlastnoručne vyhotovená partitúra 
 

Repríza témy A1 v prvých štyroch taktoch presne kopíruje A diel, no v 18. takte 

nastupuje 4/4 metrum a v tomto a v nasledujúcom takte autor sekvenčne pracuje s obmenou 

hlavného motívu. Ten je skrátený tak, že po rytmicky obdobných 3 dobách, pričom melódia 

začína na druhú šestnástinovú dobu, zaznieva na štvrtej dobe iba jediný akord s dĺžkou jednej 

osminovej noty. Pre porovnanie, v pôvodnom motíve vyplnil autor celý 2/4 takt štyrmi 

osminovými notami a teda štyri akordami (pozri takt 7, 9, 11, 15 a 17). Zároveň tu autor 

určenou dynamikou dáva dôraz na tento akord na štvrtú dobu, akcentom aj crescendom 

a následným kontrastom, keď začiatok ďalšieho taktu je v slabšej dynamike mezzopiano. 

Harmonický priebeh taktov 18 a 19 predstavuje sled štyroch durovo malých septakordov 

smerujúcich po kvartovom kruhu B7 – Es7 – As7 – Des7, teda podobný prvok, ako vo vyššie 

spomenutých chromaticky klesajúcich sekvenciách. Zaujímavosťou je rytmický protipohyb 

v hlase barytón saxofónu, ktorý v takte 21 na druhej dobe v kontraste so staccatovými 

osminovými notami zvyšku sekcie hrá osminovú synkopu. 

 
Obrázok 7 Arnošt Coufal – Sax Preludes (6), takty 18 – 21, sled dominantných septakordov 

a spojovací úsek 
Zdroj: vlastnoručne vyhotovená partitúra 
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Dvojtaktie 20 – 21 prestavuje záver reprízy hlavnej témy a zároveň spojovací úsek, 

ktorého úlohou je postupne zmodulovať do kontrastnej tóniny c mol. Sled chromaticky 

klesajúcich durovo malých septakordov v takte 21 je pre Coufala v tejto skladbe značne 

charakteristický, C7 s pridanou zväčšenou kvartou, H7 s pridanou zväčšenou kvartou, B7 

s pridanou veľkou sextou, A7 s pridanou zväčšenou kvartou a As7 s pridanou veľkou sextou 

smerujú do poslednej doby, dominantného septakordu G7 voči novej tónine c mol, ktorá 

nastupuje v ďalšom takte. 

B diel začína tempovým označením Meno mosso, celý jeho priebeh je v 4/4 metre 

a prináša nový charakter. Takty 22 – 30 pripomínajú barokové prelúdium, pričom hlavným 

hybným motívom, na ktorom je diel postavený, sú úvodné štyri noty hlavnej témy, teda časť 

skupinky šestnástinových nôt začínajúca na druhú šestnástinovú dobu, s intervalmi čistej 

kvinty, prímy, veľkej septimy a opätovným návratom na prímu. Spočiatku je tento motív 

spracovaný prostredníctvom striedania hlasov prvého a druhého alt saxofónu, následne sa 

pridáva aj druhý tenor saxofón, ktorý zachováva rytmickú štruktúru motívu. Barytón saxofón 

v tomto prelúdiu zastáva úlohu generál basu a zabezpečuje plynutie harmonického priebehu. 

 
Obrázok 8 Arnošt Coufal – Sax Preludes (6), takty 22 – 25, B diel, prelúdium 

Zdroj: vlastnoručne vyhotovená partitúra 
 

Mimoriadne štýlovou je typická bachovská modulácia na konci 25. taktu, kde po 

niekoľkých taktoch striedania molovej toniky, molovej subdominanty a durovej dominanty 

prechádza autor cez mimotonálny dominantný septakord na druhom stupni do o kvintu 

vzdialenej príbuznej tóniny g mol. Takty 26 – 30 harmonicky nasledujú striedanie akordov 

molovej kadencie g mol, c mol a D7. 

Štýlovo sa Coufal vráti od baroka ku džezu v 31. takte, konkrétne na 3. a 4. dobe, 

kedy po deviatich taktoch tradičných harmonických kadencií zaznie dvojica džezových 

akordov A7 a D7. 
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Po slede džezových kadencií a mol7 – D7, c mol7 – F7 a es mol7 – As7, na prelome 

32. a 33. taktu, vzájomne vzdialených o malú terciu, prichádza modulácia cez mimotonálny 

dominantný septakord G7 s pridanou malou nónou do dominanty C7 za súčasného 

spomalenia, ktoré harmonicky aj tempovo pripravuje nástup pomalšieho päťtaktového 

spojovacieho úseku, pri ktorom sa metrum mení na 2/4 takt. 

 
Obrázok 9 Arnošt Coufal – Sax Preludes (6), takty 30 – 33, záver B dielu, sled džezových kadencií 

Zdroj: vlastnoručne vyhotovená partitúra 
 

Spojovací úsek v taktoch 34 – 38 je označený Più espressivo, začína v F dur 

s využitím dvojhlasu, následným pridaním zvyšných hlasov v akordoch a aj melodickým 

postupom na začiatku pripomína introdukciu. Líši sa však od nej tóninou, rytmizáciou taktov 

36 – 38 a ich odlišným harmonickým postupom. Autor tu opäť využíva chromatické postupy 

durovo malých septakordov, no tentokrát vo všetkých hlasoch okrem 1. alt saxofónu, bez 

kvartového sledu v barytónovom hlase. Sled F7 – Fes7 – Es7 – D7 – Des7 – C7 – Ces7 – B7 

na poslednú osminovú dobu opúšťa chromatizmus a skáče do dominantného septakordu G7. 

Úlohou tohto skoku je zrejme pripraviť novú tóninu c mol, ktorou začína rytmický C diel. 

C diel je v kontraste s akordickým sekciovým hraním aj dynamikou predošlých 

taktov. Dynamika začína v mezzopiane, postupne počas dielu graduje až do forte. Melódia 

začína dvomi dvojhlasnými sekciami, druhý tenor saxofón a barytón saxofón plnia 

harmonickú funkciu využitím čistej kvinty s prírazmi, druhý alt saxofón a prvý tenor 

saxofón hrajú úvodnú melódiu v intervaloch čistej kvarty, pričom zrejme kvôli docieleniu 

špecifickej farby zvuku hrá tenor saxofón vyšší hlas ako alt saxofón. Posledná šestnástinová 

nota 39. taktu a celý 40. takt sú totožné so záverom spojovacieho úseku, čím vytvárajú 

logický súvis. 
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Obrázok 10 Arnošt Coufal – Sax Preludes (6), takty 37 – 38 a 39 – 40, súvis spojovacieho úseku 

a rytmického C dielu 
Zdroj: vlastnoručne vyhotovená partitúra 

 

Takty 41 a 42 presne opakujú predošlé dva takty, skupina taktov 43 – 46 predstavujú 

transpozíciu predchádzajúceho štvortaktia o čistú kvartu vyššie, pričom ale melódia 

zaznieva v dvojhlase alt saxofónov. Výnimkou je opäť posledná šestnástinová nota 46. taktu 

a následný 47. takt, ktorý opäť presne kopíruje záver predchádzajúceho spojovacieho úseku, 

tentokrát harmonicky smerujúc do durovo malého septakordu C7, ktorým začína D diel. 

D diel je ďalej stále v 2/4 metre a je charakterizovaný harmonickou zádržou. Prvé 

dva takty 48 – 49 zaznieva durovo malý septakord C7, rozvinutý postupným pribúdaním 

hlasov a s dlhými trilkami v druhom alt saxofóne a oboch tenor saxofónoch. 

 
Obrázok 11 Arnošt Coufal – Sax Preludes (6), takty 48 – 51, úvodné takty D dielu 

Zdroj: vlastnoručne vyhotovená partitúra 
 

Zatiaľ čo na konci 49. taktu zaznieva všetkých päť hlasov, od taktu 50 sa opäť dva 

z nich odmlčia a znovu sa pridajú až na chromatický spoj durovo malých septakordov Fes7 

a Es7. Ten ďalej smeruje do D7 nasledovnej dvojice taktov 52 a 53, ktoré predstavujú 

transpozíciu taktov 48 – 49. Takty 54 – 55 tiež predstavujú transpozíciu, tentokrát taktov 

50 – 51, no s miernymi melodickými a rytmickými rozdielmi v prvom a treťom hlase. Takty 



 35 

56 a 57 opäť naznačujú chromatický sled durovo malých septakordov so spodným hlasom 

postupujúcim po kvartovom kruhu B7 – Es7 – As7 – Des7. Prvý alt saxofón nevyužíva 

chromatizmus, ale preberá variáciu melódie z taktov 18 – 19, teda reprízy hlavnej témy, s jej 

charakteristickým motívom. 

 
Obrázok 12 Arnošt Coufal – Sax Preludes (6), takty 56 – 57, chromatický sled akordov na záver D dielu 

Zdroj: vlastnoručne vyhotovená partitúra 
 

V takte 58 začína prísna repríza hlavnej témy skladby A1, ktorá pôvodne zaznela v 

taktoch 14 – 21. Metrum sa teda na prvé štyri takty mení na typickú kombináciu 3/4 a 2/4 

taktu. V taktoch 62 – 65 sa podobne ako v úvodnej repríze metrum mení na 4/4 takt a v tomto 

rytmickom zadelení ostáva až po codu. Po repríze hlavnej témy skladby A1 nasleduje 

v taktoch 66 – 73 prísna repríza B dielu, teda prelúdia, no oproti pôvodnej dvanásťtaktovej 

dĺžke je v tomto prípade diel skrátený o štyri takty, ktoré v pôvodnom B diele slúžili ako 

návrat do džezového štýlu a modulačná príprava na ďalší diel. Tu táto modulácia zaznieva 

už v takte 73 a tak po repríze prelúdia prichádza záverečný úsek, coda, ktorá začína v tónine 

F dur. Práve do nej dominantný septakord C7 zo druhej polovice taktu 73 prirodzene 

smeruje. 

 
Obrázok 13 Arnošt Coufal – Sax Preludes (6), takty 70 – 73, druhé štvortaktie skrátenej prísnej reprízy 

B dielu 
Zdroj: vlastnoručne vyhotovená partitúra 
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Coda je označený osemtaktový úsek, ktorý v prvých dvoch taktoch naznačuje nástup 

hlavnej témy, s kombináciou 3/4 a 2/4 taktu, no vzápätí už v takte 76 od nej upúšťa 

v prospech o kvartu vyššieho držaného akordu B dur v 4/4 metre, s krátkou sólovou pasážou 

barytón saxofónu. Takt 77 pokračuje po kvartovom kruhu ďalším akordom Es7, s pridanou 

zväčšenou kvartou, pričom všetky hlasy okrem spodného pred držaným tónom hrajú krátky 

skok zložený z dvoch šestnástinových nôt hraných na druhú polovicu každej doby. V takte 

78 sa po glissande celej sekcie autor dostal ku fermátou zadržanému džezovo znejúcemu 

durovo malému septakordu C7 s pridanou malou terciou v sopráne. 79. takt nastupuje 

v novom agogickom označení Comodo s presnou transpozíciou 4. taktu z introdukcie 

o veľkú sekundu vyššie, takt 80 preberá rytmizáciu 5. taktu introdukcie, no so zmenenou 

melódiou, ktorú ukončuje dominantným septakordom F7 s pridanou sextou a fermátou. 

Dynamika aj spomalenie sú pritom totožné ako v introdukcii a navodzujú rovnakú atmosféru 

bezstarostnosti. V takte 81 nastupuje barytón saxofón na záverečnú toniku B dur na prvú 

dobu, ostatné nástroje sa pridávajú prieťahom na druhej dobe, čím vytvárajú dojem 

odsadenia. Prieťah harmonicky smeruje do finálneho akordu, durovo veľkého nonakordu B, 

znejúceho na posledných dvoch dobách skladby. 

 
Obrázok 14 Arnošt Coufal – Sax Preludes (6), takty 79 – 81, záverečné takty 

Zdroj: vlastnoručne vyhotovená partitúra 
 

Charakteristickými znakmi skladby Sax Preludes (6) a zároveň aj špecifikami 

kompozičného štýlu Arnošta Coufala sú chromaticky klesajúce sledy durovo malých 

septakordov, neustála práca s motivickým materiálom témy a introdukcie, zmeny metra, 

tempa a nálady, ako aj častá práca s dynamikou. Okrem toho je možné v tejto skladbe 

sledovať aj využitie všetkých štyroch spôsobom melodickej výstavby, ktoré sme popísali 

v úvode druhej kapitoly – sólo v jednom z hlasov, viachlasné vedenie melódie, postupné 

pridávanie nástrojov pripomínajúce prelúdium, aj sekciové tutti hranie. 
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2.2 V baladickej nálade 

Trojčasťová séria diel so spoločným názvom V baladickej nálade predstavuje voľný 

cyklus troch skladieb rôznych charakterov. Podobne ako pri cykle Sax Preludes, aj tieto diela 

sú zväčša písané v pomalom až strednom tempe a ich vzájomnú súvislosť je možné do určitej 

miery vnímať prostredníctvom formového priebehu jednotlivých diel, aj podľa použitých 

tónin. Nemajú však jasný spoločný jednotný prvok a myslíme si, že v prípade, že by 

poslucháč nebol oboznámený s dielami z cyklu Sax Preludes alebo V baladickej nálade, 

nebol by schopný na základe počúvania identifikovať, do ktorého z nich dané skladby patria. 

Podobne ako pri Sax Preludes, aj tieto diela pôsobia dojmom voľnej improvizácie 

a motivickej práce na určitú úvodnú tému, čo na základe skúmaných diel identifikujeme ako 

jednu zo základných charakteristík Coufalovho kompozičného štýlu.  

2.2.1 Stručný prehľad častí cyklu V baladickej nálade 

V baladickej nálade č. 1 

Prvé dielo z cyklu V baladickej je písané v tónine d mol a nesie tempové označenie 

„Slowly“, čo v preklade z anglického jazyka znamená pomaly. V porovnaní s ostatnými 

časťami cyklu táto skladba pôsobí oveľa priamočiarejšie a lineárne. Nesie sa v pomerne 

priamočiarom spracovávaní hlavnej melódie, ktorá je mimoriadne spevná a štýlovo 

pripomína až melódiu ľudovej alebo populárnej piesne. Formový priebeh začína uvedením 

dvoch tém, A diel uvádza molovú hlavnú tému v d mol a B diel nadväzuje na predošlý diel 

voľným spracovaním pôvodnej témy v F dur, teda paralelnej durovej tónine. Následne sa 

autor opäť vracia ku A1 dielu, repríze hlavnej témy v d mol s odlišným záverečným 

štvortaktím. To uzatvára diel otvoreným záverom na dominante C7 smerujúcej do vedľajšej 

tóniny F dur, v ktorej začína stredný C diel. Ten je charakteristický preberaním hlavnej témy 

a jej charakteristického motívu a ďalšej motivickej práce s týmto materiálom v durovej 

tónine a je opakovaný dva krát, s odlišným záverečným štvortaktím. Následne sa Coufal 

opäť cyklicky vracia ku A dielu v tónine d mol, B dielu v paralelnej tónine F dur a A1 dielu 

ako záverečnej repríze témy, predĺženej o trojtaktový záver, končiacej v hlavnej tónine d 

mol. Formový priebeh skladby je teda možné zapísať nasledovne: A – B – A1 – C – C1 – A 

– B – A1 – záver. 
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V baladickej nálade č. 2 

Patrí medzi najrôznorodejšie skladby z celého cyklu. Autor toto dielo poňal živšie 

ako zvyšné dve, obsahuje viac samostatných dielov, prinášajúcich nový melodický materiál 

a využíva množstvo rytmických motívov, s ktorými pracuje počas celého trvania skladby. 

Tejto časti cyklu sa bližšie venujeme v podkapitole 2.2.2, kde detailnejšie popisujeme 

špecifiká jej harmonického a formového priebehu. 

 

V baladickej nálade č. 3 

Tretie dielo z cyklu V baladickej je písané v tónine B dur a nesie tempové označenie 

„Medium“, čo v preklade z anglického jazyka znamená stredne. Je to skladba bezstarostného 

charakteru, pripomínajúca tradičné swingové aranžmány veľkých džezových orchestrov. 

Formový priebeh začína desaťtaktovou hlavnou témou A dielu a následnou vedľajšou témou 

B dielu, ktorá má dĺžku šesť taktov a opakuje sa dvakrát. Nasleduje diel A1, teda repríza 

hlavnej témy, dlhá osem taktov a zakončená rytmickým motívom v štýle tutti na tonike B 

dur. Po jasnom uvedení tejto spevnej rytmickej témy nastupuje stredný C diel, ktorý má šesť 

taktov a prináša aj náznak kontrapunktickej motivickej práce. Nasleduje diel C1, ktorý má 

dĺžku osem taktov a opakuje prvé štyri takty C dielu, no v ďalšom štvortaktí sa líši 

a moduluje do novej tóniny C dur. Práve v tejto tónine sa potom vracia repetícia B dielu 

a následne cyklické uzatvorenie skladby návratom hlavnej témy A dielu. Na konci zaznieva 

šesťtaktový záver, ktorý rytmicky nadväzuje na motívy hlavnej témy a uzatvára ho tonika C 

dur. Formový priebeh skladby je možné zapísať nasledovne: A – B – B – A1 – C – C1 – B (v 

C dur) – A (v C dur) – záver. 

2.2.2 Harmonický a formový prehľad diela V baladickej nálade č. 2 

Podobne ako 6. časť cyklu Sax Preludes, druhá časť cyklu V baladickej nálade 

pôsobí z pomedzi ostatných najkomplexnejším dojmom. Agogickým označením je anglický 

termín „Brightly“, čo v preklade znamená jasne, s jasom. Napriek titulu sa teda väčšia časť 

tejto skladby nesie v pomerne živom duchu, baladickú náladu vytvára najmä diel Lento 

animato, ktorý celé dielo upokojí a prinesie dojem nostalgie alebo melanchólie. V baladickej 

nálade č. 2 autor využíva len jednu tempovú zmenu, metrum je na začiatku stanovené ako 

6/8 takt a len v pomalom diele sa mení na 3/4 takt. Podobne ako pri svojich ostatných 

skladbách pre komorné obsadenie, aj tu Coufal využíva širokú farebnú aj dynamickú škálu, 

kombináciu sólového hrania, dvojhlasov a trojhlasov aj sekciového tutti hrania. Za účelom 
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bližšieho pohľadu na harmonický priebeh využívame pri skúmaní z jednotlivých partov 

vlastnoručne vyhotovenú, netransponovanú partitúru. 

Podobne ako viaceré komorné skladby z Coufalovej dielne, aj toto dielo je písané 

v predznamenaní Es dur. Je písané pre saxofónové kvinteto v zložení 2 alt saxofóny, 2 tenor 

saxofóny a barytón saxofón. Forma skladby V baladickej nálade č. 2 je založená na 

kombinácii štyroch samostatných dielov, osemtaktového hlavného A dielu v tónine Es dur 

a jeho voľnej reprízy, pri ktorej dochádza ku malým zmenám v 2. a 3. takte, osemtaktového 

B dielu, ktorý slúži ako doplnenie alebo pokračovanie A dielu, ako aj voľnej reprízy dielu 

B, ktorá využíva zmenený sprievod melódie a je o štyri takty kratšia ako pôvodný diel. Ďalej 

tu figuruje osemtaktový C diel, ktorý sa opiera o hlavnú tému, no uvádza ju v kontrastnej 

molovej tónine f mol a jeho voľná repríza s viacerými zmenami. Ako posledný zaznieva 

baladický osemtaktový D diel, ktorý sa vracia späť do pôvodnej tóniny Es dur a prináša sólo 

barytón saxofónu so sprievodom zvyšku sekcie a jeho voľnú reprízu, ktorá sa od pôvodného 

dielu líši poslednými dvomi taktami. Formový priebeh skladby využíva označenie Dal 

Segno al Coda a je ho teda možné zapísať nasledovne: introdukcia – A – B – A1 – B1 

(skrátené) – C – C1 – D – D1 – (návrat na dal segno) A – B (skrátené) – coda.  

 
Obrázok 15 Arnošt Coufal – V baladickej nálade 2, takty 1 – 4, introdukcia 

Zdroj: vlastnoručne vyhotovená partitúra 
 

Introdukcia začína v 6/8 metre a má dĺžku len štyri takty, no v každom z nich 

zaznieva rytmický alebo melodický motív, ktorý sa ďalej objavuje v nejakom úseku 

nasledujúcich dielov. Prvý takt prináša silný synkopický rytmický motív v oboch tenor 

saxofónových hlasoch, tento motív je ďalej využívaný v 4. takte introdukcie v barytónovom 

zápise, v 4. takte A dielu (takt 8) a jeho reprízy (takt 24), v 2. a 8. takte kontrastného C dielu 

a jeho reprízy (takt 34, 40 a 42). Zároveň si môžeme v prvom takte všimnúť aj rytmicky 

špecifický motív v parte barytón saxofónu, tento motív je ďalej spracovávaný vo všetkých 
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hlasoch v takte 2 aj 3. Ten zároveň predstavuje druhý hlavný rytmicko-melodický útvar, 

ktorý Coufal ďalej v skladbe využíva, konkrétne v taktoch 23, 35 – 39 a 44. Posledný 

významný rytmický motív sa nachádza v 4. takte a s miernou obmenou sa objavuje v 17., 

18. a 40. takte a v rytmickej augmentácii aj v 54. a 62. takte. 

 
Obrázok 16 Arnošt Coufal – V baladickej nálade 2, takty 5 – 12, hlavná téma A dielu 

Zdroj: vlastnoručne vyhotovená partitúra 
 

A diel začína v 5. takte a prináša hlavnú tému, prvý, stúpajúci motív je uvedený 

v hlase barytón saxofónu a následne ho o takt neskôr preberajú oba tenor saxofóny. Skladá 

sa z intervalov, ktorých vzťah ku hlavnej tónine Es dur je čistá kvinta, čistá príma, veľká 

sekunda, veľká tercia, následne opäť veľká sekunda, čistá príma a skok nahor do čistej 

kvinty. V 7. takte odpovedajú alt saxofóny novým, klesajúcim motívom v dvojhlase. Vo 

ôsmom takte zaznieva vo vrchných troch hlasoch kvartový synkopický motív z prvého taktu 

introdukcie, zatiaľ čo dva spodné hlasy vytvárajú klesajúci harmonický dojem, ktorý 

pokračuje aj v takte 9. V takte 10, teda šiestom takte hlavnej témy začína melodicky silný 

dvojtaktový úsek, ktorý vytvára kontrast medzi opakovaným tónom b1 s chromatickými 

prírazmi v hlase prvom alt saxofónu a stúpajúcou harmóniou zvyšku sekcie. Znejúce akordy 

postupujú po tónoch stupnice Es dur – Es dur s pridanou veľkou sextou a veľkou nónou, 

molovo malý septakord f mol s pridanou veľkou nónou a čistou kvartou, molovo malý 

septakord g mol, durovo malý septakord As7 s pridanou veľkou sextou a veľkou nónou 

a o pol tón vyšší A7, ktorý ako jediný nepatrí do stupnice Es dur, no chromaticky smeruje 

do durovo malého septakordu B7 s pridanou veľkou sextou a veľkou nónou v 12. takte. 
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Obrázok 17 Arnošt Coufal – V baladickej nálade 2, takty 13 – 20, B diel 

Zdroj: vlastnoručne vyhotovená partitúra 
 

B diel začína dvomi taktami klesajúceho sledu akordov hraných tutti a využívajúcich 

posledný charakteristický motív skladby, skupinky akcentovanej štvrťovej noty a staccato 

osminovej noty. Nasleduje stúpajúci unisono motív v 15. takte, využívajúci tóny Es durovej 

stupnice začínajúcej od veľkej sexty, naznačujúc paralelnú stupnicu c mol. V 16. takte sa 

pridá štvrtý hlas a na štvrtú osminovú dobu aj posledný chýbajúci hlas prvého tenor saxofónu 

a harmonický sled akordov c mol7 – b mol7 – durovo veľký septakord na tóne As smeruje 

nadol do teraz už známeho, mierne upraveného rytmického motívu zo štvrtého taktu 

introdukcie. Uvedený motív sa líši vynechaním niekoľkých tónov v spodnom hlase a najmä 

posunom tretej noty motívu na štvrtú osminovú dobu. Tento motív posunutý o kvartu nižšie 

ďalej pokračuje aj v 18. takte a smeruje do ukľudnenia v taktoch 19 – 20, ktoré končia 

sledom akordov B7 s pridanou veľkou sextou a veľkou nónou, f mol7 s pridanou veľkou 

nónou a Fes7 s pridanou zväčšenou kvartou. Tento posledný akord je možné vnímať ako 

mimotonálnu dominantu, v džeze známu ako tritónová substitúcia, ktorá využíva 

dominantný septakord vzdialený o interval tritónu od pôvodnej dominanty (B7), teda 

v tomto prípade Fes7 alebo E7. Dôvodom možnosti tejto zámeny sú spoločné harmonicky 

významné tóny veľkej tercie a malej septimy oboch akordov. 

Takt 21 prináša začiatok reprízy dielu A1, ktorý sa od pôvodného A dielu líši iba 

opakovaním úvodného motívu v barytónovom hlase v takte 22 a pridaním charakteristickej 

rytmizácie v dvoch spodných hlasoch v takte 23. 
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Obrázok 18 Arnošt Coufal – V baladickej nálade 2, takty 6 – 7 a 22 – 23, rozdiel A a A1 dielu 

Zdroj: vlastnoručne vyhotovená partitúra 
 

V 29. takte začína štvortaktový spojovací úsek, ktorého úlohou je modulácia do 

kontrastnej tóniny C dielu prichádzajúceho v takte 33. Tento úsek využíva vo vrchnom hlase 

úvodnú melódiu pôvodného B dielu, so zhusteným harmonickým sprievodom zvyšných 

štyroch hlasov, ktoré chromaticky klesajú – mechanizmus charakteristický pre kompozičný 

štýl Coufala aj v iných analyzovaných dielach. Autor však už v priebehu druhého taktu tohto 

úseku opúšťa melódiu B dielu v prospech nových harmonických ciest a v takte 32 cez 

postupné pridávanie tónov moduluje v záverečnom zväčšeno malom septakorde C 

s pridanou malou nónou. Fermáta oddeľuje tento spojovací úsek od ďalšieho dielu a dáva 

interpretom aj poslucháčom možnosť nádychu pred nástupom novej kontrastnej molovej 

pasáže. 

 
Obrázok 19 Arnošt Coufal – V baladickej nálade 2, takty 29 – 32, spojovací úsek 

Zdroj: vlastnoručne vyhotovená partitúra 
 

Nový kontrastný diel moduluje do f mol, čo predstavuje molovú tóninu postavenú na 

druhom stupni pôvodného Es dur. 33. takt uvádza úvodný motív hlavnej témy unisono 

v štyroch hlasoch, s malou terciou namiesto pôvodnej veľkej, čo korešponduje so zmenou 
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tóniny. Vzápätí od 34. taktu začína autor motivickú prácu s motívmi spomínanými už 

v introdukcii. 

 
Obrázok 20 Arnošt Coufal – V baladickej nálade 2, takty 33 – 40, kontrastný C diel 

Zdroj: vlastnoručne vyhotovená partitúra 
 

V spodných štyroch hlasoch zaznieva synkopa z taktu 1, v taktoch 35 – 39 zas Coufal 

využíva striedavo v dvojhlasoch alt saxofónov a tenor saxofónov motív z taktov 2 a 3. 

Barytón saxofón počas tohto štvortaktia zabezpečuje harmonický kontext dlhými basovými 

tónmi. Takt 40 takmer presne kopíruje rytmický motív zo 4. taktu, s jedným vynechaným 

tónom v hlase barytón saxofónu na štvrtej osminovej dobe. Harmonicky zastáva úlohu 

dominanty, posledný znejúci akord je C7 s pridanou veľkou nónou. 

Diel C1, voľná repríza pôvodného kontrastného C dielu, začína v takte 41 rovnakou 

melódiou unisono v štyroch hlasoch, no v takte 42 mení harmonické smerovanie, hoci 

zachováva pôvodný rytmus. Nepokračuje však už v práci s motívom z taktov 2 a 3, ale 

v takte 44 preberá klesajúci motív, ktorý bol použitý v treťom takte A dielu (takt 23) ako 

odpoveď voči úvodnej stúpajúcej melódii. S týmto motívom, zloženým zo štyroch 

šestnástinových nôt a staccato osminovej noty, autor ďalej pracuje, v takte 44 zaznieva 

v dvojhlase alt saxofónov, v takte 55 v dvojhlase tenor saxofónov a tento rytmus v 45. takte 

preberá barytón saxofón, ktorý však zmení jeho tvar na stúpajúci motív. Takty 47 a 48 

predstavujú sólo barytón saxofónu, ktorým pripravuje nástup pomalšieho D dielu. 
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Obrázok 21 Arnošt Coufal – V baladickej nálade 2, takty 41 – 48, C1 diel 

Zdroj: vlastnoručne vyhotovená partitúra 
 

V tomto bode uvádza Coufal v skladbe D diel, ktorý zaznieva v pôvodnej tónine Es 

dur, no v novom 3/4 metre a v pomalšom tempe označenom Lento animato. Celý diel je 

postavený na sóle barytón saxofónu, melódia jeho partu je postavená na motivickej práci 

s úvodným motívom hlavnej témy. Ten je priamo v pôvodnom znení, len v zmenenom 

rytme, citovaný hneď na druhej a tretej dobe 49. taktu a prvej dobe 50. taktu. Rovnaký 

rytmický zápis autor využil najbližších päť taktov, teda v taktoch 49 – 53, pričom každý raz 

v inom harmonickom kontexte. Ten poskytujú dva alt saxofóny a dva tenor saxofóny 

tiahlymi akordami a občasnými rytmickými tutti pasážami. V takte 49 znie durovo veľký 

septakord Es, nasleduje zmenšeno zmenšený septakord na tóne G, v 51. takte je predošlý 

akord logicky rozvedený do molovo malého septakordu na tóne F. Takt 52 pokračuje 

zmenšeno zmenšeným septakordom na tóne A a 53. takt sa rozvádza do molovo malého 

septakordu na tóne G. 

 
Obrázok 22 Arnošt Coufal – V baladickej nálade 2, takty 49 – 56, pomalý D diel so sólom barytón 

saxofónu 
Zdroj: vlastnoručne vyhotovená partitúra 
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V kontraste s rytmickým staccato motívom vo vrchných hlasoch hrá barytón saxofón 

v takte 54 klesajúcu melódiu plnú chromatizmov, vo veľkej väčšine zloženú zo 

šestnástinových nôt. Potom, ako spodný hlas zastane na tóne f, vrchné štyri hlasy poskytnú 

pohyb prostredníctvom klesajúcich osminových nôt až do taktu 56, kde zaznie molovo malý 

septakord na tóne F, na poslednej dobe rozvedený do dominantného septakordu B7 

s pridanou veľkou nónou, pričom základný tón B poskytuje barytón saxofón ako záver 

svojho šestnástinového motívu. Mierne spomalenie pripravuje nástup voľnej reprízy tohto 

dielu. 

Diel D1 sa opäť vracia „a tempo“, teda do tempa Lento animato. Takty 57 – 62 presne 

kopírujú prvých šesť taktov predošlého D dielu, rozdiel nastáva v posledných dvoch taktoch, 

kde oproti pôvodnej melódii zaznieva v takte 63 harmonický sled akordov v štýle tutti, 

pričom sa vo všetkých prípadoch jedná o chromaticky klesajúce durovo veľké septakordy 

s pridanou veľkou nónou. K tomuto akordu na každej osminovej dobe pridáva melódia 

v prvom alt saxofóne striedavý nadstavbový interval, na ťažké štvrťové doby znie zväčšená 

kvarta a na druhú, štvrtú a šiestu osminovú dobu zaznieva s akordom veľká sexta. 

        
Obrázok 23 Arnošt Coufal – V baladickej nálade 2, takty 55 – 56 a 63 – 64, porovnanie záveru D a D1 

dielu 
Zdroj: vlastnoručne vyhotovená partitúra 

 

Takt 64 rovnako ako u predošlého D dielu končí molovo malým septakordom na tóne 

F, tentokrát rozvedeným do dominantného septakordu B7 so zväčšenou kvintou a pridanou 

veľkou nónou, čím predstavuje otvorený záver, smerujúci do toniky Es dur A dielu. Práve 

tam sa po označení Dal Segno al Coda skladba vracia. 

Návrat Dal Segno skladbu vracia na začiatok hlavnej témy a postupne prechádza 

osemtaktovým A dielom, osemtaktovým B dielom a osemtaktovým A1 dielom. Reprízou 

hlavnej témy uzatvára autor celú skladbu, vďaka tomu získavajú jednotlivé diely dojem 

kohézneho celku. 
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Skladba je ukončená posledným štvortaktím kódy. Prvé dva takty 65 a 66 pokračujú 

v melódii, ktorú za pôvodným A1 dielom uviedol spojovací úsek v taktoch 29 a 30, no 

posledné tri osminové doby sa líšia a tu ostávajú voľné, čím autor prináša dojem ukľudnenia 

a blížiaceho sa konca skladby. Coufal tu mimochodom opäť využil svoj obľúbený prvok, 

teda chromaticky klesajúci sled septakordov. 

 
Obrázok 24 Arnošt Coufal – V baladickej nálade 2, takty 65 – 68, coda 

Zdroj: vlastnoručne vyhotovená partitúra 
 

V takte 67 autor taktiež využil chromatický sled klesajúcich septakordov, konkrétne 

molovo malý septakord na tóne B s pridanou čistou kvartou, durovo malý septakord Bes 

s pridanou veľkou sextou, a molovo malý septakord na tóne As vo funkcii molovej 

subdominanty, ktorý je zadržaný fermátou a ktorého intenzita je zosilnená využitím 

dynamického prvku subito fortepiano, s následným crescendom až do forte. Posledný tón 

skladby zaznieva krátko, po klesajúcom rade tónov v hlase barytón saxofónu zaznie 

s dynamikou subito forte a silným krátkym akcentom v celej sekcii tón es, potvrdzujúci 

pôvodné tonálne centrum skladby. 

Najvýznamnejšími charakteristickými znakmi tejto skladby z pera Arnošta Coufala 

sú podobne ako v predošlom diele chromatické sledy klesajúcich septakordov, využívanie 

zmeny metra, široká motivická práca v rôznych častiach skladby, ako aj využívanie všetkých 

štyroch princípov melodickej výstavby, ktoré sme podrobnejšie popísali v úvode druhej 

kapitoly – sólo v jednom z hlasov, viachlasné vedenie melódie, postupné pridávanie 

nástrojov pripomínajúce prelúdium, aj sekciové tutti hranie. 
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ZÁVER 

Hlavným cieľom diplomovej práce bolo priblíženie života, pôsobiska a komornej 

hudobnej tvorby pre saxofóny od hudobného skladateľa a pedagóga Arnošta Coufala. 

Čiastkové ciele mali za úlohu zhrnúť životopisné údaje tejto málo zdokumentovanej 

osobnosti, preskúmať vybrané diela jeho komornej tvorby pre saxofóny a poukázať na 

význam skladateľského prínosu Arnošta Coufala v tejto oblasti. 

Na základe spracovaného materiálu hodnotíme, že sa nám hlavný cieľ aj čiastkové 

ciele diplomovej práce podarilo naplniť a výstupom a prínosom tejto diplomovej práce je 

podľa našich informácií doposiaľ najpodrobnejší biografický záznam o živote hudobného 

skladateľa a pedagóga Arnošta Coufala, ako aj bližší pohľad na kľúčové diela jeho komornej 

tvorby pre saxofóny. Prostredníctvom stručného prehľadu jednotlivých skladieb z 

8-časťového cyklu Sax Preludes a 3-časťového cyklu V baladickej nálade, ako aj 

detailnejšieho preskúmania vybraných diel, Sax Preludes (6) a V baladickej nálade č. 2, sme 

boli schopní poukázať na charakteristické črty kompozičného spôsobu Arnošta Coufala pre 

komorné zoskupenia a s tým aj na súvisiaci skladateľský prínos autora v tejto oblasti. Tieto 

charakteristické znaky sme identifikovali ako chromaticky klesajúce sledy durovo malých 

septakordov, neustálu prácu s motivickým materiálom predstaveným v úvode skladby, 

zmeny metra, tempa a nálady ako aj častú prácu s dynamikou. Okrem toho je možné 

rozoznať štyri spôsoby melodickej výstavby, charakteristické pre komorné diela Arnošta 

Coufala. Tými sú využitie jedného hlasu ako sólového nástroja s harmonickým sprievodom 

ostatných hlasov, viachlasné vedenie melódie, postupné pridávanie nástrojov pripomínajúce 

prelúdium a sekciové tutti hranie. Význam Arnošta Coufala podľa nášho názoru preto 

spočíva v jeho jedinečnom a charakteristickom kompozičnom štýle komorných diel 

a v prístupe ku spracovaniu melodického materiálu. 
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