
3.4.5 Kulpín 
 
staviteľ:  rodina Pažických z Rajca 
rok postavenia:  neznámy 
veľkosť nástroja:  2 manuály, pedál, 17 registrov 
traktúry:  hracia a registrová - mechanické 
vzdušnica:  zásuvková 
dispozícia, rozsahy:  
 Hauptwerk e-c³:  Pozitív E-c³: Pedál E-a: 
 1. Principál 8´ 10. Stilgedackt 8´  14. Subbass 16´ 
 (Principal 8 Fuss) (Flauta maj. 8 Fuss) (Subbass 16 Fuss) 
 2. Geig. Principal 8´ 11. Principal 4´  15. Octavbass 8´ 
 (Geigen Principal 8 Fuss) (Principal 4 Fuss) (Bass 8 Fuss) 
 3. Quintatona 8´ 12. Flöte 4´  16. Quintbass 6´ 
 (Quintadena 8 Fuss)  (Flauta min. 4 Fuss) (Quinta 6 Fuss) 
 4. Hohlflöte 8´ 13.Octav 2´  17.Octav 4´ 

 (Hohlflöte 8 Fuss)  (Oktava 2 Fuss) (Oktava 4 Fuss) 
 5. Salicional 8´  

 (Viola Gamba 8 Fuss) 
 6. Fl. Amabilis 4´ 

 (Flauta amab 4 Fuss)  
 7. Octav 4´  

 (Oktava 4 Fuss) 
 8. Picollo 2´  

 (Violine 2 Fuss) 
 9. Mixtur 2 fach.  

 (Mixtura 3 fach) 
 - odstránený pôvodný register Portunal 8 Fuss 
 
 Manual Copel (manuálová spojka) 
  

Organ v kulpínskom chráme Božom dýcha bohatou históriou. V r. 1891 bol 
zabezpečený a prenesený do kulpínskeho chrámu Božieho z dodnes neznámeho kostola 
v Maďarsku. Postavila ho známa slovenská dielňa rodiny Pažických z Rajca. Jediný nápis 
pochádza od Gustava Adolfa Molnára (1864-1917), ktorý v hore uvedenom roku 
prestaval nástroj za 1141 zlatých a prispôsobil potrebám nového chrámu. V nástroji sa 
však nachádza čiernou farbou napísané číslo 1865, je otázne či sa jedná o reálny rok 
postavenia nástroja, alebo číslo predstavuje nejaký iný údaj. Je totiž nepravdepodobné, že 
by bol nástroj po 26 rokoch od jeho postavenia znovu prestavaný do iného kostola.  

Nástroj prešiel od svojho postavenia viacerými úpravami, ktoré v značnej miere 
zmenili jeho pôvodný tvar a rovnako aj zvukový obraz.  

Organovej skrini dominuje socha kráľa Dávida s harfou nad stredným poľom 
píšťal. Bohatú výzdobu skrine dopĺňajú rokaje nad píšťalami čo jasne poukazuje na 
základné znaky štýlového obdobia Rokoka. V pôvodnom kostole boli nástroj a jeho 
hlavná skriňa zabudované do zábradlia chóru. Pozitív je umiestnený pod Hauptwerkom 
a pôvodne obsahoval samostatný prospekt. Hrací stôl bol umiestnený v zadnej stene 



organovej skrine a obsahoval krátke spodné oktávy. Premiestnením organu bol hrací stôl 
prestavaný do zábradlia a pozitívový prospekt bol posunutý a uzavretý do hlavnej skrine.  

Zaujímavosťou je aj to, že nástroj má predný a zadný prospekt. Predný (otočený 
do kostola) tvoria píšťaly Principálu 8´ a zadný (otočený do priestoru chóru) drevené 
píšťaly pedálu.  

Pôvodná dispozícia organu obsahovala 18 registrov, z neznámych dôvodov bol 
počas prestavby odstránený register Portunal 8´. Pôvodná trojradová Mixtúra je 
odobratím jedného radu pozmenená na dvojradovú. Dispozícia obsahuje základné znaky 
galantného štýlu až náznaky romantické, no napriek tomu sa intonácia píšťal jasne opiera 
o neskorý barok. 

Počas prestavby, bolo zmenené aj ladenie celého nástroja. Na píšťalách ladených 
na výšku sa dnes nachádzajú zárezy a stopy po ich skracovaní. Rekviráciou píšťal v prvej 
svetovej vojne boli odobraté pôvodné prospektové píšťaly. Neskôr, v roku 1923, boli 
nahradené novými zinkovými. 
 Historická vzácnosť tohto nástroja je výnimočná aj z toho dôvodu, že okrem 
prospektových sú všetky píšťaly pôvodné. 
 Dizajn skrine a dispozícia nástroja poukazujú na charakteristické znaky 
organárskej činnosti rodiny Pažických zo slovenského  Rajca, ktorá nástroj aj postavila. 

Nástroj vyžaduje odborné a starostlivé reštaurovanie a navrátenie do pôvodného 
stavu pred prestavaním do kulpínskeho kostola. 
 
Interpretačné možnosti: 

 
Bohatá história a zásahy do celkovej koncepcie nástroja v značnej miere 

ovplyvnili aj jeho interpretačné možnosti, skôr ich obmedzili ako rozšírili. Organ v 
Kulpíne nesie typické znaky nástrojov stavaných na Slovensku v priebehu 18. a 19. 
storočia. Zrušením krátkych oktáv na nástroji, sa pozmenil aj rozsah manuálov (E-c³) 
a pedálu (E-a), z toho dôvodu sa interpretované diela jednoznačne nezaobídu bez úpravy 
basovej linky.  

Intonácia píšťal sa opiera o barokové charakteristiky tónu z čoho vychádza aj 
výber diel založený prevažne na polyfónnych skladbách. Z interpretačného hľadiska je 
zaujímavá koncepcia Hauptwerku, ktorý neobsahuje 16´ základ, ale má dva principálové 
registre odlišných zvukových charakterov.  

Dnešné uzatvorenie píšťal Pozitívu do hlavnej organovej skrine neumožňuje 
vytváranie priestorových zvukových efektov charakteristických pre barokový 
Werkprinzip. Zvuk Pozitívu je oproti zvuku Hauptwerku neúmerne utlmený.  

Na organe je vhodná interpretácia diel juhonemeckých barokových skladateľov: 
Johann Jacob Froberger (1616-1667), Johann Kaspar Kerrl (1627-1693), Georg Muffat 
(1653-1704), Johan Pachelbell (1653-1706) a iní1 a starých českých majstrov: Bohuslav 
Matěj Černohorský (1684-1742), Josef Ferdinand Norbert Seger (1716-1782), František 
Xaver Brixi (1732-1771), a iní.2 

                                                 
1 KLINDA, Ferdinand. Organ v kultúre dvoch tisícročí, Bratislava 2000, str. 111. 
2 KLINDA, Ferdinand. Organ v kultúre dvoch tisícročí, Bratislava 2000, str. 183. 



Rovnako by bola zaujímavá aj interpretácia starej anglickej organovej literatúry, 
nakoľko je pre dispozíciu anglických organov typické postavenie dvoch odlišne 
intonovaných 8´principálov .3  
 
         MgA. Janko Siroma 

                                                 
3 Doc. ŠLECHTA, Milan. Dějiny varhan a varhanní hudby v Evropě, Praha 1985, str. 44. 


