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Cyklus úvah o hudebních pramenech bude 
logicky zakončen několika doklady o tom, 
co mohou o skladatelích a hudebních inter
pretech vypovědět jejich pozůstalostní spisy 
a s nimi spojené dokumenty. Mezi těmi nej
proslulejšími, a de facto dodnes v rovině 
právní živými, jsou pozůstalostní řízení po 
dvou gigantech hudby 19. století, po Giu
seppu Verdim a Richardu Wagnerovi. Při
tom si snad ani nelze představit větší rozdíl
nost mezi oběma případy. Verdi jako muž 
velkého sociálního cítění, který – mimo ji
né! – bohatě dotoval dodnes v Miláně fun
gující Casa di riposo per musicisti (Dům od
počinku hudebníků), zatímco sebestředně 
orientovaný Wagner se zajímal především 
o operní dům, vyhrazený provozování jeho 
oper, a to i po jeho smrti! Kdyby však Verdi, 
který se stal díky svému rozsáhlému 
a v mnoha zemích provozovanému dílu sku
tečným boháčem, býval mohl tušit, jak se 
ještě za sto a více let budou jeho dědicové 
prát o jeho pozůstalost, protože po jeho 
smrti nebyla sepsána do detailu, asi by byl 
některé body své rozsáhlé závěti formuloval 
jinak. Vše to souvisí s krutostí jeho osudu, 
že jeho vlastní děti z prvního manželství ze
mřely v raném věku a v druhém manželství 
už děti neměl. Jistě i proto osvojil v roce 
1867 se svou chotí osmiletou osiřelou dív
ku po jedné sestřenici, Filomenu (1859–
1936). Dal ji překřtít na Marii Verdi, umožnil 
jí studia a jako stařičký vdovec ji ve své zá
věti z května 1900 určil za svou univerzální 
dědičku. Ovšem po jeho smrti zůstalo v je
ho vile v Sant’Agatě – mimo jiné – uchová
no i množství jeho dotud nezveřejněných pí
semností nejrůznější povahy, včetně různých 
kompozic, zvláště chrámových, náčrtů za
mýšlených a neuskutečněných děl, jakož 
i množství neroztříděné korespondence 
a četné fotografie. Tak si Maria Verdi, pro
vdaná Carrara, a její čtyři potomci, jimž byl 
ostatně až do roku 1951 k dispozici výnos 
z provádění Verdiho děl, mohli z této v tes
tamentu nezmíněné a po smrti skladatelo
vě nesepsané pozůstalosti dělat další zdroj 
pohodlných příjmů. V roce 2002 se však 
mezi těmito potomky oné Verdim osvojené 
Filomeny – protože ani ona, ani její muž 
nezane chali testamenty – rozhořel právní 
spor o sídlo s 50 místnostmi v Sant’Agatě, 
v němž několik z nich dosud bydlí, o přilehlý 
sedmihektarový park atd. Spor trvá dosud, 
Itálie je z něj nešťastná a v mediích přibývá 
i fabulací, z nichž nejdivočejší říká, že ve 

kolikrát změnil. Po smrti své ženy totiž v Es
terháze na čas podlehl kouzlu a pak 
i naléhání mladé a už provdané zpěvačky 
Luigi Polzelliové, a poté jí podepsal jakési 
prohlášení v italštině, že jí bude dávat 300 
zlatých ročně a případně se s ní ožení. Když 
na jaře 1801 sepisoval svůj testament, figu
rovala v něm i Polzelliová, v té době už mat
ka dvou synů, žijící v Itálii. V další úpravě 
toho to odkazu Haydn přikázal provést v po
zůstalostním řízení taková opatření, aby byl 
zrušen jeho starší v italštině sepsaný záva
zek k té dámě, a dal pokyn, aby jí po jeho 
smrti bylo vyplaceno (pouhých) 100 zlatých 
a poté každoročně úroky z částky 150 zla
tých, k čemuž pak přidal ještě něco ne
velkého jejímu staršímu synovi. Finančně 
mnohem zásadnější změny musel v testa
mentu provádět proto, že jeho nejmladší 
bratr i sestra zemřeli už dříve a jejich po
tomci povyrostli, takže ještě 7. února 1809 
sepsal další korekci své poslední vůle. 
O rozsáhlosti jeho majetku i lidských vlast
nostech vypovídá v Haydnově testamentu 
i to, že svému dlouholetému kopistovi a slu
hovi Johannu Elsslerovi odkázal na pe
nězích a věcech majetek v rozsahu cca 
6000 zlatých, své hospodyni 1000 zlatých 
a všechno kuchyňské zařízení, ale také dce
rám bratislavského parukáře 200 zlatých 
atd. Sumárně se s úžasem dovídáme, jak 
veliký byl majetek, jehož se tento synek 
venkovského koláře svou hudební tvorbou 
dopracoval. Jak bude vyhlížet jeho srovnání 
se soupisem majetku zesnulého Mozarta?
Jak známo, Mozart žil v posledním desítiletí 
svého života ve Vídni a za tu dobu v něm vy
střídal 14 bytů. Vzhledem k tomu, že po vět
šinu toho času už byl ženatý a otcem rodiny, 
přinášelo mu časté stěhování jistě i mnoho 
starostí a nepříjemností, přičemž dnes mů
žeme jen v několika případech s jistotou 
uvést důvody takové změny: poté, co si au
tor Dona Giovanniho přivezl po jeho pražské 
premiéře a úspěšném koncertu do Vídně 
pěknou finanční částku, mohl se v prosinci 
1787 s rodinou nastěhovat do velkého bytu 
v centru města, ovšem tam byl nájem drahý 
a Mozartovi se už v červnu 1788 museli stě
hovat zase do levnějšího bytu za městskými 
hradbami. Když se příjmy trochu zlepšily, 
nastalo opět stěhování blíže středu města, 
blíže společenským kontaktům a objedna
vatelům nových děl. V lednu 1789 už Mozar
tovi bydleli zase v centru města, tentokrát 
ovšem ve velmi skromném bytě, s kterým 

Co mohou vypovědět pozůstalostní spisy
na případu W. A. Mozarta a Josefy Duškové

Milada Jonášová

Verdiho pozůstalosti se nacházela i partitu
ra dosud utajované opery Král Lear...
Vykročímeli trochu více do minulosti, nelze 
přehlédnout problémy, které měl se svými 
testamenty Joseph Haydn, ač neměl ani 
vlastní, ani osvojené potomky. První podobu 
své poslední vůli dal 5. května 1801. Pama
toval v něm nejen na tři sourozence, ale i na 
spoustu lidí ze svého okolí, dokonce i na 
hraběte Harracha, kterému odkázal různé 
medaile, jež jako slavný autor obdržel. Je
den z odkazů je až kuriózní a Haydn ho ně

Kůr kostela sv. Mikuláše na Malé Straně, z něhož 
zpívala Dušková v Requiem za Mozarta.

„SperrsRelation“ Mozartovy pozůstalosti
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Kammer Kompositor, verheurathet, Alter 
36 Jahre.“ Především se v ní konstatuje, že 
zesnulý nezanechal žádný testament, že 
v jeho bytě zůstává vdova Konstance se sed
miletým a pětiměsíčním synem a že tam 
bylo nalezeno také 60 zlatých v hotovosti. 
Nato následuje několikastránkový soupis 
a ohodnocení – „Inventarium und Schät
zung“ – pozůstalosti zesnulého. V sepisova
ném vybavení bytu byly – evidentně dle sdě
lení Konstance – jako majetek jejího 
manžela uvedeny nejprve jen 3 malé lžičky 
ve stříbře, které byly komisařem oceněny 
na 7 zlatých. Podstatně obsáhlejší byl ná
sledující oddíl oblečení a prádla zesnulého – 
„Kleidungsstücke und Wäsche“ –, vyhodno
cený komisařem na 53 zlatých 30 krejcarů 
a potvrzující, že Mozart skutečně velice dbal 
o příjemné a pěkné oblékání. Nejvýše – na 
6 zlatých – byl v této rubrice oceněn „weis 
Tüchener Rock mit manschester Schillewe

náročná choť Konstance jistě nebyla spoko
jená. Mozart ho na několik měsíců opustil 
při svých koncertních cestách do Berlína 
a pak do Frankfurtu, ovšem když se – jen 
s nepatrným výdělkem – z Frankfurtu vrátil, 
byla už jeho rodinka z rozhodnutí manželky 
přestěhována zase jinam, tentokrát do krás
ného čtyřpokojového bytu s kuchyní a před
síní, jen pár kroků od svatopetrského ná
městí. Do domu v Rauhensteingasse č. 970, 
v němž měl uštvaný skladatel za rok vy
dechnout naposledy.
Stalo se tak 5. prosince 1791 a už 7. prosin
ce začal být pořizován úřední soupis Mozar
tovy pozůstalosti, dochovaný v Archivu měs
ta Vídně. Tzv. „SperrKommissär“ magister 
Dominic Crammer z vídeňského magistrátu 
psal do předtištěného formuláře zákonem 
předepsanou „SperrsRelation“, která je 
v tomto případě nadepsána „H. Wolfgang 
Amadeus Mozart, K: K: Kapellmeister, und 

ste“, čili bílý látkový kabát s manšestrovou 
barevnou (?) vestou. Údajně stejný světle
modrý („blau lichter deto“) byl asi už obno
šený, protože byl oceněn jen na 2 zlaté, 
a obdobný červený jen na půldruhé zlatky. 
A sepsány byly další kabáty (jeden z nich ja
ko „mausfarber Kaput“, což znamenalo še
dý dlouhý plášť), oblek, desatero kalhot, 
4 vesty, 9 košil, 9 párů hedvábných punčoch, 
6 párů bot atd. Sumárně: v pozůstalostech 
měšťanů té doby se u mužů tak velká výba
va, pokud jde o oblečení a prádlo, nenachází.
Podrobný soupis mobiliáře – přičemž k přes
nému pochopení těchto záznamů by dnešní 
čtenář potřeboval i podrobnou obrazovou 
dokumentaci – rovněž svědčí o velkých 
výda jích jeho pořizovatele. V prvním pokoji 
byla zapsána pohovka s kanafasovým po
tahem, 2 skříně se zásuvkami, 6 židlí, 2 sto
ličky, v rohu koutnice, noční stolek, rolety 
a záclony. Druhý pokoj sloužil zřejmě jako 
ložnice, jako jedna položka v něm byly za
psány dva divany a 6 židlí, dále zrcadlo v po
zlaceném rámu (hodnota 12 zlatých) atd. 
Poslední dvě místnosti pak představovaly 
Mozartovo království: v jedné byl kulečník se 
zeleným potahem („grünn Tüchenes Pillard 
mit 5 Baln, und 12 Lacko“), tj. s 5 koulemi 
a 12 tágy, což spolu s jednou lampou 
a 4 svícny bylo ohodnoceno na 60 zlatých. 
Vzhledem k tomu, že existuje celá řada do
bových svědectví o tom, jak rád Mozart ku
lečník hrál, nejde o nic překvapivého. Ovšem 
ve srovnání s jinými pozůstalostmi ve vrstvě 
měšťanské, šlo o naprostou výjimečnost.
Když si pak přečteme, že ve čtvrtém pokoji 
pan komisař zapsal také „Forte=Biano mit 
Pedal“, je jasné, že v této místnosti byla Mo
zartova pracovna a že jeho klavír byl tím 
nejcennějším, co se v bytě Mozartově v ka
tegorii mobiliáře nacházelo. Komisař u něj 
připsal cenu 80 zlatých. Viola s pouzdrem, 
která byla v téže místnosti, jím byla oceně
na na pouhé 4 zlaté. V téže místnosti byla 
také Mozartova knihovna, i ta byla nadstan
dardní, takže na pořízení jejího soupisu byl 
vyslán znalec jménem Johann Georg Bin
ze, charakterizovaný jako tzv. „Buchschatz
meisteradjunkt“. Byl to obratný obchodník 
s knihami a hudebninami a pravděpodobně 
tichý společník hudebního nakladatele Fran
ze Antona Hoffmeistera, jehož lineckou 
filiál ku v roce 1793 převzal. V soupisu Mo
zartovy knihovny v rámci pozůstalostního 
inventá ře odvedl Binz dobrou práci, neboť 
tituly knih uváděl přesně (v některých přípa
dech ovšem ve zkrácené podobě), jakož 
i místo a rok jejich vydání, čímž umožnil 
pozdějším badatelům knihy spolehlivě iden
tifikovat. S hudebninami už tak důsledný 
nebyl, takže někdy je obtížné určit, zda se 
jednalo o tisk nebo rukopis. Knihy pro svůj 
soupis seřadil podle jejich formátu, nejprve 
velké „in Quarto“, poté „In Octavo et 12°“. 
Zaujme latinskojazyčná bible (Kolín n. R. 
1679), německojazyčné náboženské nebo 
liturgické knihy v soupise nenacházíme. Za
to se v něm objevují cestopisné knihy jako 
Krebels Europäische Reisen nebo Reise-

Spisy představitele osvícenství Josefa Sonnenfelse byly součástí Mozartovy knihovny

Poslední Mozartovo bydliště ve Vídni: dům v Rauhensteingasse č. 970 (první dům zleva)
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te, C. F. Wei ßeho Lyrische Gedichte (1772), 
Phädona od Mosese Mendelsohna ad. Z li
teratury s hudební tematikou nepřekvapí 
Cramerův Magazin der Musik (7 svazků, 
Hamburg 1783), zato knížka Amanda Wil
helma Smitha Philosophische Fragmente 
über die praktische Musik, vydaná ve Vídni 
1787, dnes dostupná i na internetu. Z diva
delních textů vlastnil Mozart samozřejmě 
díla Metastasiova (Benátky 1781) a jako 
skladatel donjuanovské opery neméně sa
mozřejmě i Mo lièrovy Lust spiele. Šest svaz
ků lipské edice různých divadelních textů 
z let 1786–1788 pod názvem Nebentheater 
je dalším dokladem, jak Mozart všemi mož
nými cestami vyhledával dramatické před
lohy, vhodné ke zhudebnění.
Mezi zaevidovanými hudebninami se na
cházelo 6 klavírních cvičení Bachových, 
Haydnova kantáta Arianna a Naxos, Duško
va sonáta pro klavír, Hoffmeisterův klavírní 
koncert, serenata Endimione Michaela 
Haydna, Haydnovy Litanie de Venerabili 
Sacramento, Albrechtsbergerových 6 fug 
a preludií pro varhany, dnes i u nás se zá
jmem prováděné Rosettiho oratorium Der 
sterbende Jesus ad. Pochopitelně se tam 
nacházely i některé tisky Mozartových děl, 
např. blíže neurčené symfonie, úpravy Figa-
rovy svatby ad.
Celkově byla Mozartova pozůstalost se vším 
všudy oceněna na 592 zlatých 9 krejcarů. 
Při takové částce si nelze nevzpomenout 
na částky, jimiž se vyznačoval testament 
Haydnův…
Je nanejvýš výmluvné, že do soupisu pozů
stalosti nebyly vůbec začleněny Mozartovy 
autografy, což byl nepochybně tah vdovy 
Konstance, která je v následujících letech 
postupně prodávala, až od ní 1799 koupil 
270 zbývajících Mozartových autografů na
kladatel Johann Joseph André z Offebachu 
za úctyhodnou částku 3150 zlatých. Měla 
tím zajištěné pohodlné živobytí až do své 
smrti (Salcburk 1842).
A co lze vyčíst ze spisů pozůstalostního říze
ní po zesnulé Josefě Duškové? Pokud srov
náme Inventář pozůstalosti v jejím bytě, do
chovaný v Archivu hl. města Prahy ve fondu 
Judiciální soud, s pozůstalostním spisem 
Mozartovým, lze konstatovat, že v obou pří
padech se pořízení pozůstalostního spisu ří
dilo stejnými předpisy. I v případě Duškové 
pořídil soupis pozůstalosti pověřený úřed
ník magistrátu cestou tzv. SperrsRelation, 
ovšem Dušková nejen že už byla vdovou 
a potomky neměla, takže sepisujícího ko
misaře prováděl po jejím bytě a ve skříních 
s ním zkoumal jejich obsah mladší kolega 
Duškové, jí pověřený vyřízením jejího po
hřbu etc., pěvec Anton Ramisch. „Inventa
rium“, mající 26 stran a dopsané 1. března 
1824, informuje o nalezené závěti zesnulé, 
datované 21. srpna 1823, a o 111 zlatých 
v hotovosti, nalezených v jejím prádelníku 
(„Wäschkosten“).
S ohledem na tradované výklady o tom, že 
paní Dušková zemřela v chudobě, bylo pří
jemné zjištění autorky tohoto textu, že Mo

buch geographisches und topographisches, 
durch alle Staaten der oesterreichischen 
Monarchie, nebst der Reiseroute nach Pe-
tersburg durch Polen (Wien 1789). S napro
stým překvapením v něm čteme i tituly růz
ných knih matematického, technického 
a přírodovědného zaměření: Spenglerův Re-
chenkunst und Algebra (1779), Oetingerova 
Die Metaphysic in der Connexion mit der 
Chemie (1770), Automathes or the Capaci-
ty of the human Understanding (Londýn 
1761), což patrně koupil Leopold Mozart za 
rodinného pobytu v Londýně, nebo Ebertova 
Naturlehre für die Jugend (1775). Neméně 
překvapí i Hinterlassene Werke pruského 
krále Friedricha II. (4 svazky, 1788), nepo
chybně něčí dar v době Mozartovy koncertní 
cesty do Saska a Pruska, což platí možná 
i o knize saského dvorního rady Johanna Ja
koba Maskowa Einleitung zu den Geschich-
ten des Deutschen Reichs (1763). Pozoru
hodně dobrou Mozartovu orientovanost 
v dobové německojazyčné literární produkci 
dokládají nejen knihy jako Gessners Schrif-
ten, jejichž čtyřsvazkový soubor Salomon 
Gessner dedikoval Mozartově rodině, když 
ho v říjnu 1766 navštívila v Curychu, a pří
mo tento historický unikát je dnes chován 
v salcburském Mozarteu, ale především 
osvícensky koncipované čtyři svazky ze se
braných spisů Mozartem zaujatého Josefa 
Sonnenfelse, vydané ve Vídni 1783–1787. 
Zatímco dva svazky děl Ewalda Christiana 
Kleista (Wien 1765) Mozart zřejmě zdědil, 
Wielandova Oberona už si nepochybně poři
zoval sám, stejně jako Blumaerovy Gedich-

zartova přítelkyně zemřela stejně jako on 
v pohodlném, čtyřpokojovém bytě, v tomto 
případě v domě č. 175/3 na Pětikostelním 
náměstí (dnes Sněmovní ulice) na Malé 
Straně. Její byt, v němž s ní žila její služka 
Marie Sokolová, se skládal z obývacího po
koje, jídelny, ložnice, šatny (Garderobzim
mer), kuchyně a spižírny. Ze spisu mimo ji
né vyplývá, že na rozdíl od Mozarta se paní 
Dušková silně vyžívala i v oblasti výtvarného 
umění, měla velkou obrazovou sbírku, kte
rou obohacovala i vlastními kresbami. Až 
do konce svého života byla duševně čilá, 
i ve svých téměř 70 letech stále ještě dáva
la hodiny pěvecké výuky, což ve spisech do
kládá i hraběnkou Chamaré dodatečně do
daných 26 zlatých jakožto dlužná částka za 
hodiny zpěvu („rückständiges Lehrgeld“). 
Potěší i konstatace, že až do smrti nepotře
bovala paní Dušková žádný druh opatrovnic
tví („Vormundschaft“). Bídou určitě netrpěla, 
v její pozůstalosti byly nalezeny četné před
měty ve zlatě a stříbře (5 zlatých prstenů, 
zlatý prsten s mozaikou, zlatý prsten se 14 
granáty atd.). V pozůstalosti se nacházelo 
i 6 zástavních lístků, dokládajících, že Duš
ková půjčovala i nemalé částky, celkově se 
jednalo o 674 zlatých. Její šperky byly vydra
ženy na částku 1711 zlatých.
Velmi nepříjemnou mezerou v poznání umě
lecké činnosti Josefy Duškové zůstává bo
hužel skutečnost, že dosud nebyly nalezeny 
žádné hudebniny z její pozůstalosti. V tomto 
směru zklamaly i pozůstalostní spisy, proto
že seznam hudebnin v její knihovně neob
sahují. 

„SperrsRelation“ Josefy Duškové První strana soupisu knihovny Josefy Duškové
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