
                               Mikuláš Schneider-Trnavský

Už ako dieťa bol  v kontakte s hudbou. V detstve spieval v detskom zbore. V rokoch
1900 – 1901 študoval na konzervatóriu v Budapešti u Hansa Koesslera, v r. 1901 – 1903 
na konzervatóriu vo Viedni u Hermanna Grädenera a v rokoch 1903 – 1905 študoval hru 
na orgán v Prahe u Josefa Kličku a kompozíciu u Karla Steckera. V rokoch 1909 – 1939 
pôsobil ako regenschóri v Dóme sv. Mikuláša v Trnave. V r. 1918 – 1939 pôsobil ako 
inšpektor hudobného školstva na Slovensku. Ako skladateľ sa zaslúžil o rozvoj slovenskej 
národnej hudby. Doménou jeho tvorby bola piesňová tvorba. Do dejín slovenskej 
duchovnej hudby sa zapísal vydaním Jednotného katolíckeho spevníka. Jeho meno nesie 
ZUŠ v Trnave, Dom hudby – hudobné múzeum Západoslovenského múzea v Trnave, 
medzinárodná spevácka súťaž a Trnavská hudobná jar. 

Ako skladateľ sa spoločne angažoval za rozvoj slovenskej národnej hudby 
a slovenskej kultúry. Doménou jeho tvorby je pieseň, v ktorej spojil romantickú tradíciu so 
slovenskou ľudovou piesňou a jej charakteristickými intonáciami. Jeho hudobný rukopis 
bol ovplyvnený pražskou školou na rozhraní storočí, najmä tradíciou Antonína Dvořáka, 
svoj štýl však prispôsobil vkusu vtedajšej meštianskej spoločnosti, ako aj vtedajším 
interpretačným možnostiam. Prvé tvorivé pokusy začal uverejňovať v tlači už počas štúdií. 
V roku 1904 mu vyšla v Pamätnici spolku Národ jeho zberateľská práca Kytica 
slovenských piesní zo západu, v ktorej uverejnil aj prvú slovenskú umelú pieseň na ľudový
text Ďaleko-široko. Nákladom Detvan vydal v roku 1905 prvú Zbierku slovenských 
národných piesní, kde uverejnil i prvú harmonizáciu piesne Nad Tatrou sa blýska.

Jeho najplodnejšie obdobie sa začalo v roku 1909, kedy komponoval hlavne cirkevné 
vokálno-inštrumentálne diela pre potreby dómskeho zboru a orchestra. Vytvoril však aj 
umelé na texty slovenských spisovateľov (J. Jesenský, S. H. Vajanský, P. O. Hviezdoslav, 
Ľ. Podjavorinská, I. Krasko, R. Dilong, M. Rázus, V. Roy...).

Diela :

Zbierky piesní : Drobné kvety, Slzy a úsmevy, Zo srdca, Slovenské ľudové piesne 
Opereta : Bellarosa



Hudobné ukážky :

https://www.youtube.com/watch?v=DrPg9lm_HSc

https://www.youtube.com/watch?v=XrdfyBgDwy0

Zadanie :

1. V akých mestách študoval  Mikuláš Schneider - Trnavský ?

2. V akom meste prežil väčšinu života ?

3. Ako sa volajú najznámejšie skladby ktoré napísal ?


