
Opäť STIBITZ ... 
 
 Záujem o heligónky ma prostredníctvom Internetu priviedol do ďalekého Hendersonu 
(štát Colorado) v USA. Sympatický Američan českého pôvodu (po matke) Tom zdedil tiež tri 
heligónky... Zainteresovaným je známe, že tie najlepšie kúsky z dielní českých majstrov boli 
zhotovované na objednávku a putovali predovšetkým za more - vďaka sile dolára a túžbe 
emigrantov mať pri sebe krásny a kvalitný nástroj, pripomínajúci vzhľadom a hlasom  
milovanú domovinu.  
 Spočiatku bláznivý nápad kúpiť 2 heligónky v USA a dopraviť ich tisícky kilometrov 
späť sa mi po 41-denných peripetiách (angličtina, list do neznáma, maily, telefonáty, pôžička, 
riziko, čakanie, preclenie, chvíľková strata „tej lepšej“ na pošte a podobne - vrátane 
účinkovania Murphyho zákonov...) podarilo zavŕšiť do úspešného konca ich návratom 
DOMOV (rozumej územie bývalého Československa), kde vieme oceniť ich skutočnú 
hodnotu. Cesta im čiastočne dala zabrať (Láďo ! – budeš mať ďalšiu robotu...) 
 Prvá je 3-radová, 3-hlasná heligónka s peknou intarziou od Antonína Hlaváčka 
z Prahy (pôvodne z Loun). Ide o peknú heligonku tohto majstra...  
 No predmetom mojich túžob bola tá druhá: 3-radová, 3-hlasná (37-klapiek, oceľové 
hlasy na mosadzných platničkách), 16 basová „Stibitzka“ s peknou mosadzno-perleťovou 
intarziou v dreve a ešte krajším hlasom, obohateným „tremolom“. Tento „kúsok“ opäť 
potvrdzuje opodstatnenosť mojej slabosti pre tohto výrobcu... Už samotná intarzia ako aj  
ručne gravírovaný kryt klapiek zobrazujúci České Budějovice sú umelecké skvosty. No táto 
ozdobná skrinka skrýva v sebe predovšetkým HUDOBNÝ KLENOT hodný Konstantina 
Stibitza. 
 Českí majstri boli vo výrobe heligoniek nepopierateľná svetová špička (napodobňovali 
ich okrem iného dodnes uznávané nemecké fabriky). Konstantin Stibitz (pôvodne Stiebitz) 
z Českých Budějovic bol česká špička (aj keď všeobecne tradovaný názor uprednostňuje 
mená Hlaváček...) Mimochodom,  sú si toho vedomí predstavitelia Českých Budějovic, keď 
o ňom na oficiálnych stránkach mesta nie je ani zmienka ?!  Nevedomým možno niečo 
napovie pôvodný katalóg výrobkov tohto Majstra, ktorý s Petrom uverejníme na tejto stránke. 
 Podobných kúskov bolo vyrobených určite viac. No koľko z nich sa zachovalo 
v pôvodnom stave a v takejto podobe ? (ktovie - možno ešte driemu niekde na povalách 
„divokého západu...“)  

 
 Čo poviete, oplatí sa popasovať so zdanlivo neprekonateľnými prekážkami ?  
 
            
          Daniel 


