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Giuseppe Tartini, hudební skladatel a houslový virtuoz, svými krajany nazývaný „Mistr 

národů“, patří k nejvýraznějším osobnostem hudební scény 18. století. I přes toto konstatování 

o jeho životě máme poměrně kusé informace, které se navíc v různých zdrojích v mnohém 

rozcházejí.  

Giuseppe Tartini se narodil 6. 4 . 1692 manželům Tartiniovým, Gian Antoniu  a 

Catterině roz. Zangrando. Jeho otec byl i dle jména Ital, pocházel z Florencie. Do Pirana se 

přistěhoval v roce 1679, do domu č. 8 na piranském  náměstí. Podle matriky farního kostela v 

Piranu měl Giuseppe dalších osm sourozenců, on se narodil jako čtvrté dítě. (Jeho bratru 

Pietru pak zůstaly po Mistrově smrti všechny jeho autografy.)  

Otec Giuseppa předurčil dráze duchovního, Giuseppe se měl stát františkánem, 

navštěvoval dvě kněžské školy – v té druhé , v Capo d´Istria, absolvoval  výuku houslí. 

Knězem se stát nechtěl, a proto jej nechal otec odejít do Padovy, což bylo v roce 1709, kde 

začal studoval podle některé literatury teologická a literární studia, na základě jiné literatury 

práva. Každopádně se nenadchl ani pro jedno, bavila jej velmi hra na housle a šerm. Také se 

vášnivě zamiloval a tajně zasnoubil s Elisabetou Premazore (29.7.1710), čímž si znepřátelil 

jak své rodiče, kteří mu odepřeli podporu, tak také mocného padovského biskupa  Giorgia 

Cornara, příbuzného oné dívky. Biskup Cornaro dal Tartiniho pronásledovat za únos děvčete, 

a tak Tartini musel prchnout a převléci se do poutnického šatu. V klášteře bratří minoritů 

v Assisi měla jeho rodina příbuzného, a proto našel útočiště právě zde. V klášteře se obrátil ke 

zbožnosti a stal se umělcem. Vzdělaný varhaník kláštera, padre Boemo (některá literatura se 

přiklání k názoru, že jím byl český barokní skladatel a vynikající varhaník Bohuslav Matěj 

Černohorský, u něhož Tartini prokazatelně hudbu studoval, jen jsou někteří muzikologové 

opatrní ve ztotožňování jej s Padrem Boemo), jej vedl a zdokonaloval ve hře na housle a dal 

tak základ a podmínky pro jeho budoucí úspěchy. Tartini tam hrál jako sólový houslista na 

církevních představeních. Zprávy o jeho „polepšení“ se donesly až ke sluchu padovského 

biskupa, jehož hněv vychladl, a Tartini se mohl vrátit do Padovy ke své manželce.  

Roku 1721  Tartini dostal místo houslisty v kapli kostela San Antonio, kterému se 

zkráceně říkalo Santo a jemuž kapelníkoval Antonio Valotti. O dva roky později, v roce 1723 

byl pozván do Prahy, aby spoluúčinkoval na oslavách  korunovace Karla VI. v orchestru 

Johanna Josefa Fuxe, který byl zároveň vídeňským dvorním kapelníkem. V Praze setrval 

Tartini tři roky, při kapele hraběte Kinského. Nabídku přijít do Čech  přijal Tartini  kvůli 

tíživé finanční situaci, jak se dozvídáme z dopisů nejstaršímu bratru Domenicovi do Pirana. 



Svěřuje se bratru, že mu české klima působí velké zdravotní potíže. V dopise z 10. srpna 1725 

čteme: „Ich weiß nicht, was ich anderes sagen und tun soll, als mich an Gott, unseren Herrn, 

zu wenden und ihn zu bitten, Euch allen und mir zu helfen, da ich nicht weniger als Ihr 

anderen in Not bin. Da ich gegen meine Einsicht hier bleibe, wo die Luft, di Nahrung und die 

Menschen mir so fremd sind, wird mir klar, daß ich nur noch kurze Zeit leben kann. Ich bin 

von den vielen Leiden derartig heruntergekommen, daß ich immer mit den Medikamenten in 

der Hand herumlaufen muß, und –dies ist das Schlimmste- alles ohne Erfolg...“ 

Roku 1726 se tedy vrátil do Padovy, kterou již nikdy neopustil. V roce 1728 založil 

hudební školu, která se velmi brzy stava populární a vyhledávanou po celém světě. Jeho 

nejznámějšími žáky byli: Domenico Ferrari (koncertoval ve Stuttgartě, v Paříži), Giuseppe 

Antonio Paganelli (dirigent komorního souboru na španělském královském dvoře), Pieter 

Hellendaal (rodák z Rotterdamu a později varhaník v Cambridge), Pietro Nardini (na 

vídeňském dvoře Josefa II.), Maddalena Laura Syrmen (čembalistka a sólová pěvkyně, 

koncertovala po Itálii, v Paříži, Londýně) a mnoho dalších. Z toho je patrné, že všichni jeho 

žáci dostali vynikající školu a jejich kariéra byla skutečně bohatá a úspěšná.  

Tartini sám zůstal věrný Padově. Podle církevní listiny z 16. dubna 1721 zjistíme, že 

dostával plat 150  fiorinů ročně. Přicházely mu však nabídky odejít pryč – roku 1730 byl 

pozván Edwardem Walpolem do Londýna, téhož roku Louisem Henrim, princem z Condé, do 

Paříže a roku 1744 Lord Middlesex Tartinimu nabízel 3000 liber  s pozvánkou do Londýna, 

ale Tartini odmítl.  

S přibývajícím věkem bral hudbu stále vážněji, kladl důraz na houslovou techniku, na 

tah smyčcem, který rozfázoval do 4 úseků. V dopisech svým žákům tyto fáze přesně popisuje 

spolu s postupem při cvičení vyšších poloh, techniku pohybu po hmatníku, atd. Napsal též dvě 

teoretická díla, a to „Trattato di musica secondo la vera scienza dell´armonia“ a „De principii 

dell´armonia musicale“, v nichž rozvíjí teorii kombinovaného tónu, tedy tón, který vzniká při 

dvojhmatu. Pro bližší vysvětlení jeho teorie kombinovaného tónu, který slyšel v hlavě, mu 

teoretické znalosti nestačily, dokonce ani tehdejší stav vědy nedokázal jeho teorii podpořit. 

Otevřel totiž diskuzi o obtížných fyzikálně-akustických otázkách a dostal se tak do sporů 

s učenými současníky. Až v hudebním novověku se podařilo pánu z Helmholtzu tento 

problém ozřejmit. Tím jsou životopisná data téměř vyčerpána. Giuseppe Tartini zemřel 

26.2.1770 a byl pochován v kostele svaté Kateřiny v Padově. Kapela, ve které účinkoval, 

uspořádala k uctění jeho památky představení, kde zaznělo Requiem Valottiho, což byl, jak už 

jsem jednou zmínila, kapelník při kostele San Antonio.  



Tartini jako hudební skladatel překonal objemem své tvorby všechny současníky. Složil 

160 sonát pro housle a generálbasové continuo, 150 koncertů pro housle (nejznámější Ďáblův 

trylek neboli Sonáta g moll), které byly postupně tištěny od roku 1734 v Amsterdamu, Paříži, 

v Londýně bylo otištěno více než 50 jeho sonát a 50 triových sonát. Specielně pro výuku 

sestavil  učebnici „L´Arte dell´arco“ – což je asi 50 variací na Corelliho a školu technických 

ozdob „Trattato delle appoggiature“. Šestisvazkové dílo „Delle ragioni e delle proprorzioni“, 

které začal Tartini psát v posledních letech svého života a které dokončil a vydal padovský 

profesor Colombo, bylo ztraceno. Tartiniho rukopisy zdědil jeho žák, hrabě Thurn – Taxis. 

V hudebním světě na Tartiniho navazoval a z něj čerpal německý klasicismus, zejména 

v osobě Josepha Haydna, který nese prvky tartiniovské italské sonáty, a Wolfganga Amadea 

Mozarta, který z Tartiniho vychází při tvorbě svých houslových koncertů. 

V Tartiniho rodném městě Piranu stojí Mistrův pomník z bronzu, který byl zhotoven 

k 300. výročí jeho narození podle návrhu architekta Antonia Dal Zotto kameníkem Antoniem 

Tamburlinim. Socha i s podstavcem je 6,4 m vysoká, samotná postava měří 2,4 m. 

V Tartiniho rojstnej hiši je malé muzeum, kde jsou kromě jeho osobních věcí vystaveny i 

cenné Amatiho housle, na které celý život hrál. 

V dnešní době patří mezi přední interprety hudby Giuseppe Tartiniho Jaroslav Svěcený, 

do repertoáru si jej zařazuje i hudební a taneční těleso Collegium Marianum. V repertoáru 

Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK byl za posledních 15 let přednesen podle 

slov jeho dramaturga pouze dvakrát. 
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