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herbaria did not have only a botanical function. The example of a Russian aristocratic family from the mid 19th century shows that 
they could replace the diary and inform us about social mobility and rich cultural and social contacts. The author of the herbarium 
Natália Zagriažska was adopted by the French Count Xavier de Maistre and his wife Sofia, who was the sister of Pushkin’s mother 
in law. The herbarium tells us about the meeting, love and marriage of Natália with Baron Gustav Friesenhof. The Friesenhofs and 
their son Gregory settled at Brodzany, where they formed close links with the family of the poet Pushkin, and where the herbarium 
has been preserved.
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V expozícii Slovenskej národnej knižni-
ce – Slovanského múzea A. S. Puškina 
v Brodzanoch sa nachádzajú dva pozo-
ruhodné herbáre, pochádzajúce z prvej 
polovice 19. storočia.1 Prvýkrát som sa 

s nimi stretla v roku 1996, keď som sa ako 
čerstvá absolventka  Filozofickej fakulty 
UK v Bratislave zamestnala v Archíve lite-
ratúry a umenia Matice slovenskej v Mar-
tine. V rámci oboznamovania sa s činnos-

ťou jej jednotlivých pracovísk som niekoľ-
ko dní strávila aj v Slovanskom múzeu A. 
S. Puškina v Brodzanoch.2

Múzeum sa nachádza v  renesančnom 
kaštieli, ktorý bol vybudovaný v prie-
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behu 16. a 17. storočia na základoch 
staršieho sídla, pravdepodobne z 13. či 
14. storočia.  Dvojpodlažný, nie príliš 
rozľahlý kaštieľ so štvorcovým pôdory-
som a niekoľkými bastiónmi je obklo-
pený parkom v prírodno-krajinárskom 
slohu.  Komorný charakter miestností 
s klenbami, pôvodný nábytok a obrazová 
výzdoba spoluvytvárajú výraznú a  neza-
meniteľnú atmosféru bývalého šľachtic-
kého sídla. 

Moja cesta k herbárom

Som Brodzianka, a tak mi expozícia 
múzea nebola úplne neznáma. Napriek 
tomu som o existencii spomínaných 
herbárov nevedela. Jeden sa nachádzal 
priamo v expozícii v zamknutej sklene-
nej vitríne a druhý v depozitári múzea. 
Dodnes si pamätám, ako som po vŕzga-
júcich drevených schodoch vystupovala 
do podkrovných priestorov kaštieľa, kde 
sa temná miestnosť depozitára nachá-
dzala. Pracovníčka múzea, vidiac moje 
ohromenie herbármi a záujem, mi do-
volila v depozitári do jedného zblízka 
nahliadnuť. Obrovské sklamanie však 
vo mne vyvolalo, že mi v ňom nedovolila 
listovať, len sama prehodila zopár strán 
a ja som rýchlo hltala očami všetko, čo 
som videla. Mala som mnoho otázok, do-
kázala mi však odpovedať len na jedinú: 
kto herbáre vytvoril.

Po osemnástich 
rokoch mi životné 
okolnosti umožnili 
herbáre skúmať  a ko-
nečne  nájsť odpove-
de na svoje otázky.  
Čím sú také fasci-
nujúce? Pochádzajú 
z rokov 1826 až 1846 
a nie sú herbármi 
v pravom zmysle slo-
va. Ich strany  tvoria  
rastlinné kompozície  

vytvorené zo sušených kvetov, tráv, vre-
sov a listov drevín.  Už pri prvom pohľa-
de nás zaujme krása každej kompozície, 
ktoré sú malými umeleckými dielami 
a svedčia o kultivovanosti, estetickom 
cítení a umeleckom nadaní svojho tvor-
cu. Pri detailnejšom pohľade si všimne-
me, že namiesto botanických údajov sú 
pri rastlinách  uvedené údaje, ktoré by 
sme v herbári nečakali – mená, lokali-
ty a dátumy. Ich autorka –  ruská aris-
tokratka Natália Ivanovna Zagriažska, 
prvá manželka baróna Gustáva Vogela 
von Friesenhof  – si do herbárov dvad-
sať rokov po francúzsky  zaznamenávala  
miesta, ktoré navštívila, a osobnosti, 
s ktorými sa tam stretla, samozrejme 

nezabudla na datovanie. herbáre sa tak 
stali akýmsi osobným a cestopisným 
denníkom a potvrdzujú skutočnosť, že 
vysoká miera mobility zodpovedala ži-
votnému štýlu šľachty. Kompozície sa 
totiž viažu k rôznym európskym mestám, 
ale aj záhradám, vilám a palácom, archi-
tektonickým a historickým pamiatkam či 
prírodným zaujímavostiam. Vďaka nim 
máme navyše možnosť zrekonštruovať 
široké sociálne väzby Natálie Friesenho-
fovej a jej rodiny. Darcami rastlín, čiže 
osobnosťami, s ktorými Natália a jej 
blízki stretávali, boli predstavitelia  eu-
rópskej a ruskej šľachty, diplomati, inte-
lektuáli a umelci.  

Autorka herbárov

Kto bola táto žena a prečo sa jej herbáre 
nachádzajú v brodzianskom kaštieli? Pô-
vod Natálie Friesenhofovej je zahalený 
tajomstvom. Narodila sa v ruskom Tam-
bove ako nemanželské dieťa, vychoval ju 
však  francúzsky gróf Xavier de Maistre 
s manželkou Sofiou Ivanovnou, rod. Za-
griažskou, ktorá bola sestrou Puškinovej 
svokry. S veľkou pravdepodobnosťou 
Natália I. Friesenhofová pochádzala 
z rodiny Zagriažskych – bola neman-
želskou dcérou buď Sofiinho otca alebo 
brata. 

Polovicu života prežila mimo územia 
Ruska a vďaka svojmu pestúnovi grófovi 
de Maistre sa pohybovala najmä v ume-
leckých kruhoch. De Maistre žil s rodinou 
v Petrohrade a veľmi dobre sa poznal 
s umelcami z okruhu Puškina, predovšet-
kým s  významnými ruskými výtvarníkmi 
Grigorijom G. Gagarinom či Orestom  
A.  Kiprenským. Priateľom Xaviera de 
Maistre bol aj  básnik Vasilij A. Žukovskij, 
ktorý grófovi de Maistre daroval knihu 
veršov Básne V. A. Žukovského s osobným 
venovaním. S básnikom sa zoznámila 
aj mladá Natália Ivanovna a za prejav 
ich vzájomného  priateľstva možno po-
važovať album perokresieb s motívmi 
švajčiarskych krajiniek a rukopis básne  
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Portrét Natálie Ivanovny 
von Friesenhof, rodenej 
Zagriažskej (1801 – 1850) 
od neznámeho ruského 
maliara (SNM – historické 
múzeum)

Xavier de Maistre (1763 – 1852)   
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com-
mons/7/7f/Xavier_de_Maistre.jpg



Motýlik a kvety vo francúzštine a ruštine, 
ktoré jej básnik pravdepodobne v Petro-
hrade daroval.3 

V rokoch 1826 – 1839 žil gróf de Ma-
istre s manželkou a adoptívnou dcérou 
Natáliou v zahraničí, predovšetkým v Ta-
liansku. De Maistreovci mali štyri vlast-
né deti. O dve – dcéru Alexandru a syna 
Andrého prišli ešte v Petrohrade. Prav-
depodobne dúfali,  že podnebie na juhu 
Európy bude pre zdravie žijúcich detí – 
syna Arthura a dcéry Jekateriny priazni-
vejšie. V Taliansku spoznávali historické 
a umelecké pamiatky a  viedli bohatý 
spoločenský život. 

Herbáre a kresby ako rodinní 
svedkovia  

K tomuto pobytu sa viaže starší herbár 
Natálie Ivanovny. Prvá kompozícia s dá-
tumom 28. júl 1826 vznikla už počas 
cesty na juh Európy v nemeckom hei-
delbergu. Na jar 1827 už boli de Mais-
treovci s mladou Natáliou Ivanovnou 
v Taliansku. V marci navštívili Gaetu, 
Vergíliov hrob, Pompeje, sopku Solfa-
taru, Venušin chrám v Bajach a Sibylinu 
jaskyňu. Apríl 1826 trávili v Ríme a pod-
ľa záznamov v herbári navštívili  rene-

sančný park Villa Borghese a Caracalove  
kúpele.  Ďalšími  zastávkami v neďale-
kom Tivoli boli hadriánova vila a Villa 
d´Este. V roku 1828 nasledovala Pisa 
a vojvodstvo Lucques, v októbri 1829 sa 
vydali opäť do Ríma. Tam sa v apríli 1830 
zoznámila Natália Ivanovna s pracovní-
kom rakúskeho vyslanectva v Neapole 
barónom Gustávom Friesenhofom, čomu 
zodpovedá aj kompozícia v herbári, pod-
ľa ktorej spolu navštívili Francúzsku aka-

démiu, vilu Mills či Koloseum.  
V októbri 1830 odišli de Mais-
treovci s Natáliou do Neapola, 
kde žili až do roku 1838. Často  
robili výlety do okolia Neapola 
a cestovali do Ríma. 

Friesenhofovo meno  sa v her-
bári objavuje znova až po dvoch 
rokoch – v marci 1832  opäť 
v spojení s Rímom. Spočiatku je 
uvedený ako Friesenhof, v kom-
pozícii zo 6. a 7. júna 1832  je 
údaj „Natalie a Gustav“, čo do-
kazuje ich postupné zbližovanie 

a vznikajúcu lásku. Manželstvo uzavreli  
18. apríla 1836 v Ríme a zo sobášneho 
listu, ktorý vystavilo pruské kráľovské 
vyslanectvo v Ríme, vyplýva, že Gustáv 
bol v tom čase pruským štátnym obča-
nom. Pravdepodobne zamýšľal prejsť do 
diplomatických služieb Pruska. Po sobá-
ši žili mladomanželia spolu s de Maistre-
ovcami v Neapole. Niekoľko mesiacov 
po svadbe zachvátila Neapol epidémia 
cholery. Vozy naložené obeťami cholery, 
ktoré Natália Friesenhofová denne vi-
dela v uliciach mesta, v nej vzbudzovali 
hrôzu, napriek tomu prežívala obrovskú 
radosť, pretože v marci 1837 sa jej malo 
narodiť dieťatko.  Nevedno, z akého dô-
vodu Friesenhofovci nakoniec o dieťa 
prišli, či zomrelo pri pôrode, alebo sa 
stalo obeťou cholery. 

S neapolským pobytom de Maistre-
ovcov a Friesenhofovcov úzko súvisia 
albumy z výtvarnej pozostalosti Xavie-
ra de Maistre. Jeden z nich pozostáva 
z kresieb, perokresieb, litografií a ak-
varelov, ktoré vznikali od roku 1830 do 
1838 a zobrazujú predovšetkým Neapol 
a krajinu v jeho okolí.4 Autormi sú okrem 
de Maistrea  i neapolský umelec Giacinto 
Gigante či ruskí maliari Grigorij Grigo-
rijevič Gagarin a Karl Pavlovič Briullov. 
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Kompozícia z herbára Natálie Ivanovny 
 von Friesenhof  z roku 1838 z Neapola 

(SNM – historické múzeum)

hau, h.: Portrét Gustáva Vogela  
von Friesenhof (1808 – 1889),  
akvarel  z roku 1843  
(SNM – historické múzeum)



Ďalší album obsahujú-
ci 40 kreslených a li-
tografických portrétov 
sa zapĺňal  dlhé roky. 
Mnohé portréty v ňom 
však vznikli v dome 
de Maistreovcov v Ne-
apole. Sofiu, Xaviera a Natáliu viackrát 
portrétovali Grigorij Gagarin, Giacinto 
Gigante a taliansky miniaturista Giovan-
ni Boggi, ktorí de Maistreovcov zrejme 
navštevovali. 

V roku 1838  sa Friesenhofovci s de 
Maistreovcami rozhodli pre návrat do 
Ruska. Zrekonštruovať putovanie z Nea-
polu do Petrohradu nám pomôže Natáliin 
mladší herbár, pochádzajúci z obdobia 
1838 – 1846, a poslúži súčasne ako iti-
nerár dlhej spiatočnej cesty. Trasa, kto-
rú si zvolili, vypovedá, že ich cieľom ne-
bol čo najrýchlejší návrat.  Xavier chcel 
navštíviť  svoje rodisko a príbuzných  
v Savojsku. Počkali na príchod sestry So-
fie de Maistre, ktorá im priniesla penia-
ze na návrat. Spolu s ňou putujú v júni 
a júli cez Rím a Florenciu do Savojska 
a Švajčiarska. Navštívili švajčiarske Alpy, 
Meyringen a vodopády Reichenbach. 
V Savojsku strávili niekoľko dní na zám-
ku Roche du Roi, videli jazero Bourget 
a vodopády Gresy. Z herbára sa dozvedá-
me, že v  auguste sa ich spolupútnikom  
stáva aj Gustávov starší brat. Z rodiska 
Xaviera de Maistre Chambéry pricestova-
li v septembri do  burgundskej obce Bis-
sy a v októbri žili na zámku Audour. Za-
čiatok roka 1839 strávili v Paríži, odtiaľ 
cestovali cez nemecký Stuttgart a Al-
tötting do Viedne, kde zostali niekoľko 
týždňov.  Oddýchli si a  putovali ďalej 
cez Moravu a Sliezsko. V druhej polovici 

júla  prišli napokon do Petrohradu, kde 
Gustáv opäť nastúpil do diplomatickej 
služby. Usídlili sa vo vile na Kamennom 
ostrove, ktorý bol oddychovým miestom 
petrohradskej šľachty. Príjemnú atmo-
sféru mu dodávali parky, vodné kanály, 
letoviská a paláce. V blízkom susedstve 
bývali netere Sofie de Maistre – vdova po 
básnikovi Natália Nikolajevna Puškinová 
a jej staršia sestra Alexandra Nikolajev-
na Gončarovová. Krátko po príchode do 
Petrohradu sa Friesenhofovci a de Mais-
trovci začali s Natáliou Puškinovou a jej 
slobodnou sestrou Alexandrou stretá-
vať. Každodenné vzájomné návštevy len 
potvrdzujú blízkosť, sympatie a porozu-
menie, ktoré k sebe pocítili od prvých 
chvíľ. Srdečné priateľské a rodinné vzťa-
hy napokon viedli k rozhodnutiu, aby sa 
všetky tri rodiny spoločne ubytovali ešte 
na jeseň 1839 v jednom dome. Tam aj  
7. januára 1840 Natália Friesenhofová 
porodila syna Gregora. Dňa 17. januára 

ho pokrstili v petrohradskom Isakiev-
skom chráme a podľa chrámovej matrič-
nej knihy získal pravoslávne vierovyzna-
nie po matke. 

V roku 1841 Friesenhofovci opustili 
Rusko. Pred odchodom však strávili aj 
s maličkým Gregorom tri týždne na ro-
dovom panstve Puškina v Michajlovskom 
v Psovskej gubernii. Natália Friesenho-
fová bola výbornou kresliarkou a počas 
pobytu v Michajlovskom portrétovala 
deti Puškina, ich matku Natáliu, Alexan-
dru N. Gončarovovú, ale aj Puškinových 
priateľov.5 K pobytu Friesenhofovcov 
v Michajlovskom sa viaže aj niekoľko 
strán v Natáliinom herbári s datovaním 
od 3. do 25. augusta 1841, kde ako dar-
cov rastlín uviedla Puškinove deti, jeho 
vdovu a švagrinú Alexandru. 

Vo Viedni

Po návrate z Ruska žil Gustáv Friesen-
hof s manželkou a synom Gregorom vo 
Viedni. V snahe vybudovať si čo najlep-
šie postavenie vo vysokej spoločnosti sa 
Friesenhofovci intenzívne zúčastňovali 
na spoločenskom živote Viedne. Natália 
Friesenhofová bola vďaka adoptívnym 
rodičom od ranej mladosti zvyknutá po-
hybovať sa medzi intelektuálnou a spo-
ločenskou elitou, a tak spôsob života, 
ktorý si vo Viedni s manželom zvolili, 
im obom veľmi vyhovoval a navyše bol 
nevyhnutným predpokladom pre budo-
vanie kariéry Gustáva Friesenhofa. Jeho 
manželka často organizovala večierky 
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Neapol, február 1838, 
kresba G. G. Gagarina 

z výtvarnej pozostalosti  
Xaviera de Maistre a Natálie 

Ivanovny Friesenhofovej 
(SNK – Slovanské múzeum 

A. S. Puškina, Brodzany)

Námestie Barberini v Ríme, 1830, kresba Cle-
mente Ciuliho (1830) z výtvarnej pozostalosti  
Xaviera de Maistre a Natálie Ivanovny Friesen-

hofovej (SNK – Slovanské múzeum A. S. Puškina, 
Brodzany)



pre pozvaných hostí, bola veľmi príjem-
nou, veselou a milou spoločníčkou. Zau-
jímavou ženou a hostiteľkou sa stala aj 
vďaka svojim vedomostiam a prehľadu 
o umeleckých a historických pamiatkach 
Európy, ktorý nadobudla počas života 
v Taliansku i cestovania po európskych 
krajinách s rodičmi a neskôr i s manže-
lom. Umeleckými a architektonickými 
skvostmi musela byť fascinovaná. Z jej 
pozostalosti pochádza album s 296 ak-
varelmi, perokresbami a medirytinami 
zobrazujúcimi významné európske kul-
túrne a architektonické pamiatky.6 

Aktívnu účasť Friesenhofovcov na 
bohatom spoločenskom živote hlavné-
ho mesta monarchie v štyridsiatych ro-
koch 19. storočia potvrdzuje aj mladší 
herbár Natálie.7 Pomáha nám zmapovať 
vtedajšie sociálne väzby rodiny. Do pes-
trého okruhu ľudí, s ktorými sa vo Viedni 
stýkali, patrili predstavitelia domácej 
i cudzej aristokracie, ruská šľachta, dip-
lomati.  Nevieme, z akého dôvodu roky 
1842 a 1843 v herbári nie sú vôbec za-
stúpené. Prvá kompozícia po návrate 
z Ruska pochádza z apríla až júla 1844, 
posledná má datovanie 10. september 
1846. Väčšina rastlinných kompozí-
cií z rokov 1844 až 1846 sa viaže práve 
k Viedni a jej okoliu. Friesenhofovci totiž 
trávili voľný čas výletmi do rôznych častí 

mesta a okolia, ako aj blízkych i vzdia-
lenejších lokalít, lákajúcich svojimi 
prírodnými zaujímavosťami, architek-
tonickými či historickými pamiatkami. 
O silnom citovom vzťahu rodičov k malé-
mu Gregorovi veľa prezrádza aj skutoč-
nosť, že  sa spolu s nimi zúčastňoval na 
výletoch a bol takmer vždy prítomný na 
stretnutiach s inými aristokratmi. Kviet-
ky darované maličkým synčekom boli pre 
autorku herbára určite najvzácnejšie. 
Natália ho v jednotlivých kompozíciách 
uvádzala pod menom Grichon, čo bola 
francúzsko-ruská familiárna podoba 
mena Gregor. 

Medzi najčastejších návštevníkov vie-
denského domu Friesenhofovcov patril 
v rokoch 1842 – 1843 Georges d´Anthés 
de heeckeren s manželkou Jekateri-
nou Nikolajevnou, rod. Gončarovovou8, 
ktorí po nešťastnom súboji d´Anthésa 
s Puškinom museli opustiť Rusko. Spolu 
s nimi musel odísť aj holandský vysla-
nec v Petrohrade barón Luis heecke-
ren, vplyvný ochranca a blízky dôverník 
mladého d´Anthésa, ktorému sa v roku 
1842 podarilo získať akreditáciu na vie-
denskom dvore a svojmu chránencovi 
a jeho ruskej manželke poskytoval vo 
Viedni materiálnu pomoc. Jekaterina 
d´Anthés v liste bratovi napísala: „Kaž-
dý deň sa stretávam s Natou Friesenho-
fovou a uvedomujem si, že je veľmi milá 
a dobrá žena aj jej muž je veľmi príjemný 
človek.....“9 Láskavá a dobrácka Natá-
lia Friesenhofová  nemohla Jekaterine 
d´Anthés odoprieť priateľstvo a oporu 
v ťažkej životnej si-
tuácii aj vzhľadom 
na to, že boli príbuz-
né.10 Ďalší dôvod, 
prečo Friesenhofovci 
pozývali d´Anthé-
sovcov do svojho 
domu, bol ten, že 

oba rody pochádzali z Alsaska. Existu-
je predpoklad, že rodiny sa poznali už 
dávnejšie práve odtiaľ. Po smrti Jeka-
teriny odišiel d´Anthés do Francúzska, 
ale do Viedne prichádzal navštevovať 
baróna heeckerena.   Pravdepodobne 
počas jednej z návštev u heeckerena da-
roval Friesenhofovcom svoj litografický 
portrét z roku 1844 aj s vlastnoručným 
podpisom a svoje navštívenky. Na dvoch 
listoch  v herbári Natálie Friesenhofovej 
z rokov 1845 a 1846 s poznámkou Viedeň 
je medzi rastlinami uvedené meno barón 
heeckeren. Nie je však jasné, či ide o ho-
landského vyslanca vo Viedni Louisa he-
eckerena, alebo jeho adoptívneho syna 
d´Anthésa heeckerena.

„ruský svet“ na Slovensku

V roku 1844 si Friesenhofovci zriadili vi-
diecke rodinné sídlo v uhorskej časti mo-
narchie, v renesančnom kaštieli v Bro-
dzanoch. Kaštieľ spolu s okolitými lesmi 
a poľnohospodárskou pôdou kúpili od 
šľachtickej rodiny Kvassayovcov, ktorá 
sa brodzianskeho panstva musela vzdať 
pre finančné  problémy. Bohužiaľ, dnes 
sa už nedá zistiť, ako vyzeral interiér 
kaštieľa počas života Natálie Friesenho-
fovej, pretože sa nezachovali žiadne ob-
razové záznamy rodinných salónov. 

Počas jej života však viseli na stenách 
jedálne litografické portréty d´Anthesa 
a básnika V. A. Žukovského s ich podpis-
mi a v hosťovskej izbe sa nachádzal por-
trét Xaviera de Maistre. S istotou môže-
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Gregor Friesenhof (1840 – 1913) v detskom 
veku (SNK – Slovanské múzeum A. S. Puškina, 

Brodzany)

Kompozícia z herbára 
Natálie Ivanovny von 

Friesenhof  z roku 1838 
z Neapola. Vľavo dolu 

sú vyznačení účastníci 
výletu, pri každej  

rastlinke jej darca (SNM – 
historické múzeum)



me tvrdiť, že portréty Žukovského a de 
Maistrea  patrili Natálii Friesenhofovej. 
Išlo o ľudí, ktorí jej boli blízki, nehovo-
riac o tom, že Natáliin adoptívny otec 
bol jedným z najdôležitejších ľudí v jej 
živote  a určite mal veľký vplyv aj na jej 
výtvarné smerovanie. Pod jeho umelec-
kým vedením sa ako kresliarka i maliarka 
postupne formovala a zdokonaľovala. 
Friesenhofovci vlastnili väčšinu jeho 
výtvarnej pozostalosti: osem albumov 
plných kresieb, akvarelov, perokresieb 
a karikatúr. Paradoxom je, že v Rusku 
sa zachovalo len málo de Maistreových 
výtvarných prác. V brodzianskom rodin-
nom sídle si Friesenhofovci zriadili aj 
knižnicu. Umiestnili ju v novom dvojpod-
lažnom krídle kaštieľa  z 19. storočia, 
ktoré dali postaviť špeciálne na tento 
účel. Na budovaní knižnice, ktorú tvorili  
knihy v ôsmich jazykoch najmä z 18. 
a 19. storočia, sa podieľala aj Natália 
Ivanovna. Jej súčasťou boli ruské učeb-
nice zo štyridsiatych rokov 19. storočia 
a rôzne detské knihy. Pravdepodobne 
ich zaobstarala Natália Ivanovna pre 
malého Gregora.

Kúpa a budovanie rodinného sídla 
v Brodzanoch spadá do posledného ob-
dobia života Natálie Ivanovny Friesenho-
fovej. Keď na jar v roku 1850 odcestovali 

Friesenhofovci do Petrohradu navštíviť 
Natáliiných adoptívnych rodičov – grófa 
de Maistre s manželkou Sofiou Ivanov-
nou, netušili, že Natália sa už domov 
nevráti. Niekoľko mesiacov po príchode 
do ruskej metropoly podľahla chorobe. 
Nevedno, či už chorá odcestovala, alebo 
ochorela počas cesty. Dňa 12. októbra 
1850 ju pochovali na cintoríne kláštora 
Alexandra Nevského v ruskej metropole. 
Krátko po Natáliinej smrti zomreli aj jej 
adoptívni rodičia – v roku 1851 Sofia de 
Maistre a v roku 1852 Xavier de Maistre, 
a tak  Gustáv Friesenhof  zostal so synom 
Gregorom  celkom sám.  

Po Natálii Friesenhofovej zostali v bro-
dzianskom kaštieli len jej herbáre, kres-
by v albumoch a portrét. Vďaka portré-
tu vieme, ako vyzerala. Vďaka kresbám 
môžeme posúdiť jej výtvarnú zručnosť 
či talent. herbármi, ktoré si robila pre 
radosť, nám však preukázala obrovskú 
službu – umožnila nám nahliadnuť do 
svojho života.

Poznámky
1 Sú majetkom SNM – historického mú-

zea v Bratislave. 
2 V súčasnosti je Slovanské múzeum A. 

S. Puškina, Brodzany pracoviskom Slo-
venskej národnej knižnice.

3Album perokresieb  zobrazujúcich švaj-
čiarsku prírodu z roku 1821 a rukopis 
básne z roku 1824 sú súčasťou stálej 
expozície SNK – Slovanského múzea 
A. S. Puškina, Brodzany a sú majetkom 
SNM – historického múzea v Bratisla-
ve. 

4 Album sa spolu s ďalšími albumami 
z výtvarnej pozostalosti  Xaviera de 
Maistre a Natálie Ivanovny Friesenho-
fovej  nachádza v  SNK – Slovanskom 
múzeu A. S. Puškina, Brodzany.  Nie-
ktoré z nich sú majetkom SNM – histo-
rického múzea. 

5 Kresby sa nachádzajú vo fondoch 
Všezväzového múzea A. S. Puški-
na (Всесоюзный музей Пушкина) 
v Petrohrade a v albumoch kresieb 
umiestnených v expozícii SNK – Slo-
vanského múzea A. S. Puškina, Bro-
dzany.

6 Album sa nachádza v SNK – Slovanskom 
múzeu A. S. Puškina, Brodzany.

7 Mladší herbár pochádza z obdobia 1838 
– 1846.

8 Jekaterina Nikolajevna d´Anthés de 
heeckeren bola sestrou Puškinovej 
manželky Natálie Nikolajevny a  Ale-
xandry M. Gončarovovej. 

9 Jekaterina d´Anthés de heeckeren Di-
mitrijovi N. Gončarovovi z 1. novem-
bra 1842. In: ОбОдОВская, Ирина 
– дементьеВ, михаил: После 
смерти Пушкина. москва 1980,  
s. 313-314.

10 Jekaterinina matka Natália Ivanovna 
Gončarovová a adoptívna matka Na-
tálie Friesenhofovej Sofia  de Maistre 
boli sestry. 
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Kompozícia z herbára Natálie Ivanovny  
von Friesenhof  z roku 1838 zo Savojska    
(SNM - Historické múzeum)

PhDr. Alexandra Lukáčová (1972), 
absolventka  Filozofickej fakulty UK 
v Bratislave. Vedúca SNK - Slovan-
ského múzea A. S. Puškina, Brodza-
ny. Zaoberá sa dejinami tamojšieho 
kaštieľa a jeho majiteľmi.


