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ÚVOD
Cieľom konferencie Pramene slovenskej hudby je stretnutie pracovníkov hudobných
knižníc, archívov, múzeí a dokumentačných centier, na ktorom majú možnosť diskutovať
o problémoch svojej práce a hľadať ich riešenie ako aj prezentovať medzi sebou a tiež širokej
verejnosti výsledky svojej práce a vedeckého bádania hudobných prameňov. Vzhľadom na
rôznorodosť práce s hudobnými dokumentami a prístupu k nim (dokumentačný, študijný,
prezentačný...) sú aj príspevky radené do dvoch tematických blokov.
Prvý blok býva zameraný na vedecké bádanie a prezentáciu výsledkov tohto štúdia.
Tohtoročná konferencia sa niesla v znamení hudobnej pedagogiky a predstavila pestrú paletu
vedeckých štúdií zameraných na hudobno-pedagogické osobnosti, ich učebnice a literatúru,
ktorých vznik siaha až do 16. storočia, no svoje uplatnenie nachzádzajú aj dnes. Predstavený
bol aj výber dizertačných prác zaoberajúcich sa danou problematikou. Nepovšimnutý neostal
ani vzťah hudobnej kultúry a školstva. Blok uzatvára príspevok venovaný múzejnej
pedagogike.
Druhý tematický okruh bol zameraný na projekty digitalizácie zvukových hudobných
dokumentov a zachytenie aktuálnej rómskej hudobnej kultúry, ako aj na metodiku
spracovávania hudobných dokumentov v knižniciach.
Zborník Prameme slovenskej hudby VI. je zhrnutím príspevkov, ktoré odzneli
na rovnomennej konferencii hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov v dňoch 6.
a 7. septembra 2016 v Nitre. Konferenciu organizovala Slovenská národná skupina IAML
a Kaqtedra hudby Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozova.
Martina Božeková
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1. HORIZONTY HUDOBNEJ PEDAGOGIKY.
Hudobno-pedagogický výskum – pramene, tradície a kontexty.
Hudobno-pedagogická literatúra, jej minulosť a súčasnosť

HANS GERLE. MUSICA UND TABULATUR, AUFF DIE
INSTRUMENT... (NÜRNBERG 1546). UČEBNICA LUTNOVEJ HRY
POUŽÍVANÁ NA ÚZEMÍ DNEŠNÉHO SLOVENSKA A JEJ
ZAČLENENIE DO EURÓPSKEHO KONTEXTU LUTNOVÝCH
KOMPENDIÍ
Mgr. Michal Hottmar, PhD.
IEUK FF PU v Prešove
Abstrakt
Lutnová hudba bola v období renesancie veľmi obľúbená, svedčia o tom mnohé tlačené ako aj
rukopisné lutnové pamiatky. Mnohé osobnosti lutnovej hudby publikovali svoje vlastné lutnové kompendiá, čím
profilovali mladšiu generáciu milovníkov hry na lutnu. Medzi takéto osobnosti patril aj nemecký lutnista Hans
Gerle, ktorého učebnica lutnovej hry sa v 16. storočí nachádzala aj na našom území, bola súčasťou
Dernschwamovej knižnice v Banskej Bystrici. Príspevok prináša informácie o lutnovej tlači Musica und
Tablatur, auff die Instrument ... (Nürmberg 1546), Hansovi Gerle a prináša komparáciu s vybranými lutnovými
kompendiami.
Abstract
Lute Music was very popular in the age of Renaissance. Many printed books and manuscripts were
published in that time.. Many lute players published their own compendiums, which profiled the younger
generation of lute lovers. Such personalities included the German lute player Hans Gerle, whose lutebook was
situated in our territory in the 16th century was a part of Dernschwam library in Banska Bystrica. This paper
reports the information about Musica und Tablatur, auff die Instrument ... (Nürmberg 1546), also about Hans
Gerle himselves and brings a comparison with selected Lute compendium.

Lutnová hudba na území dnešného Slovenska v období renesancie a baroka1
v porovnaní s dnešnými európskymi krajinami (Taliansko, Francúzsko, Nemecko, Anglicko,
Holandsko a i.) nevykazuje veľké zastúpenie. Napriek tomu sa na našom území stretávame
so zásadnými pamiatkami lutnovej hudby z obdobia renesancie a raného baroka. Nachádzame
ich v pozostalostiach renesančných humanistov žijúcich na dnešnom našom území, ktoré sú
deponované v archívoch a knižniciach. Medzi množstvom tlačí a rukopisov sa v Levoči a
Bardejove zachovali z tohto obdobia pamiatky svetskej inštrumentálnej hudby. Medzi nimi
evidujeme tri tlačené lutnové tabulatúrne knihy. Dve z týchto pamiatok, Waisselova
Tabulatura continens insignes et selectissimae (Frankfurt an der Oder 1573) a Besardov
Thesaurus harmonicus (Köln 1603) sa dochovali do súčasnosti. Phalèseho lutnová tlač
Luculentum theatrum musicum (Lovain 1568)2 sa nezachovala, dozvedáme sa o nej

1

Príspevok je uskutočnený v rámci riešenia projektu VEGA 1/0699/16 "Tabulatúrne pamiatky 16. a 17. storočia
z územia Slovenska"
2
Na to, že pamiatka bola súčasťou inventáru knižnice evanjelickej cirkvi v Levoči poukazuje vydaný katalóg
dokumentujúci pamiatky vystavené na tzv. „milleniových oslavách“ v Budapešti, v roku 1896. Katalóg
uvádza Phalèseho lutnovú tlač pod číslom 7768 s nápisom „Ev. Kirche Leutschau“ In: An Millenium LandesAusstellung Amtlicher Katalog der historischen Hauptgruppe. Budapest, 1896, s. 543.
8

zo sekundárnych prameňov.3 Repertoár uvedených lutnových tlačí4 poukazuje na popularitu
tanečnej hudby, madrigalov, chansonov, villanell a interpretačne sofistikovanej hudby
vo forme fantázií, prelúdií a pod. Existencia uvedených pamiatok naznačuje prítomnosť
technicky vyspelých interpretov z radov šľachty alebo meštianstva. Lutnové kompendiá
na území dnešného Slovenska evidujeme v Banskej Bystrici a v Levoči. V rámci knižnice
banskobystrického humanistu Johanna Dernschwama registrujeme Virdungovu Musica
getutscht (Basel 1511), Lusciniovu Musurgia seu praxis musice ... (Strassburg 1536) a
Gerleho Musica und Tabulatur ... (Nürnberg 1546). V Levoči sa používala Besardova
lutnová kniha De Modo (Köln 1603).5 Johannes Sambucus, pochádzajúci z Trnavy
a pôsobiaci na cisárskom dvore vo Viedni, vlastnil vo svojej rozsiahlej knižnici taktiež
lutnové tlače6, medzi ktoré patrili: tlač lutnistu Alberta de Rippe: Cinquiesme livre de
tabelature de luth. (Paris 1562)7 a dve tlače od Valentina Bakfarka: Intabulatura. (Lyon
1553)8 a Harmoniarum musicarum in usum testudinis factarum (Krakov 1565).9 Okrem
uvedených lutnových tlačí by sme sem mohli zaradiť knihu Sebestyéna Tinódiho Chronica
(Koloszvár 1554), nakoľko bol Tinódi známy ako hráč na lutnu. Kým o domácej lutnovej
výučbe vieme málo, o trochu viac informácií máme o lutnovej výučbe v zahraničí10.
Hans Gerle
O jeho živote nemáme mnoho poznatkov. Hans Gerle sa
narodil okolo roku 1500 v Norimbergu, kde prežil celý život, bol
nemeckým inštrumentalistom, výrobcom lutien, kompilátor
lutnovej hudby a upravovateľ niekoľkých vydaní inštrumentálnej
hudby. Sám sa tiež nazýval lutnistom, mešťanom a výrobcom
lutien z Norimbergu.11 Ako uvádza D. A. Smith, jeho otec
alebo starý otec mohol byť Conrád Gerle, ktorý sa živil ako
výrobca lutien v druhej polovici 15. storočia v Norimbergu.
Predpokladá sa, že svoj život prežil vo svojom rodnom meste.
Mohol byť príbuzným Georga Gerleho, ktorý počas druhej
Obr. 1 Hans Gerle
polovice 16. storočia pracoval ako výrobca hudobných nástrojov
v Insbrucku. V rozmedzí rokov 1532 – 1552 Hans Gerle publikoval štyri knihy lutnovej
tabulatúry a tiež reprint prvej knihy.12 Jeho lutnové tlače publikoval norimberský vydavateľ
Hieronymus Formschneider nasledovne Musika teusch, auf die Instrument der grossen und
3

RYBARIČ, Richard. Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku I. s. 88 a na strane 136 sa v poznámke č. 20
uvádza, že pamiatka obsahuje inštrumentálnu hudbu a mala sa podľa katalógov nachádzať v Levoči, je toho
času nezvestná; pozri tiež DUŠATKO, Robert. Lutnová hudba na Slovensku, s. 16-18.
4
Pozri BROWN, Howard Mayer. Instrumental Music printed before 1600, s. 509.
5
KIRÁLY, Péter. A lantjáték Magyarországon a XV. századtol a XVII. század kozepéig, s 90.
6
HOTTMAR, Michal. Hudobniny v knižnici Johannesa Sambucusa, s. 4-18.
7
BROWN, Howard Mayer, ref. 4, s. 202-203.
8
BROWN, Howard Mayer, ref. 4, s. 146-147.
9
BROWN, Howard Mayer, ref. 4, s. 216-218.
10
KUBÁT, Marek. První původní anglická loutnová škola, The Schoole of Music (Londýn 1603), s. 10-12.
11
SMITH, Douglas Alton. A History of the Lute from Antiquity to the Renaissance, s. 166; BROWN, Howard
Meyer a Linda SAYCE. Gerle, Hans [heslo].
12
BROWN, Howard Mayer, ref. 4.
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kleinen Geygen auch Lautten (Nürnberg 1532)13, Tabulatur auff die Lautten (Nürnberg
1533)14 a Eyn newes sehr künstlisch Lautenbuch (Nürnberg 1552).15 Na titulnom liste
posledného vydania sa autor nazýva „Hans Gerle den Eltern“,16 čo poukazuje na existenciu
mladšieho príbuzného s rovnakým menom. Gerleho úmysel sledoval humanistickopedagogické ciele, teda poskytnúť začínajúcim hudobníkom akéhosi “samoučiteľa“ pre hru na
husliach, viole da gamba a lutne a poskytnúť hudbu na cvičenie a nakoniec odviesť mladých
ľudí od „zla a priviesť ich k hudbe“.17 Hans Gerle zomrel v Norimbergu v roku 1570.
Prvé vydanie
Musika teusch... obsahuje úvodnú esej týkajúcu sa hrania
na Grossegeigen (viola da gamba), Kleingeigen (malá forma violy) a lutne. Tento predslov sa
týka aj typov používanej notácie. Zbierka obsahuje hudbu pre sólo lutnu a pre gambový
a husľový konsort. Prevažná časť skladieb sú intavolácie psalmov a piesní nemeckých
skladateľov – Tomas Stolzer, Ludwig Senfl, Paul Hofheimer, Johann Walter, Heinrich Isaac
atď. V tlači sa nachádzajú aj dve prelúdiá pre sólo lutnu, ktoré boli prebraté z tlače
viedenského lutnistu Hansa Judenküniga s názvom Ain schone/kunstliche under/weisung
in disem/büechlein, leychtlich zu be/greyffen den rechten grund/zu lernen
auff der Lautten/und Geygen, mit vleiss ge/macht dürch Hans Juden/künig... (Vien 1523).18
Ide o nasledovné skladby: Preambel č. 25 a Preambel č. 32.19 Gerle však oproti
Judenkünigovi rozširuje svoj inštruktívny text. Jeho inštrukcie sú také elementárne, aby
niekto, kto nemal žiadne vedomosti o hudbe a lutne, by sa mohol vzdelávať samostatne
a dosiahnuť celkom slušný stupeň zručnosti.
Gerleho druhá lutnová tlač Tabulatur auff die Laudten je hudobne zameraná
na repertoár pre lutnu sólo. Obsahuje prelúdiá a intavolácie chorálov, populárnych
a dvorských piesní, šansónov a motet. V obsahu zbierky Gerle uvádza skladby starších
autorov ako Heyne van Ghizeghem, Josquin des Prez, Isaac a Obrecht, no aj hudbu jeho
súčasníkov ako Claudin de Sermisy, Adrian Willaert, Jean Mouton a Ludwig Senfl.
Tabulatúrna zbierka Musica und Tabulatur... (Nürnberg 1546) je revidovanou
edíciou predchádzajúcej tlače z roku 153220, pojednávame o nej bližšie v ďalšom texte.
Štvrtá tlač s názvom Eyn newes sehr künstlischs Lautenbuch je určená tiež pre sólo
lutnu, je venovaná fantáziám a tancom, ktoré Gerle preberá zo skorších lutnových zbierok.
Kompozície sú transkribované z talianskej a do nemeckej lutnovej tabulatúry. Gerle takýmto
spôsobom rozšíril skladby talianskych lutnistov v nemeckej proveniencii. Autori zastúpení
v uvedenej lutnovej tlači sú nasledovní: Giovanni Maria da Crema, Domenico Bianchini,
Simon Gintzler, Antonio Rotta, Francesco Canova da Milano, Pietro Paolo Borrono a Alberto
da Ripa. Gerleho práce s prevahou intavolácií a ich krátkymi poznámkami týkajúcich sa
13

RISM ID no.: 00000990020811
RISM ID no.: 00000990020813
15
RISM ID no.: 00000990020815
16
Hans Gerle starší
17
SMITH, Douglas Alton, ref. 11, s. 166.
18
JUDENKÜNIG, Hans. Ain schone/kunstliche under/weisung in disem/büechlein, leychtlich zu be/greyffen
den rechten grund/zu lernen auff der Lautten/und Geygen, mit vleiss ge/macht dürch Hans Juden/künig...
(Vien 1523); BROWN, Howard Mayer, ref. 4, s. 25; RISM ID no.: 00000993103951
19
BROWN, Howard Mayer, ref. 4, s. 41; GERLE, Hans. Musica Teutsch... 15322 ; Preambel č. 25, fol. L3v; :
Preambel č. 32, fol. NI.
20
BROWN, Howard Mayer, ref. 4, s. 40-42.
14
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interpretačných techník, sú hodnotným zdrojom informácií o spôsobe a technikách cvičenia
v tomto čase a celkovej úrovni profesionálnej interpretačnej praxe. Jeho inštrukcie zahŕňajúce
spôsoby ladenia a opražcovania si získali pozornosť dnešných muzikológov a interpretov.
Musica und Tabulatur... (Nürnberg 1546)
Lutnová tlač Musica und Tabulatur… z roku 1546 je dielom nemeckého lutnistu a
výrobcu lutien Hansa Gerleho. Pamiatka s rozmermi 36 x 20 cm pozostáva zo 102 fólii.
Jednotlivé fólia sú označené veľkými písmenami v abecednom poradí do skupín od A až Z po
štyri fólia na každé písmeno. Takto predstavujú jednotlivé fólia rad A; A2; A3. Štvrté fólio
však neobsahuje indexovú číslicu 4, ale ostáva prázdne. Po vyčerpaní radu kapitálnych
písmen nasleduje označenie malými písmenami s rovnakým spôsobom indexovania. V tomto
prípade nám pre štúdium pamiatky slúžil originál pamiatky, ako aj jej reprint publikovaný
v Ženeve, v roku 1977.21 Uvedená tlač je zaznamenaná nemeckou tabulatúrou a menzurálnou
notáciou. Ako uvádza už samotný názov, ide o zbierku skladieb pre lutnu a violu da gamba.
Ide o rozšírenú verziu skoršej edície z roku 1532. Názov a úvod sú tlačené rovnakým typom
písma, sú prebraté z predchádzajúcich edícií.22 Tlač predstavuje zbierku 9 nemeckých piesní,
36 passemezzo skladieb, 36 francúzskych chansonov a 2 motet. Pamiatka bola vytlačená
v máji, v roku 1546, v Norimbergu tlačiarom Hieronymom Formschneiderom.23 Gerle zbierku
rozdelil do štyroch častí s jednotlivými kapitolami.
V úvode Gerle hovorí o dôvode vytvorenia tohto kompendia (láska k hudbe, ale aj
nedostatok financií) a zdôrazňuje, že je určená pre samoukov. V prvej časti sa nachádzajú
inštrukcie, ako hrať na violu da gamba24 s vysvetlením nemeckej tabulatúrnej notácie
pre tento nástroj. Ďalej pokračujú skladby pre štyri violy da gamba
od nemeckých skladateľov, Thomasa Stoltzera, Georga Forstera, Ludwiga Senfla a ďalších.
Súčasťou zbierky sú aj skladby francúzskych autorov chansonov, Claudina de Sermisyho,
Rogiera Pathieho a iných. Skladba Elsslein liebes Elsslein od Ludwiga Senfla je prebratá
z Gerleho zbierky z roku 1532.25 Uvedená skladba sa tiež nachádza v lutnovej úprave,
v zbierke od Hansa Newsidlera z roku 1536.26 Druhá kapitola je venovaná vysvetleniu
menzurálnej notácie pre violu da gamba. V nej nájdeme tiež skladby pre štvorité obsadenie,
medzi nimi jednu od Ludwiga Senfla. Mag ich hertzlieb erwerben, ktorá sa tiež nachádza
v Gerleho zbierke z roku 153227. Nasledujúca časť nie je, podobne ako predchádzajúca,
obsahom rozmerná. Obsahuje dve skladby Oswalta Reyttera a Caspara Bohema, pre štvoro
huslí.28 Najrozsiahlejšou časťou je kapitola venovaná lutne. Podobne, ako predchádzajúce
kapitoly, obsahuje inštrukcie pre hranie na lutne a vysvetlenie zápisu hudby nemeckou
21

GERLE, Hans. Musica und Tabulatur (Nürnberg, 1546).
BROWN, Howard Mayer, ref. 4,.15322, 15331, 15371, 15469.
23
GERLE, Hans, ref. 21,fol. A, [reprint 1977]
24
PRAETORIUS, Michael. Syntagma Musicum II, De Organographia, (Wolfenbuttel 1619). [reprint], 1986;
pozri tiež MEDŇANSKÝ, Karol. Viola da gamba, minulosť a súčasnosť.
25
BROWN, Howard, Mayer, ref. 4, s. 41; 15469 , fol. D 4v.
26
BROWN, Howard Mayer, ref. 4, s. 52; 15366 , fol. k 3v .
27
BROWN, Howard Mayer, ref. 4, s. 41; 15469, fol. G 3v .
28
Z nemeckého termínu pre husle - geyge a klein, čo v slovenskom preklade znamená malý, môžeme usudzovať,
že termín kleingeyge je označením pre husle. Nasvedčuje tomu aj vyobrazenie nástroja v Gerleho zbierke,
BROWN, Howard, Mayer, ref. 4, 15469; pozri tiež MEDŇANSKÝ, Karol, ref. 24, s. 84.
22
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lutnovou tabulatúrou. Medzi množstvom intavolácií nemeckých a francúzskych autorov sa
nachádza Preambel,29 ktorý sa zhoduje s Ricercarom, fol. 3v, v zbierke z roku 1536,
od autora Francesca Canovu da Milana.30 Skladba Ich klag den tag od Thomasa Stolzlera je
uvedená v troch podobách: 1. v úprave pre štyri violy da gamba ako súčasť prvej kapitoly; 2.
v úprave pre štyri husle, v rámci druhej kapitoly; 3. v úprave pre lutnu ako súčasť poslednej
kapitoly. O popularite tejto skladby svedčia konkordancie v lutnových zbierkach Hansa
Newsidlera. V zbierke z roku 1536 uvádza dve verzie a v dvoch tlačiach z roku 1544 po
jednej.31 V časti venovanej lutne nájdeme aj ďalšie skladby, ktoré už Gerle uviedol v tejto
zbierke. Je to skladba Ich schwing mein Horn od autora Ludwiga Senfla, pôvodne sa
nachádza v prvej časti a skladba Hors de plaisir od skladateľa Jeana Richaforta, tiež z prvej
časti. Zo svojej zbierky z roku 1532 preberá Gerle štyri lutnové skladby: Pacientiu od
Thomasa Stoltzera, Nach Willen dein32 od Paula Hofheimera, Scaramellu, 33od Josquina des
Preza spomínanú skladbu Ich klag den tag.34 Gerle v uvedenej zbierke skladieb uvádza
dobový materiál prevažne svetskej hudby z prvej polovice XVI. storočia.

Obr. 2 Hans Gerle. Musica und Tabulatur... (Nürnberg, 1546)

29

GERLE, Hans, ref. 21, fol. a I v, [reprint 1977].
30
DA MILANO, Francesco Canova. Intabulatura di liuto de diversi…, 15363 , BROWN, Howard Mayer, ref. 4,
s. 46-47.
31
BROWN, Howard, Mayer, ref. 4, 15366 , fol. k I , fol. d 3v , 15441 , fol. C I v , 15442 , fol. D 3.
32
GERLE, Hans, ref. 21, fol. N, [reprint 1977].
33
BROWN, Howard Mayer, ref. 4.
34
BROWN, Howard Mayer, ref. 4, s. 40-42.
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Začlenenie lutnovej tlače Hansa Gerleho Musica und Tabulatur... (Nürnberg 1546)
do kontextu európskych lutnových učebníc v 16. a 17. storočí
Pri komparácií lutnových kompendií s tlačou Hansa Gerleho Musica und Tabulatur...
(Nürnberg 1546) sme sa snažili o začlenenie lutnových učebníc do chronologického kontextu
a porovnať ich s časovo najbližšími významnými kompendiami. Z množstva lutnových škôl
sme vybrali niektoré, ktoré boli dostupné v digitálnej podobe na internete ako súčasť domény
Americkej lutnovej spoločnosti,35 Petrucciho digitálnej knižnice36 a ďalších. Ilustrácie
uvedené v príspevku sú kópiami exemplárov, ktoré sa nachádzajú vo fondoch Rakúskej
národnej knižnice37 a Cirkevného zboru ECAV v Levoči. 38 Pri porovnaní Gerleho lutnovej
zbierky s vybranými lutnovými školami sme vychádzali z analýzy obsahu, formy a rozsahu
jednotlivých kompendií. Sledujeme tak viacero aspektov, ktorými sa jednotlivé lutnové
kompendiá odlišovali a zhodovali. V prvom rade sa líšia uvedené lutnové školy z hľadiska
konceptu. Ďalšími kritériami, ktoré sme sledovali, boli národnosť, respektíve proveniencia,
v ktorej bola lutnová tlač publikovaná, druh tabulatúry, ladenie lutny, či autor uvádzal názvy a
počet zborov lutny, počet pražcov lutny a pod. Sledovali sme, či sa autor špeciálne venoval
problematike pravej ruky a ľavej ruky a jej prstokladom. V komparácii sme pozorovali, či
autor uvádza špeciálne vysvetlenie rytmických znakov, melodických ozdôb, znakov
tabulatúry. Dôležitým aspektom porovnávacieho výskumu bol fakt, koľkohlasné skladby
uvádza autor ako príklady pre nacvičovanie, či sa venuje vysvetleniu tempa, metru, držaniu
nástroja, aký má učebnica rozsah čo do počtu kapitol, v akom jazyku je napísaná a či ide
o dialogickú, respektíve o výkladovú formu. Ako komparatívny materiál sme použili
nasledovné lutnové učebnice: Spinacino, Francesco. Intabulatura de lauto, libro primo
(Venice 1507a); Dalza, Joan Ambrosio. Intulatura de lauto libro quatro (Venice 1508);
Virdung, Sebastian. Musica getutscht (Basel 1511); Capirola Vincenzo. Intabulatura de lauto
(Venice 1517); Judenkünig, Hans. Ain schone kunstliche... auff der Lautten und Geygen
(Vienna 1523); Attaingnant, Pierre. Tres breve et familiere introduction... reduictes
en la tabulature du lutz (Paris 1529); Luscinius, Othmar. Musurgia seu praxis musicae
(Strasbourg 1536); Hans Newsidler. Das erst Buch (Nurmberg 1544); Hans Gerle. Musica
und Tabulatur (Nürnberg 1546); Le Roy, Adrian. A briefe and easye instru[c]tion to learne
the tablature (London 1568); Barley, William. A New Booke of Tabliture (London 1596);
Jean Baptiste Besard. Thesaurus harmonicus. De Modo (Cologne 1603); Robinson, Thomas.
The school of Music (London 1603); Dowland, Robert. Varietie of lute-lessons (London
1610b); Leopold Fuhrmann. Testudino gallo –germanicus. (Nürmberg 1615).
Ako sme mohli sledovať formu dialógu medzi učiteľom a žiakom používa sa
Virdungova učebnica. Gerleho učebnice sú koncipované ako výklad s použitím príkladov
pri vysvetľovaní jednotlivých technických problémov. Podobne, výkladovo, je koncipovaná
väčšina nami vybraných lutnových učebníc.39 V prípade napr. Virdungovho výkladu sa
35

Digitálne verzie lutnových tlačí a rukopisov sú dostupné na internete:
http://www.cs.dartmouth.edu/~lsa/links/Digital-Facsimiles.html#Renaissance
36
Digitálne verzie lutnových tlačí a rukopisov sú dostupné na internete: http://imslp.org/
37
Österreichische Nationalbibliothek dostupné na internete:
http://www.onb.ac.at/ev/collections/music/music_holdings.htm
38
Jean Baptiste Besard. Thesaurus harmonicus (Köln 1603) sig. 5157
39
Pozri prílohu, komparačné tabuľky.
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stretávame s ladením lutny in A, zatiaľ čo Gerle používal ladenie lutny in G. Rozdiel
nachádzame aj na pôde samotných nemeckých učebníc, kde Virdung a Gerle uvádzajú
rozdielnu terminológiu pri názve jednotlivých zborov lutny.40 Virdung uvádza chanterelle ako
prvý zbor a označuje ho číslicou 6, Gerle označuje uvedenou číslicou najhlbší zbor,
Grossebomhart. Ako u Spinacina, Dalzu, Virdunga a Capirolu aj u Gerleho sa stretávame
s oktávovým ladením najnižších troch zborov, jednoduchým najtenším zborom a ostatné sú
ladené v unisone. V prípade Virdungovej tlače sa stretneme s odporúčaním šesťzborovej
lutny, v prípade napr. Besardovej učebnice ide o desaťzborovú lutnu, čo vyplýva z vývoja
hudobných kompozícií, ktoré kládli väčšie nároky na rozsah nástroja smerom nadol.
S odporúčaním sedemzborovej lutny sa stretneme v prípade učebníce Thomasa Robinsona
(1603), desaťzborovú lutnu uvádzajú Fuhrmann (1615) a Robert Dowland. Gerle sa vo svojej
učebnici výberu lutny nevenuje. Techniku ľavej ruky v prvej polovici 16. storočia na rozdiel
od Capirolu (1517), Judenküniga (1523) a Attaingnanta (1529) uvádza aj Gerle. Používaniu
hry na lutne vo vyšších polohách sa Gerle nevenuje, no napr. Besardova učebnica sa venuje
špeciálne aj problematike hmatov v rámci I., II. a III. polohy hmatníka, čomu zodpovedajú
znaky b, c, a d francúzskej lutnovej tabulatúry. Techniku hry pravou rukou spracovávajú
spomedzi učebníc používaných na území dnešného Slovenska len Gerle a Besard. Takmer vo
všetkých komparovaných lutnových učebniciach je tomuto problému venovaná aspoň krátka
zmienka.41 Gerle vysvetľuje použitie ukazováka, prostredníka, prstenníka a malíčka, zaoberá
sa tiež prstokladmi v dvoj a trojhlasnej sadzbe. Besard sa venuje špeciálne problematike
pravej ruky, detailne opisuje jej polohu, umiestnenie voči kobylke, použitie palca a prstov pri
hraní intervalov, akordov, arpeggií. Gerle uvádza, že jednotlivé tóny sa hrajú najskôr palcom
a potom ukazovákom (ťažká a ľahká doba). Pri hre troch hlasov odporúča použiť prostredník.
Vysvetleniu rytmických znakov sa z pomedzi uvedených „slovenských“ lutnových kompendií
venuje len Gerle. Túto problematiku nespracováva ani Othmar Luscinius (1536), Hans
Newsidler (1544), ani Besard. Všetky kompendiá uvádzajú notové príklady pre
demonštrovanie vysvetľovanej problematiky podobne ako ostatné európske lutnové školy tej
doby. Besard prináša odporúčanie pre štúdium a nácvik ozdôb, s čím sa čiastočne stretávame
už u Capirolu (1517), ktorý uvádza špeciálne znaky pre interpretovanie ozdôb. Do kritéria
porovnania sme zaradili aj zohľadnenie informácií, ktoré sa netýkajú priamo interpretácie, ale
uvádzajú napr. pedagogický aspekt. Toto kritérium sme nazvali „špeciálna kapitola“ . V tomto
prípade ju uvádzame len u Capirolu (1517) a v Gerleho a v Besardovej tlači. V otázke
maximálneho počtu hlasov v rámci repertoáru jednotlivých učebníc sa stretávame u Virdunga
so štvorhlasnou skladbou, Gerle uvádza maximálne trojhlasné príklady.42 Problematiku
spojenú s interpretáciou tempa a metra si môžeme všimnúť v kompendiách Hansa
Judenküniga (1523) Gerleho Robinsona (1603) a konečným kritériom bol rozsah a členenie
jednotlivých kompendií. Zhody a odlišnosti jednotlivých lutnových kompendií uvádzame v
porovnávacích tabuľkách.

40

Virdung uvádza nasledovné názvy zborov: 1. Grosseprumer; 2. Mitterprumer; 3. Kleineprumer; 4.
GrossSancksite; 5. MitterSancksite; 6. Quintsait. Gerle uvádza nasledovné názvy zborov: 6. Grossebomhart;
5. Mittelbomhart; 4. Kleinbomhart; 3. Mittelseitten; 2. Gesangseitten; 1. Ringseitten.
41
Pozri prílohu, komparačné tabuľky.
42
Pozri prílohu, komparačné tabuľky.
14

Hudobné pramene
ATTAINGNANT, Pierre. Tres breve et familere introduction (Parigi 1529) [online]. [cit.
2014-07-14]. Disponibile su internet:
http://www.gerbode.net/facsimiles/Attaingnant/tres_breve_et_familiere_1529/
BARLEY, William. A new Booke of Tabliture (Londra 1596) [online]. [cit. 2014-07-14]
Disponibile su internet:
http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/1/1e/IMSLP117707-PMLP238776ANewBookeOfTabliture.pdf
BESARD, Jean Baptiste. Thesaurus harmonicus (Colonia, 1603). [Ristampa]Genève:
Minkoff, 1975. ISBN 2-8266-0601-8.
CAPIROLA, Vincenzo. Intabulatura de lauto (Venice 1517) [online]. [cit. 2014-07-14].
Disponibile su internet: http://www.cs.dartmouth.edu/~lsa/links/DigitalFacsimiles.html#Renaissance
DALZA, Joan Ambrosio. Intabulatura de Lauto (Venice 1508) [online]. [cit. 2014-07-14].
Disponibile su internet:
http://petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/0/04/IMSLP247924-PMLP401968-Dalza__Intabulaura_de_Lauto_4.pdf
DOWLAND, Robert. A variete of Lute Lessons (Londra1610) [online]. [cit. 2014-07-14].
Disponibile su internet:
http://burrito.whatbox.ca:15263/imglnks/usimg/7/76/IMSLP71875-PMLP144099Robert_Dowland_-_A_Varietie_of_Lute_Lessons.PDF
FUHRMANN, Georg Leopold. Testudo Gallo-Germanica (Norimberga 1615) [online]. [cit.
2014-07-14]. Disponibile su internet:
http://daten.digitalesammlungen.de/0008/bsb00086008/images/index.html?fip=193.17
4.98.30&id=00086008&seite=1
GERLE, Hans. Musica und Tabulatur (Norimberga 1546). [Ristampa] Genève: Minkoff,
1977.
JUDENKÜNIG, Hans. Ain schone kunstliche ... auff der Lautten und Geygen (Singriener,
Vienna 1523)
LUSCINIUS, Othmar. Musurgia seu praxis (Strassburgo 1536). [Microfilm]. Wien. Sig. SA.
71. F. 50. (Mus. – S.)
LE ROY, Adrian. A briefe and easye instru[c]tion to learne the tablature. (John Kyngston
for James Roubothum [Rowbotham] Londra, 1568)
NEWSIDLER, Hans. Das erst Buch (Norimberga1544) [online]. [cit. 2014-07-14].
Disponibile su internet: http://www.cs.dartmouth.edu/~lsa/links/DigitalFacsimiles.html#Renaissance
PRAETORIUS, Michael. Syntagma Musicum II. De Organographia (Wolfenbüttel 1619).
[Ristampa] Oxford, 1986.
ROBINSON, Thomas. School of Musice (Londra 1603) [online]. [cit. 2014-07-14].
Disponibile su internet: <
http://petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/9/9a/IMSLP247275-PMLP401021Thomas_Robinson_Thomas_Robinson_School.pdf

15

SPINACINO, Francesco. Intabulatura de lauto libro primo (Venice 1507) [online]. [cit. 201407-14]. Disponibile su internet: http://ricercar.cesr.univ-tours.fr/3programmes/EMN/luth/sources/spinacino_1.pdf
SPINACINO, Francesco. Intabulatura de lauto libro primo (Venice1507) [online]. [cit. 201407-14]. Disponibile su internet: http://ricercar.cesr.univ-tours.fr/3
programmes/EMN/luth/sources/spinacino_2.pdf
VIRDUNG, Sebastian. Musica getuscht (Basilea 1511). [Ristampa]: Documenta
Musicologica. Bärenreiter; Kassel; Basilea; Londra: Bärenreiter - Verlag, 1983. zv.
XXXI. ISBN 3 - 7618 - 0004 - 5.
Zoznam bibliografických odkazov
An Millenium Landes-Ausstellung Amtlicher Katalog der historischen Hauptgruppe.
Budapest, 1896.
BROWN, Howard Mayer. Instrumental Music printed before 1600. Cambridge: Harward
University Press, 1965, s. 559.
BROWN, Howard Mayer a Linda SAYCE. Gerle, Hans [heslo]. In: The New Grove
Dictionary of Music [online]. 2009 [cit. 2009-10-12]. Dostupné z: http://www.
grovemusic.com
DUCASSE, Henri. Hans Gerle. Tabulature pour les luths.( Formschneider, Nürenberg 1533).
Helen CHARNESSÉ a Raymond MEYLAN, eds. Paris: CNRS, 1975. Zv. I.
DUŠATKO, Robert. Lutnová hudba na Slovensku [diplomová práca] . Bratislava: FiF UK,
1985.
GERLE, Hans. Musica und Tabulatur (Nürnberg, 1546). Genève: Minkoff, 1977. Reprint.
HOTTMAR, Michal. Hudobniny v knižnici Johanesa Sambucusa. In: Malé osobnosti veľkých
dejín - veľké osobnosti malých dejín. Bratislava: SMA; SNM-HM, 2014, s. 4-18. ISBN
978-80-8060-366-3.
HOTTMAR, Michal. Pamiatky lutnovej hudby na území dnešného Slovenska: Banská
Bystrica, Trnava v 16. storočí. In: Acta humanica. 2010, 1, s. 130-139.
HOTTMAR, Michal. Renaissance lute tablature prints in the territory of present-day Slovakia.
In: The Lutezine: PDF Colour Supplement to LUTE NEWS. 2013, č. 107, s. 30-36.
HULKOVÁ, Marta. Hudobniny v knižnici Johanna Dernschwama. In: Historicko Etnologické štúdie. 2001, s. 91-102.
KIRÁLY, Péter. A lantjáték Magyarországon a XV. századtol a XVII. század kozepéig.
Budapest: Balassi kiadó, 1995. ISBN 963 - 7873 - 88 - 0.
KUBÁT, Marek. První původní anglická loutnová škola, The Schoole of Music (Londýn
1603) [bakalárska práca]. Brno: UHV ASH FF MU, 2008.
MEDŇANSKÝ, Karol. Viola da gamba, minulosť a súčasnosť. Prešov: FF PU v Prešove,
2014, s. 163. ISBN 978-80-555-1203-7.
PRAETORIUS, Michael. Syntagma Musicum II, De Organographia, (Wolfenbuttel 1619).
1986. Reprint.
RYBARIČ, Richard. Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku I. Bratislava: Opus, 1984.
SMITH, Douglas Alton. A History of the Lute from Antiquity to the Renaissance. The Lute
Society of America, 2002. ISBN 0-9714071-0-X

16

Vybrané lutnové kompendiá v polovici 16. storočia
Lutnová
tabulatúr-na
zbierka

Spinacino,
Francesco.
Intabulatura
de lauto,
libro primo
(Venice:
Ottaviano
Petrucci
1507a)

Dalza,
Joan
Ambrosio.
Intulatura
de lauto
libro
quatro.
(Petrucci,
Venice
1508)

Virdung,
Sebastian
Musica
getutscht
(Basel:
Michael
Furter
1511)

Capirola
Vincenzo.
Intabulatura
de lauto.
(Venice:
1517).

Judenkünig,
Hans.
Ain schone
kunstliche ..
auff der
Lautten und
Geygen
(Vienna:
Singriener
1523)

Štát
Druh
tabulatúry
Ladenie lutny

Taliansko
talianska

Taliansko
talianska

Nemecko
nemecká

Taliansko
talianska

Nemecko
nemecká

Attaingnant,
Pierre
Tres breve et
familiere
introduction
.. reduictes
en la
tabulature
du lutz
(Paris: Pierre
Attaingnant
1529)
Francúzsko
francúzska

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Názvy zborov
Počet zborov
lutny
Počet pražcov
lutny
Pravá ruka
Ľavá ruka
(prstokla-dy)
Vysvetlenie
rytmických
znakov
Vysvetlenie
ozdôb
Vysvetlenie
znakov
tabulatúry
Špeciálna
kapitola
Sadzba
skladieb
Tempo,
metrum
Držanie
nástroja
Počet kapitol
Jazyk

nie
6

nie
6

áno
6

áno
6

nie
6

nie
6

12

12

7

nie

nie

9

áno
nie

áno
nie

nie
nie

áno
áno

áno
áno

áno
áno

áno

áno

nie

áno

áno

áno

áno

áno

nie

áno

nie

nie

áno

áno

áno

áno

áno

áno

nie

nie

nie

áno

nie

nie

2-4 hlasná

2-3 hlasná

4 hlasná

2-4 hlasná

2-3 hlasná

2-4 hlasná

nie

nie

nie

nie

áno

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

1
talianský/
latinský
výklad

1
talianský

3
nemecký

3
talianský

3
nemecký

4
francúzsky

výklad

dialóg

výklad

výklad

Výklad

Forma
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Tabulatúrna
zbierka

Luscinius,
Othmar.
Musurgia
seu praxis
musicae
(Strasbourg:
Johann
Schott
1536)

Hans
Newsidler.
Das erst
Buch
(Nurmberg
1544)

Hans
Gerle.
Musica
und
Tabulatur
(Nürmberg
1546)

Štát
Druh
tabulatúry
Ladenie
lutny
Názov
zborov
Počet
zborov lutny
Počet
pražcov
lutny
Pravá ruka

Nemecko
nemecká

Nemecko
nemecká

Nemecko
nemecká

Le Roy,
Adrian.
A briefe and
easye
instru[c]tion
to learne the
tablature
(London:
John
Kyngston for
James
Roubothum
[Rowbotham]
1568)
Francúzsko
francúzska

áno

áno

áno

áno

áno

nie

áno

nie

6

6

nie

6

7

nie

nie

9

nie

áno

áno

nie

Ľavá ruka

nie

nie

áno

nie

Vysvetlenie
rytmických
znakov
Vysvetlenie
ozdôb
Špeciálna
kapitola
Sadzba
skladieb
Tempo,
metrum
Držanie
nástroja
Počet
kapitol
Jazyk
Forma

nie

nie

áno

áno

nie

nie

nie

nie

nie

nie

áno

nie

4 hlasná

1-3 hlasná

1-3 hlasná

4 hlasná

nie

nie

áno

nie

nie

nie

nie

nie

3

2

5

4

latinský
dialóg

nemecký
výklad

nemecký
výklad

francúzsky
výklad
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Vybrané lutnové kompendiá na prelome 16. a 17. storočia
Tabulatúrna
zbierka

Barley,
Wiliam.
A New
Booke of
Tabliture
(London
1596)

Jean
Baptiste
Besard.
Thesaurus
harmonicus.
De Modo
(Cologne
1603)

Robinson,
Thomas.
The school
of Music
(London
1603)

Národnosť
Druh
tabulatúry
Ladenie
lutny
Názov
zborov
Počet
zborov lutny
Počet
pražcov
lutny
Pravá ruka
Ľavá ruka
Vysvetlenie
rytmických
znakov
Vysvetlenie
ozdôb
Špeciálna
kapitola
Sadzba
skladieb
Tempo,
metrum
Držanie
nástroja
Počet
kapitol
Jazyk
Forma

Anglicko
Francúzsko
francúzska francúzska

Anglicko
Nemecko
francúzska francúzska

Dowland,
Robert.
Varietie of
lutelessons
(London:
printed
for
T
Adams
1610b)
Anglicko
francúzska

áno

áno

áno

áno

áno

áno

nie

áno

nie

6

9

7

10

10

8

nie

áno

nie

nie

áno
áno
áno

áno
áno
nie

áno
áno
áno

nie
nie
áno

áno
áno
nie

nie

nie

nie

nie

nie

áno

áno

nie

nie

áno

1-6 hlasná

1-6 hlasná

1-6 hlasná

1-6 hlasná

nie

áno

áno

nie

áno

nie

áno

áno

nie

áno

24

7

1

7

anglický
výklad
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TRAKTÁT JOHANNA MATTHESONA (1681 – 1764) DAS
NEU=ERÖFFNETE ORCHESTRE1 A JEHO VYUŽITIE V SÚČASNOM
EDUKAČNOM PROCESE
doc. Mgr. art. Karol Medňanský, PhD.
Katedra hudby Inštitút hudobného a výtvarného umenia Filozofická fakulta
Prešovská univerzita v Prešove
Abstrakt
Johann Mattheson patrí medzi významné nemecké hudobnícke osobnosti neskorého baroka. Jeho
umelecká činnosť bola rozložená do viacerých oblastí. Bol významným operným spevákom, huslistom,
organistom, čembalistom, skladateľom a kapelníkom. Najvýznamnejší pracovný post zastával v rokoch 1718 –
1728 ako hudobný riaditeľ Dómu v Hamburgu, ktorý však kvôli strate sluchu musel opustiť. Je autorom 6 opier,
33 oratórií, 12 triových sonát, 12 suít pre čembalo a 12 sonát pre husle alebo flautu a basso contonuo a ďalších
kompozícií. V súčasnosti je však Johann Mattheson známy ako jeden z najvýznamnejších hudobných teoretikov
prvej polovice 18. storočia. Z jeho početných teoretických spisov treba spomenúť: Der Musicalische Patriot
(Hamburg 1728), Grosse General-Baß-Schule Oder: Der exemplarischen Organistenprobe (Hamburg 1731),
Der vollkommene Capellmeister (Hamburg 1739), Grundlage einer Ehren-Pforte (1740), Behauptung
der himmlischen Musik (Hamburg 1747). Jeho prvým teoretickým dielom je Das Neu=Eröffnete Orchestre
Hamburg 1713. Celý spis je rozčlenený do 3 dielov, z ktorých každý je členený na kapitoly a paragrafy. Traktát
sa venuje najjednoduchším hudobným pojmom, otázkam kompozície a afektovej teórii, pričom si všíma aj
vzťahy matematiky a hudby, či teológie a hudby. V súčasnej hudobnej pedagogike je vhodným materiálom
predovšetkým na využitie v kognitívnej oblasti.
Abstract
The Tractate by Johann Mattheson (1681 – 1764) Das Neu-Eröffnete Orchestre and its Use in Contemporary
Educational Process
Johann Mattheson belongs to significant German music personalities of Late Baroque. His artistic
activity was divided in several domains. He was a significant opera singer, violinist, organist, harpsichordist,
composer and bandmaster. His most significant work position was that of a manager of Cathedral in Hamburg
in the years from 1718 to 1728. However, after he lost his hearing, he had to leave the post. He is the author of 6
operas, 33 oratorios, 12 trio sonatas, 12 suites for harpsichord and 12 sonatas for violin or flute and basso
continuo and other compositions. In the present Johann Mattheson is also a well-known music theoretician
of the first half of 18th century. From his numerous theoretical treatises we must mention the following:
Der Musicalische Patriot (Hamburg 1728), Grosse General-Baß-Schule Oder: Der exemplarischen
Organistenprobe (Hamburg 1731), Der vollkommene Capellmeister (Hamburg 1739), Grundlage einer EhrenPforte (1740), Behauptung der himmlischen Musik (Hamburg 1747). His first theoretical work is Das NeuEröffnete Orchestre (Hamburg 1713). The treatise is divided in 3 parts from which everyone is structured
to chapters and paragraphs. The treatise deals with the simplest music notions, subject matters of composition
and affect theory, while he studies also the relations between mathematics and music, or theology and music.
In contemporary music pedagogy his work is a suitable material well utilised within cognitive domain.

Úvod
Traktáty2 predstavujú významný informačný zdroj poznania hudobnej histórie. Ako
o sekundárne pramene sa o ne opierajú nielen hudobní historici a interpreti, ale čerpajú z nich
1

Uvádzame pôvodné znenie názvu tohto traktátu v dobovom nemeckom jazyku. Novšie pramene ho uvádzajú
v novodobej jazykovej podobe – Das neu-eröffnete Orchestre, prípadne v podobe Das neueröffnete
Orchestre.
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ako zo žriedla poznania aj laickí záujemcovia o problematiku hudby minulých storočí. Pojem
traktát má svoje korene v latinčine a môžeme ho odvodiť od tractatio, čo znamená v našich
súvislostiach spracovanie látky, výklad látky3. Po významovej stránke vysvetľuje pojem
traktát slovník cudzích slov ako „historický stredoveký vedecký spis, obyčajne náboženského
alebo filozofického charakteru.“4 V prípade hudobných traktátov „môžeme sledovať pojem
traktát v dvoch kľúčových disciplínach, v hudobnej teórii a v hudobnej historiografii“5.
V tomto zmysle sú hudobné traktáty najvýznamnejším informačným zdrojom nielen
pre hudobných teoretikov, historikov, ale vo veľkej miere aj pre interpretov, ktorí sa orientujú
na tendencie vychádzajúce z historicky poučenej interpretácie starej hudby. V hudobnej
histórii sa stretávame s celým radom vynikajúcich teoretických spisov – traktátov, ktoré
výraznou mierou osvetľujú hudobné myslenie, interpretačnú prax, hudobnú edukáciu, či
hudobno-sociálne vzťahy minulosti. Príznačným javom je fakt, že v prevažnej miere ide
o autorov predstavujúcich syntetické muzikantské osobnosti, v ktorých sa súčasne snúbi
v jednej osobe interpret, skladateľ, pedagóg, manažér s hudobným teoretikom. Medzi
významných autorov traktátov, ktoré boli v mnohých prípadoch súčasne aj učebnice hry
na nejaký konkrétny hudobný nástroj, boli osobnosti ako: Silvestro Ganassi (1492 – pol. 16.
stor.), Diego Ortiz (1510 – 1570), Michael Praetorius (1571 – 1621), René Descartes (1596 –
1650), Andreas Werckmeister (1645 – 1706)6. Jedným z najvýznamnejších hudobníkov prvej
polovice 18. storočia, ktorý sa do hudobnej histórie zapísal predovšetkým ako hudobný
teoretik, bol Johann Mattheson. Jeho teoretické dielo je mimoriadne rozsiahle a zasiahlo
takmer do všetkých oblastí dobovej hudobnej teórie, pričom nesporne vrcholným spisom je
Der vollkommene Capelmeister (Dokonalý kapelník), ktorý vyšiel v roku 1739 v Hamburgu.
Menej známym traktátom je Das Neu=Eröffnete Orchestre (Novozaložený orchester)
(Hamburg 1713), ktorý vyšiel v reprinte7 v Georg Olms vydavateľstve v roku 1993. Spis
pojednáva o širokej škále hudobno-teoretických otázok s prihliadnutím na využitie princípov
afektovej teórie v súčinnosti s hudobnou rétorikou. Cieľom nášho príspevku je poukázať
na základe stručnej deskripcie tohto traktátu na perspektívy jeho využitia v súčasnej hudobnej
edukácii, tak v teoreticko-historickej, ako aj interpretačnej oblasti.
Johann Mattheson (28. 9. 1681 – 17. 4. 1764) – životopisné údaje
Johann Mattheson je jeden z najvýznamnejších nemeckých hudobníkov 1. polovice
18. storočia, ktorý pôsobil v širokom spektre hudobných činností. Pôsobil ako spevák,
huslista, organista, čembalista, hudobný skladateľ, kapelník, hudobný teoretik. Narodil sa
v Hamburgu v rodine bohatého obchodníka 28.9.1681. Dostalo sa mu vynikajúceho nielen
2

Vzhľadom na vedecké a umelecké zameranie autora príspevku budeme sa venovať hlavne traktátom
zapodievajúcich sa hudbou 16. – 18. storočia.
3
ŠPAŇÁR, J. a J. HRABOVSKÝ. Latinsko/slovenský – slovensko/latinský slovník, s. 610.
4
ŠALING, S., M. IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ a Z. MANÍKOVÁ. Veľký slovník cudzích slov, s. 1281.
5
PETÖCZOVÁ-MATÚŠOVÁ, J. Hudobnoteoretický traktát ako prameň muzikologického poznania, s. 97.
6
Ide o veľmi stručný výpočet autorov traktátov zo 16. – 18. storočia po pôsobenie J. Matthesona. V tomto
období vyšli stovky teoretických spisov zapodievajúcich sa dobovou problematikou hudby.
7
Z anglického pôvodu – nové vydanie publikácie, obsahom a vzhľadom zodpovedajúce prvému alebo
ktorémukoľvek predchádzajúcemu vydaniu, zhotovené z tých istých foriem alebo fotomechanickým
postupom (ŠALING, S., M. IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ a Z. MANÍKOVÁ. Veľký slovník cudzích slov,
s. 1083.
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hudobného, ale aj všeobecného vzdelania, keď študoval na vynikajúcom Hamburskom
Johanneum. Popri všeobecných vedomostiach tu získal aj vynikajúce jazykové kompetencie,
keď hovoril anglicky, francúzsky, taliansky, ale aj latinsky a grécky. Hudbu študoval už
pred nástupom do školy u Johanna Nicolausa Hanffa (1663 – 1711), u ktorého získal
vynikajúce nástrojové zručnosti v hre na husle, organ, čembalo, v speve, ako aj základy
kompozície.
Jeho hudobný talent sa najskôr prejavil v speváckom umení, keď už v roku 1696
debutuje v hamburskej opere v ženských postavách. Popri účinkovaní v tomto opernom dome
študoval ďalej hudbu aj u Sigmunda Kussera (1660 – 1727) a Reinhardta Keisera (1674 –
1739), tamojších kapelníkov. Počas 15 rokov účinkovania odspieval v hamburskom opernom
dome Am Gänsenmarkt (Na husom trhu) okolo 2 000 predstavení. Podobne v mladom veku
sa presadil aj ako hudobný skladateľ, keď v roku 1699 napísal svoju prvú operu. Významným
medzníkom jeho života bol rok 1703, kedy sa spoznal s Georgom Friedrichom Händlom
(1685 – 1759) a toto priateľstvo8 pretrvalo až do Händlovej smrti9. V roku 1703 sa obaja
skladatelia a organisti uchádzali o miesto nasledovníka po Dietrichovi Buxtehudem (1637 –
1707) v Dóme v Lübecku v pozícii dómskeho organistu a hudobného riaditeľa. Napriek tomu,
že po umeleckej stránke vyhoveli výberovému konaniu, obaja toto miesto odmietli, pretože
bolo spojené so sobášom s najstaršou Buxtehudeho dcérou10. V roku 1704 sa dal J. Mattheson
na diplomatickú dráhu a stal sa sekretárom anglického vyslanca. V roku 1709 sa oženil s
Catharinou Jennings, dcérou anglického pastora, manželstvo bolo však bezdetné. Po
umeleckej stránke boli najvýznamnejším obdobím jeho života roky 1718 – 1728, kedy bol
hudobným riaditeľom Dómu v Hamburgu. Išlo len o desaťročné obdobie, pretože kvôli
narastajúcim problémom so sluchom a následnou hluchotou11, musel z tohto prestížneho
miesta odstúpiť. Až do konca života na základe tohto zdravotného hendikepu trpel na sociálnu
izoláciu. Až do smrti sa venoval písaniu, publikovaniu a prekladaniu. V roku 1761 vydal
nemecký preklad životopisu Johna Mainwaringa Život a dielo Georga Friedricha Händla.
Zomrel 17. 4. 1764 a je pochovaný v kostole sv. Michala v Hamburgu. Na pohrebe 25. 4.
1764 zaznelo jeho vlastné oratórium Das fröhliche Sterbelied – Veselá pohrebná pieseň12. Z
jeho pozostalosti bol postavený v tom istom kostole, v ktorom bol pochovaný, organ z dielne
Johanna Gottfrieda Hildebranda13.
Dielo
Kompletné dielo Johanna Matthesona bolo uložené v Štátnej knižnici v Hamburgu.
Po 2. svetovej vojne sa stratilo, bolo objavené až v 1998 v Jerevane a vrátené naspäť
8

Mattheson bol pravdepodobne prchkej povahy, o čom svedčí aj príhoda, keď počas skúšky opery Cleopatra
vyzval Händla na súboj, avšak trafil ho do gombíka na kabáte.
9
Treba však podotknúť, že G. Fr. Händel sa o Matthesonovom skladateľskom diele vyjadroval dosť
s dešpektom.
10
Z podobného dôvodu toto prestížne miesto odmietol v roku 1705 aj Johann Sebastian Bach (1685 – 1750).
Napokon toto miesto dostal po smrti Buxtehudeho v roku 1707 Johann Christian Schieferdecker (1679 –
1732), ktorý si zobral za manželku aj jeho dcéru Annu Margaretu (1675 - ?).
11
Choroba sluchu sa začala prejavovať už v roku 1705, približne po 30 rokoch od jej vypuknutia úplne stratil
sluch.
12
HINRICHSEN, H.-J. a K. PIETSCHMANN. Mattheson, Johann., s. 1332-1349.
13
SEEGER, H. Musiklexikon Personen A-Z. Mattheson, Johann, s. 505.
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do Hamburgu. Tvorbu J. Matthesona možno rozčleniť do dvoch oblastí: skladateľská tvorba
a teoretická spisba.
Pokiaľ ide o skladateľskú tvorbu, možno ju podľa dostupných prameňov rozdeliť
na opernú tvorbu, oratóriá a komornú tvorbu.
Operná tvorba je na obdobie baroka pomerne skromná, keď je autorom 6 opier,
pričom niektoré vychádzajú zo stavebnej a druhovej podstaty singspielu14. Je tomu tak už
v jeho prvom hudobno-dramatickom diele Die Plejades, oder das Siebengestirne (Plejády,
alebo sedem nebeských telies) na libreto Friedricha Christiana Bressanda (1670 – 1699), ktoré
malo premiéru v Hamburgu v roku 1699, v tom istom roku aj v Braunschweigu, hudba sa
však nezachovala. Opera Boris Godunov, vznikla v Hamburgu v roku 1702 na jeho vlastné
libreto, pričom tam nikdy uvedená nebola. Novodobú premiéru mala v roku 2005, najprv
koncertne v Hamburgu a v tom istom roku v Bostone aj scénicky. Charakteristickým javom
jeho opernej tvorby, vychádzajúcim z dobovej skladateľskej praxe, je fakt, že prepracoval a aj
spolupracoval na operách iných skladateľov. Ako príklad môžeme uviesť pasticcio15
v 3 dejstvách Victor, Hertzog der Normannen (Viktor, vojvoda Normanov), na libreto
Heinricha Hinscha (1650 – 1712), uvedené v roku 1702 v Hamburgu. Autorom 1. dejstva bol
Johann Christian Schieferdecker, 2. dejstva J. Mattheson a 3. dejstva Georg Bronner (1667 –
1720), pričom hudba sa do súčasnosti nezachovala. Z ďalších opier uvádzame
Die unglückselige Cleopatra16, Königin von Egypten oder Die betrogene Staats-Liebe
(Nešťastná Cleopatra, kráľovná Egypta alebo podvedená štátna láska) na libreto Friedricha
Christiana Feustkinga (1678 – 1739), dramma per musica v 3 dejstvách, ktorá mala
v Hamburgu premiéru 20. októbra 170417. Poslednou jeho operou je Die geheimen
Begebenheiten Henrico IV, Königs von Castilien und Leon oder Die getheilte Liebe (Tajné
akcie Henrico IV, kráľ Kastília a León, alebo delené lásky)18 na libreto Johanna Joachima
Hoëa (jeho životné dáta sú neznáme), ktorá mala premiéru v Hamburgu 9. februára 171119.
Zaujímavosťou skladateľskej tvorby J. Matthesona je fakt, že keď prestal v roku 1711
komponovať opery, začína sa od roku 1715 venovať písaniu oratórií20. Venoval sa im až
do roku 1727, kedy sa radikálnym spôsobom prejavuje jeho ušná choroba, vedúca
ku konečnej neskoršej hluchote. Je autorom celkom 33 oratórií. Prvým významným dielom
14

Singspiel vznikol okolo roku 1700 v Nemecku ako reakcia meštianskych stavov na dvorskú operu. Recitatív je
v ňom nahradený hovoreným slovom, árie majú charakter piesní a majú kratší rozsah. V nemeckom hudobnodramatickom divadle sa využíval až do prvej tretiny 19. storočia. Je považovaný za prvú vývojovú etapu
operety. LABORECKÝ, J. Hudobný terminologický slovník, s. 206.
15
Pojmom pasticcio sa označovali opery, alebo cirkevné kompozície (oratóriá, pašie), ktoré boli zostavené z už
existujúcich diel iných skladateľov alebo išlo o úpravu už existujúceho diela toho istého skladateľa. V hojnej
miere sa využívali od začiatku 18. storočia, pričom vrcholné obdobie ich komponovania bolo v rokoch 1720 –
1750. Nie je bez zaujímavosti, že tento princíp používal ešte počas svojho hamburského pôsobenia v rokoch
1768 – 1788 aj Carl Philipp Emanuel Bach (1714 – 1788).
16
Pri príprave uvedenia tejto opery došlo k roztržke medzi J. Matthesonom a G. F. Händlom, ktorá pokračovala
vyzvaním na súboj zo strany J. Matthesona, všetko sa však skončilo šťastne, nešťastiu zabránil gombík na
Händlovom kabáte.
17
Partitúru vydalo vydavateľstvo Schott v Mainzi.
18
V novodobom kritickom vydaní vyšla opera v Berlíne vo vydavateľstve ORTUS.
19
HINRICHSEN, H.-J. a K. PIETSCHMANN. Mattheson, Johann, s. 1332-1349.
20
Podobný vývin zaznamenávame aj v tvorbe G. Fr. Händla.
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tohto druhu je Der für die Sünde der Welt gemarterte und sterbende Jesus (Pre hriechy sveta
umučený a usmrtený Ježiš) na libreto veľkého reformátora cirkevných textov Bartholda
Heinricha Brockesa21 (1680 – 1747), ktoré skomponoval v Hamburgu v roku 1718. Nie menej
významné oratoriálne dielo je aj Die Frucht des Geistes (Ovocie ducha) na libreto Erdmanna
Neumeistera (1671 – 1756)22, významného autora cirkevných básnických textov23, ktoré
vzniklo v Hamburgu v roku 1719. Oratórium Das Lied des Lammes (Baránkova pieseň)
na libreto Christiana Heinricha Postela (1658 – 1705), uvedené v Hamburgu 1723,
v novodobej premiére nahral v roku 2005 Wiesbadenský chlapčenský zbor. Podobne
oratórium Der liebreiche und geduldige David (Láskyplný a trpezlivý Dávid), ktoré vzniklo
v Hamburgu v roku 1724, v novodobej premiére nahral v roku 2007 súbor starej hudby
Akadémie Köln. Za zmienku stojí, že autorom libreta oratória Der undanckbare Jerobeam
(Nevďačným Járobeám) je sám J. Mattheson. Skomponoval ho v Hamburgu v roku 172624.
Komorná tvorba nie je príliš početná, pričom ju tvorí:
12 sonát pre 2 – 3 flauty bez bassa continuo, Amsterdam 1708,
12 suít pre čembalo, ktoré vyšli tlačou v Hamburgu v roku 1714 pod názvom Pièces
de Clavecin en Deux Volumes a v tom istom roku aj v Londýne,
Der brauchbare Virtuoso – 12 sonát pre husle alebo flautu a basso continuo,
skomponované v roku 1717 a tlačou vyšli v Hamburgu v roku 172025.
Teoretické dielo predstavuje najvýznamnejšiu oblasť jeho tvorby. J. Mattheson ako hudobný
vedec sa vyznačoval obrovskými vedomosťami, ako aj širokým spektrom praktických
skúseností, ktoré získal počas pôsobenia v umeleckej oblasti. V teoretických spisoch
dochádza k syntéze teoretických poznatkov s praktickými hudobnými skúsenosťami v takej
miere ako u žiadneho iného teoretika pred ním. Jeho hudobné myslenie sa vyznačuje veľkým
zmyslom pre analýzu hudobných javov, ako aj následnej syntézy, čím podáva ucelený obraz
skúmaných faktov. Kladie veľký dôraz na vzájomné prepojenie afektovej teórie a hudobnej
rétoriky, čím poskytuje komplexný estetický pohľad na hudbu konca 17. a prvej polovice
18. storočia26.
Z veľkého počtu27 uvádzame tie najvýznamnejšie:
Das Neu=Eröffnete Orchestre, Hamburg 1713
Das beschützte Orchestre, Hamburg 1717
Exemplarische Organisten-Probe, Hamburg 1719
Der brauchbare Virtuoso, Hamburg 1720
Das forschende Orchestre, Hamburg 1721
21

Na tento text skomponovali svoje oratóriá aj ďalší nemeckí skladatelia – Reinhard Keiser (1712), Georg
Friedrich Händel, Georg Philipp Telemann (1716), Johann Friedrich Fasch (1723), Gottfried Heinrich Stölzel
(1725) a Johann Caspar Bachofen (1759).
22
Erdmann Neumeister sa pričinil o reformu cirkevnej kantáty, keď jej vývoj ovplyvnil operou a striedajú sa
recitatívy a árie. Na jeho kantátové texty komponovali aj G. Ph. Telemann a J. S. Bach.
23
Okrem oratoriálnych textov bol autorom aj textov ku kantátam a napísal texty k piesňam, ktoré zhudobnili
okrem iných skladateľov aj Johann Sebastian Bach (1685 – 1750), Johann Philipp Krieger (1649 – 1725), či
Georg Philipp Telemann (1681 – 1767).
24
HINRICHSEN, H.-J. a K. PIETSCHMANN, ref. 19, s. 1332-1349.
25
HINRICHSEN, H.-J. a K. PIETSCHMANN, ref. 12, s. 1332-1349.
26
SEEGER, H. Musiklexikon Personen A-Z. Mattheson, s. 505.
27
Odborná literatúra hovorí o niekoľkých desiatkach traktátov.
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Critica musica, Hamburg 1722–1725
Der Musicalische Patriot, Hamburg 1728
Grosse General-Baß-Schule Oder: Der exemplarischen Organistenprobe. Hamburg
1731
Kern melodischer Wissenschafft, Hamburg 1737
Der vollkommene Capelmeister, Hamburg 1739; ide o jeho najvýznamnejší spis28
Grundlage einer Ehren-Pforte, 1740 – veľký lexikón, obsahujúci 149 životopisov
najvýznamnejších dobových hudobníkov
Behauptung der himmlischen Musik, Hamburg 174729.
Das Neu=Eröffnete Orchestre, Hamburg 1713
Ide o prvý Matthesonov teoretický spis. Uvedený je pomerne rozsiahlym úvodom,
po ktorom je rozčlenený do 3 dielov, z ktorých každý je venovaný jednej hudobnej oblasti,
ďalej na rôzny počet kapitol a každá kapitola na paragrafy - §. Spis končí veľmi zaujímavými
poznámkami kapelníka Reinhardta Keisera (1674 – 1739) pôsobiaceho od roku 1697
v hamburskej opere am Gänsenmarkt (Na husom trhu), ktorému bol traktát venovaný. Ako
reprint vydalo spis v roku 1993 vydavateľstvo Georg Olms v Darmstadte.
V nasledujúcom prehľade, aj vzhľadom na rozsah traktátu 338 strán, približujeme iba
najvýznamnejšie myšlienky aktuálne pre súčasného čitateľa a záujemcu o barokovú hudbu,
tak po stráne teoreticko-historickej, ako aj interpretačnej.
Prvý diel - o základných hudobných pojmoch
Zaujímavosťou je, že autor, zotrvávajúc na dobovom systematizovaní, radí hudbu
medzi vedy, keď na s. 39 píše o definícii hudby: „Die Music ist eine solche Wissenschaft,
die einem jedem Alter, (zu seiner Zeit) anständig, und dem ganzem menschlichen Leben, ja
allen weltlichen Verrichtungen (fast) einzigund allein einen volkommenen Zierath zu ertheilen
vermag“ (Hudba je taká veda, ktorá dodáva každému veku (v príslušnom čase) náležitú –
zároveň celému ľudskému životu, ba všetkým svetským činnostiam (skoro) ako jediná – punc
dokonalosti). J. Mattheson na začiatku 1. kapitoly uvádza charakteristiky hudby od antických
čias až po jeho súčasnosť. Postupne nasledujú elementárne teoretické rozpravy o tóne
a intervaloch. Z nášho súčasného pohľadu zaujme stať o konsonanciách a disonanciách, kedy
kvartu, napriek jej relatívnej výške vyjadrenej zlomkom 4/330, radí viac k disonancii31, pritom
na inom mieste radí kvartu zase ku konsonancii imperfecta32. Autor delí konsonancie na:
a) perfecta – kvinta, oktáva,
b) imperfecta – tercia, sexta.
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Tento spis sa tešil veľkej popularite hlboko do 19. storočia a s veľkým záujmom si ho prečítal aj Johann
Wolfgang von Goethe (1749 – 1832).
SEEGER, H., ref. 26. Ide o jeden z najvýznamnejších traktátov 18. storočia.
29
HINRICHSEN, H.-J. a K. PIETSCHMANN, ref. 12, s. 1332-1349.
30
Hudobná akustika definuje konsonanciu a disonanciu aj na základe relatívnej výšky a súčiniteľa jeho zlomku –
čím je súčiniteľ nižší, tým je dokonalejšia konsonancia. V prípade kvarty je súčiniteľ 12 – 4X3, čo znamená,
že súčasná akustika radí kvartu jednoznačne medzi dokonalé konsonancie.
31
MATTHESON, J. Das Neu=Eröffnete Orchestre Nachdruck der Ausgabe, s. 54-55.
32
MATTHESON, J., ref. 31, s. 126.
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V druhej kapitole sa venuje zaujímavej problematike starých kľúčov, čo svedčí o skutočnosti,
že sa používali ešte aj na začiatku 18. storočia. Zaujme ich delenie33:
a) G kľúče: canti (flauta), soprani (husle)

Obr. 1 Mattheson: Das neu-eröffnete Orchestre – G kľúče, s. 68

b) C kľúče: sopránová, mezzosopránový, altový, tenorový

Obr. 2 Mattheson: Das neu-eröffnete Orchestre – C kľúče, s. 69.

c) F kľúče: baritonový, basový, kontrabasový

Obr. 3 Mattheson: Das neu-eröffnete Orchestre – F kľúče, s. 70.
33

MATTHESON, J., ref. 31, s. 68-70.
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Je evidentné, že tieto historické kľúče sa využívali z dvoch dôvodov:
kvôli prehľadnosti notového zápisu, čo znamená, že nebolo treba používať príliš veľa
pomocných čiar nad a pod notovou osnovou,
zvýrazňujú symboliku notovej osnovy, ktorá hovorí, že noty v notovej osnove
vyjadrujú bežné životné stavy, noty nad notovou osnovou pozitívne javy a pod
notovou osnovou negatívne javy. Ide o jav veľmi úzko prepojený na afektovú teóriu.
Do moderného notopisu prepísané skladby zo 16. – 18. storočia strácajú symbolické
vyjadrenie notovej osnovy.
V tretej kapitole 1. dielu sa autor zapodieva problematikou taktov nielen pokiaľ ide o ich
vyjadrenie v podobe matematických zlomkov, ale aj odporúčaním ich využitia v hudobnej
praxi. Delí ich na párne : 2; 2/1; C; 6/4; 6/8; 12/4; 12/8; 12/16 a 24/1634; a nepárne: 3/1; 3/2;
3/4; 3/8; 9/8; 9/1635. Z možností použitia vyberáme:
takt označený ako 2 sa používa na začiatku ouvertúr, patrí aj ku gavotte, entreé36
a pod.,
o C takte píše, že je vhodný pre árie, allemandy, ako aj bourreé37,
6/8 považuje za jeden z najkrajších so širokou možnosťou využitia, tak
v melodických, ako aj rýchlych úsekoch skladby38,
3/1 takt sa používal v starých skladbách, ktoré už vyšli z módy39,
3/2 takt sa hodí na smutné árie, sonáty, ako aj na adagio, sarabandu a ďalšie skladby
podobného charakteru40.
Mnohé z týchto taktov však majú symbolické poslanie vychádzajúce z afektovej teórie.
Predovšetkým takty 2; 2/1, ako aj 3/1; 3/2 boli určené pre oslavné skladby s využitím
v prevažnej miere nôt s prázdnou hlavičkou symbolizujúcich pozitívne javy a situácie, tak
v svetskej, ako aj cirkevnej hudbe.
V ďalších paragrafoch 1. dielu sa J. Mattheson zapodieva ešte tvorbou stupníc,
hodnotami nôt a páuz, ako aj posuvkami, pričom je zaujímavé, že pripomína aj triplex,
posuvku v súčasnej hudobnej praxi už neznámu.

Obr. 4 J. Mattheson: Das neu-eröffnete Orchestre – znak triplexu , s. 99.
Druhý diel – o kompozícii
Druhý diel traktátu Das Neu=Eröffnete Orchestre pojednáva o kompozícii z pohľadu
afektovej teórie a hudobnej rétoriky. Ide o kompaktný text zahrňujúci celú plejádu otázok
34

MATTHESON, J., ref. 31, s. 77.
MATTHESON, J., ref. 31, s. 78.
36
MATTHESON, J., ref. 31, s. 79.
37
MATTHESON, J., ref. 31, s. 79.
38
MATTHESON, J., ref. 31, s. 80.
39
MATTHESON, J., ref. 31, s. 86.
40
MATTHESON, J., ref. 31, s. 86.
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dobovej skladateľskej praxe, ktorá je aj pre súčasného záujemcu o barokovú hudbu vzácnym
zdrojom informácií.
Hneď v prvej kapitole autor pripomína, čo by mal skladateľ ovládať. Vyjadruje to
v jeho definícii kompozície: „Eine Wissenschaft aus wol gegen einander gesetzten
Consonantiis und Dissonantiis einen harmonischen Contrapunct zu machen41“ (Veda o tom,
ako vedľa seba použité konsonancie a disonancie vytvárajú harmonický kontrapunkt). Z nej
ďalej odvodzuje, že skladateľ musí ovládať vzťahy medzi konsonanciami a disonanciami
a ich vzájomné pravidlá, ako aj generálny bass a špeciálne pravidlá kontrapunktu, ako aj
inštrumentáciu. Ku kompozícii patrí aj ovládanie hudobnej rétoriky a hlavne jej dielov42:
Inventio – vynájdenie hudobného materiálu, Elaboratio – spracovanie hudobného materiálu
a Executio – predvedenie hudobného materiálu43.
Osobitú zmienku v tomto dieli si zasluhuje Trias harmonica, kde zdôrazňuje jej
symbolické prepojenie na Božiu trojjedinosť44, čím podčiarkuje prepojenie teológie a hudby.
Zavŕšiteľom tejto idey je v stredo-severonemeckej hudbe Johann Sebastian Bach (1685 –
1750).
J. Mattheson venuje pomerne veľký priestor problematike intervalov a ich rozvádzaní
a využívaní. Špeciálne sa venuje v3 a m3 a v6 a m6, keď o molovej tercii – m3 hovorí: „Man
soll sie selten Anfange, nie am Ende und sparsam für oder in rechten cadenzen gebrauchen45“
(Treba ju používať len veľmi výnimočne na začiatku skladby, nikdy na konci skladby a len
veľmi úsporne v pravých kadenciách.)
V 3. kapitole v stati o disonanciách sa opäť vracia ku kvarte, ktorá môže byť
považovaná tak za konsonanciu, ako aj za disonanciu, ale skôr za disonanciu46. Vo 4. kapitole
približuje dobové hudobné druhy, ktoré osvetľuje z pohľadu afektovej teórie, využívania
symbolov, ako aj ich využívania v dobovej hudobnej praxi. Napríklad o cirkevnej skladbe
Gloria píše, že má byť v 3/1 alebo 3/2 takte, čím viac vyjde do popredia symbolika čísla 3
ako symbolu sv. Trojice, ako aj symbolika notového zápisu a notovej osnovy47. Nie menej
zaujímavé je aj konštatovanie, že konzekventne napísaná fúga je jedným slovom kánon48.
Vysoko pozitívnym znakom je fakt, že charakterizuje aj všetky dobové tance, približuje ich
miesto vzniku, stavebnú štruktúru, ako aj využitie v dobovej hudobnej praxi. Pre súčasného
záujemcu o barokovú hudbu ide o mimoriadne vzácne informácie využiteľné hlavne
v pedagogickej a interpretačnej praxi.

41

MATTHESON, J., ref. 31, s. 103.
Zaujímavosťou je, že v spise Der vollkommene Capelmeister zdôrazňuje využívanie týchto dielov hudobnej
rétoriky: dispositio, elaboratio a decoratio MATTHESON, J. Der vollkommene Capelmeister, s. 235.
43
MATTHESON, J., ref. 31, s. 103-104.
44
Prvým nemeckým teoretikom, ktorý zdôrazňoval vo svojom spise Synopsis musiace novae prepojenie teológie
a hudby bol Johannes Lippius (1585 – 1612). Vo svojich vedeckých prácach okrem toho zdôrazňoval aj
vplyvy filozofie a matematiky na hudbu. Podobne sa tejto problematike venoval začiatkom 17. storočia aj
Michael Praetorius (1571 – 1621) vo svojom spise Syntagma musicum II. (1619).
45
MATTHESON, J., ref. 31, s. 114.
46
MATTHESON, J., ref. 31, s. 129.
47
MATTHESON, J., ref. 31, s. 140.
48
MATTHESON, J., ref. 31, s. 143.
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Tretí diel – o posudzovaní jednotlivých javov hudby
Už v prvej kapitole sa J. Mattheson venuje odlišovaniu vtedajších štýlov, využívaných
v dobovej hudobnej praxi. Hovorí o štyroch štýloch – talianskom, francúzskom, anglickom,
nemeckom alebo aj zmiešanom. Ide o zaujímavé členenie, pretože v neskorších traktátoch –
Johann Joachim Quantz (1697 – 1773)49, Carl Philipp Emanuel Bach (1714 – 1788)50 – sa
spomínajú už iba tri štýly, pričom anglický sa už vynecháva. Je interesantné, že hovorí
o národnej hudbe – National Musik51. Jednotlivé štýly charakterizuje podľa kritérií, ktoré
spomína v druhom diele o kompozícii, čiže podľa melodickej invencii, harmónii a celkovej
galantnosti52. O anglickom štýle píše, že je charakteristický predovšetkým skladateľmi
stojacimi na prelome renesancie a baroka – Thomas Morley (1557 – 1602), John Dowland
(1563 – 1626), pričom spomína, že v ďalšom vývoji je anglická hudba ovplyvnená talianskou
a francúzskou hudbou53. Toto konštatovanie, ktoré bolo v tej dobe pravdepodobne všeobecne
rozšírené, zrejme spôsobilo, že neskorší teoretici už anglický štýl nespomínajú.
Charakteristika talianskeho, francúzskeho a nemeckého štýlu je pre súčasného záujemcu
dôležitá hlavne pokiaľ ide o rozličné štýly zdobenia, ktoré sa líšia od seba zásadným
spôsobom. Charakteru zdobenia v intenciách talianskeho, francúzskeho a nemeckého štýlu sa
podrobne venujú aj neskorší teoretici Johann Joachim Quantz, Leopold Mozart (1719 –
1787)54, Carl Philipp Emanuel Bach (1714 – 1788).
Jednou z najvýznamnejších kapitol tretieho dielu je 2. kapitola, v ktorej autor
pojednáva o afektovom poslaní tónin55. V tejto súvislosti však treba podotknúť, že toto
poslanie tónin platí iba v súvislosti s didymickou tónovou sústavou56, ktorá je označovaná aj
ako harmonické, alebo prirodzené ladenie57. Uvádzame charakteristiky niektorých tónin:
 a mol predstavuje bedákanie, niečo žalujúce58,
 C dur do značnej miery drsnú a drzú vlastnosť59,
 F dur predstavuje najkrajší sentiment na svete60,
49

Máme na mysli traktát tohto teoretika Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu, ktorý vyšiel v roku 1990
zásluhou Vratislava Bělského aj v českom preklade.
50
Ide o spis tohto teoretika, čembalistu, a skladateľa Úvaha o správném způsobu hry na klavír, ktorý vyšiel
v roku 2002 zásluhou Vratislava Bělského aj v českom preklade.
51
MATTHESON, J., ref. 31, s. 200.
52
MATTHESON, J., ref. 31, s. 202.
53
MATTHESON, J., ref. 31, s. 210-211.
54
Ide o otca významného skladateľa Wolfganga Amadea Mozarta (1756 – 1791). Pôsobil v arcibiskupskej
kapele v Salzburgu ako huslista a vicekapelník. Je autorom husľovej školy (1756), ktorá vyšla zásluhou
Vratislava Bělského aj v českom preklade.
55
Zaujímavosťou je, že uvádza aj názory iných teoretikov na afekt tej-ktorej tóniny, čím nadobúda takáto
informácia širokospektrálnu platnosť. Nie je bez zaujímavosti, že ide častokrát o rozdielne afektové
vyjadrenia jednej a tej istej tóniny z pohľadu viacerých teoretikov predchádzajúcich generácií.
56
Presnejšie je označenie didymická tónová sústava, lebo v rámci nej existovalo niekoľko desiatok rôznych
spôsobov ladenia. Bola charakteristická tým, že v rámci nej existoval veľký a malý celý tón a veľký a malý
poltón. Znamenalo to, že predovšetkým dobové klávesové nástroje – čembalo, spinet, klavichord, organ – sa
museli vždy preladiť do tóniny, v ktorej bola skomponovaná príslušná skladba.
57
V poznámke 51 sme vysvetlili, že pojem ladenie nevystihuje podstatu tohto akustického javu.
58
MATTHESON, J., ref. 31, s. 238.
59
MATTHESON, J., ref. 31, s. 240.
60
MATTHESON, J., ref. 31, s. 241.
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 A dur je veľmi oslovujúca stupnica a vyjadruje niečo žalujúce a smutné61.
Tieto afektové vyjadrenia sú určite z nášho súčasného pohľadu zaujímavé, pretože naša
súčasná tonálna hudba pozná v podstate dve náladové vyjadrenia tónin: dur znamená radosť
a mol smútok62.
Nie menej zaujímavým textom pre súčasníka je aj 3. kapitola o hudobných nástrojoch
a predovšetkým konštatovanie, že najkrajším nástrojom je ľudský hlas63. Tento jeho názor,
prevzatý od predchádzajúcich generácií teoretikov, má svoju platnosť do súčasnej doby.
Podobne zaujímavým konštatovaním je fakt, že za najdokonalejší nástroj považuje organ,
ktorý je súčasne hlavným symbolom cirkevnej hudby64. V ďalšom priebehu tretej kapitoly65
J. Mattheson približuje symboliku a afektové využitie jednotlivých dobových hudobných
nástrojov, čím sa stáva aj významným organologickým informačným zdrojom.
Vyžitie v súčasnom edukačnom procese
Spis Johanna Matthesona Das Neu=Eröffnete Orchestre zaujíma významné miesto
v edukačnom procese v kognitívnej oblasti. Je určený nielen pre hudobných historikov,
hudobných pedagógov na všetkých stupňoch hudobnej edukácie, ale aj pre interpretov
barokovej hudby v intenciách historicky poučenej interpretácie66. Vychádzajúc zo stručnej
deskripcie tohto spisu môžeme sledovať jeho význam v dvoch rovinách:
v historicko-teoretickej rovine,
v interpretačnej rovine.
V historicko-teoretickej rovine nadobudne čitateľ, či študent vynikajúce informácie:
o dobovej hudobnej teórii,
o hudobných štýloch,
o náuke o hudobných nástrojoch,
o dobovom harmonickom myslení,
o hudobných druhoch,
o afektovej teórii a na ňu úzko naviazanej hudobnej rétorike, ako základných
estetických fenoménoch hudby 16. – 18. storočia67.
V interpretačnej rovine ide o získanie vedomostí o:
symbolike hudobných nástrojov,
o symbolike intervalov,

61

MATTHESON, J., ref. 31, s. 250.
Je to zapríčinené rovnomerným temperovaným ladením, ktoré sa presadilo koncom 17. storočia hlavne
zásluhou nemeckého teoretika a staviteľa čembál Andreasa Werckmeistra (1645 – 1706). Toto ladenie sa
používa s určitými modifikáciami do súčasnej doby.
63
MATTHESON, J., ref. 31, s. 254.
64
Podobne aj táto charakteristika organu platí do súčasnej doby.
65
MATTHESON, J., ref. 31, 253-289.
66
Ide o interpretačný smer starej hudby opierajúci sa o poznatky nadobudnuté štúdiom dobových traktátov.
V protiklade stojí tzv. romantická interpretácia starej hudby – ide o hudbu, ktorá vznikla pred rokom 1800 –
opierajúca sa o interpretačnú estetiku hudby 19. a 20. storočia. Žiaľ, na Slovensku tento smer stále prevažuje.
67
Zaujímavosťou je, že v 16. – 18. storočí sa študenti stretávali so štúdiom afektovej teórie a hudobnej rétoriky
pri štúdiu kompozície. Ovládanie týchto oblastí dobovej hudby patrilo k základu skladateľského vzdelania.
V súčasnosti sú zahrnuté do odboru estetiky.
62

30

o symbolike tónin.
Je však prirodzené, že interpret pohybujúci sa v rovine historicky poučenej interpretácie musí
ovládať aj vedomosti z teoreticko-historickej oblasti. Oba tieto komponenty barokovej hudby
sa navzájom prelínajú a vzájomne súvisia. Získané vedomosti umožňujú významovofilozofické pochopenie vnútorných vzťahov hudby 17. a 18. storočia.
Záver
Traktát Johanna Matthesona Das Neu=Eröffnete Orchestre prináša ucelený historickoteoretický pohľad na hudobnú prax poslednej tretiny 17. a prvých dvoch desaťročí
18. storočia. Určitou jeho nevýhodou je, že je písaný starým nemeckým písmom švabachom,
ktoré môže súčasnému čitateľovi robiť určité problémy. Tieto sa však na základe
porovnávacích tabuliek oboch druhov písma dajú veľmi rýchlo prekonať. Výhodou tohto
spisu je skutočnosť, že je písaný na vysokej štylistickej úrovni, napriek tomu však
zrozumiteľným jazykom. Možno len odporúčať, aby záujemca o barokovú hudbu rozširoval
svoje vedomosti štúdiom nielen ďalších spisov J. Matthesona, hlavne Der vollkommene
Capelmeister, ale aj ďalších dobových teoretikov, dostupných v našom geografickom
priestore, dokonca aj v českom preklade z pera Vratislava Bělského – Leopold Mozart,
Johann Joachim Quantz, Carl Philipp Emanuel Bach. Veľmi vyhovujúcim informačným
zdrojom sú však aj syntetické diela dostupné na našom knižnom trhu, prípadne v knižniciach,
uvedené v bibliografii – BUKOFZER, Manfred F., 1986. Hudba v období baroka,
DOLMETSCH, Arnold, 1958. Interpretace hudby 17.a 18. století, POLÁK, Pavol, 1974.
Hudobnoestetické náhľady v 18. storočí. Od baroka ku klasicizmu.
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UČEBNICA HUDBY „ELEMENTAR UNTERRICHT“ MELANIE
DIETTMANNOVEJ
Mgr. art. Andrej Čepec, PhD.
Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave
Abstrakt
Rukopisná učebnica Elementar Unterricht Melanie Diettmannovej predstavuje typ učebnice, ktorá
zachytáva spôsob elementárnej výučby hudby na území Slovenska v prvej polovici 19. storočia. Dokladá záujem
o hudobné vzdelávanie v rámci výchovy dievčat a mladých dám vzdelaného meštianstva. Prameň je uložený v
historickom fonde Hudobné pamiatky kláštorných a kaštieľnych knižníc Literárneho archívu Slovenskej národnej
knižnice v Martine (sign. A XII-X-273). Tému príspevku približujeme v kontexte vývoja hudobnej pedagogiky
s poukázaním na hudobno-teoretické práce, ktoré mohli slúžiť ako predloha pri tvorbe prezentovanej učebnice.
Abstract
The manuscript of the textbook Elementar Unterricht by Melanie Diettmann represents a type
of textbook witch shows elementary instrucion of the music during the first half of the 19 th century in the Slovak
region. It demonstrates an interest in music within the education of girls and young ladies educatad bourgeoisie.
The scource is archived in the historical fond Music heritages of monastery and manor-houses libreries
in the Literarury Archive of the Slovak National Library in Martin (sign. A XII-X-273). We present the theme
of this paper in the context of development of musical pedagogy with reference to music-theoretical literatures,
wich could serve as a pattern during the creation of this textbook as presented here.

Zintenzívnenie hudobného diania na území Slovenska v prvej polovici 19. storočia sa
prejavilo vzrastom interesu o pestovanie hudobného umenia. Záujem milovníkov hudby súvisel
s pretrvávajúcimi tendenciami súdobej kultúry, v rámci ktorých hudba patrila medzi
preferované druhy umenia.1 Nadobudnutie hudobného vzdelania bolo pokladané za znak dobrej
výchovy, a to nielen v rodinách aristokracie, ale aj vzdelaného meštianstva. Vo výučbe neboli
kladené zásadnejšie rozdiely pri výchove medzi chlapcami a dievčatami. Z rodového hľadiska
bolo u chlapcov zvyčajne preferované ovládanie hry na sláčikových nástrojoch, kam radíme
napríklad husle či violončelo. Výuka spevu a klavírna hra bola prevažne doménou pri výchove
dievčat. Zabezpečenie patričného hudobného vzdelania v rámci výchovy dievčat a mladých
dám bližšie charakterizuje Jana Lengová:2
„v zmysle ideálu múzickej výchovy sa hudba stala aj na Slovensku nevyhnutnou
súčasťou ženského vzdelania, pričom vôbec nerozhodovala miera talentu či záujmu.
Pod hudobným vzdelaním sa rozumelo najmä ovládanie hry na klavíri a spevu, jeho účelom
bolo pestovať u žien a dievčat zmysel pre krásno, kultivovať ich vkus a cibriť jemnosť. Hudobné
vzdelanie patrilo v šľachtických a meštianskych kruhoch do komplexu „znalostnej výbavy“

1

Špecifické postavenie hudby je podchytené v estetických ako aj filozofických dielach 19. storočia.
SCHOPENHAUER, Arthur. Zur Metaphysik der Musik. s. 511-523;
LENGOVÁ, Jana. Hudba v živote a diele Tobiasa Gottfrieda Schröera.
2
LENGOVÁ, Jana. Medzi profesiou a záľubou: hudobníčky na Slovensku 1860 – 1918. In: Gabriela
DUDEKOVÁ, ed. Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku, s. 598-611;
s. 598-599.
MARX, Adolf Bernhard. Methode der Musik. (Die Musik des 19. Jahrhunderts und ihre Pflege.), s. 273.
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ideálnej manželky, matky a domácej panej, avšak v súlade s dobovými rodovými stereotypmi
štúdium hudby nemalo vyústiť do profesionálnej dráhy hudobnej umelkyne či virtuózky.“
Najviac rozšírenou formou vzdelávania predstavovalo naďalej súkromné vyučovanie
hudby. Hudobné vzdelanie v dostatočnej miere zabezpečoval aj zaužívaný systém verejného
mestského a cirkevného školstva. K rozvoju hudobného umenia prispelo taktiež pôsobenie
súkromných pedagogických ústavov, ktoré boli priamo zamerané na vyučovanie hudby, či
zahŕňali predmety inštrumentálnej hry a spevu.3 Pohľad na rozvoj hudobného školstva v nami
sledovanom období prinášame na príklade charakteristiky Josepha Krüchtena:4
„doch mag hier nur noch von der neueren Zeit bemerkt werden, dass unter
der Regierung der unvergesslichen Maria Theresia, die sich Ungarns Kultur in aller Hinsicht
mit wahrhaft mütterlicher Thätigkeit angelegen seyn liess, bei den National-Schulen
auch Zeichnungs- und Musik-Schulen errichtet wurden, in welchen letzteren Schüler und
Schülerinnen, im Singen und Klavierspielen, junge Männer aber, die sich dem Schuldienste
widmen, im Generalbass und Orgelspiel, unentgeltlichen Unterricht erhalten. Dass diese
Musik-Schulen ihrem Endzwecke ganz entsprechen, ist freilich nicht immer zu behaupten; doch
genug, die Anstalt bestehet, und man sieht immer brave Lehrer und Schüler aus ihr
hervorgehen. Ausser den Lehrern der obenerwähnten öffentlichen Anstalten, den Chorregenten
mit ihren untergebenen Musikern, und den unglaublich vielen Privatlehrern der Tonkunst in
grösseren Städten, so wie auf den Landsitzen der grösseren Gutsbesitzer, welche sämmtlich mit
vielem Erfolge für die Cultur der Tonkunst wirken, ist wohl auch kaum eine kleine Stadt, oder
ein bedeutebder Marktflecken in Ungarn, in welchem nicht Ein oder mehre Musiklehrer zu
finden wären. [...] Freilich sind diese Lehrer nicht sämtlich Kirnbergere oder
Albrechtsbergere, Bache oder Mozarte, und es dürfte unter ihnen wohl ähnliche Abstufungen
geben, wie vom Menschen zur Auster; aber in welchem Lande giebt es keine Kunst-Sudler?
Wien hat die seinigen eben so gut wie Pesth; aber es gibt auch eben so gewiss in Ungarn sehr
brave, ja vortreffliche Tonkünstler in allen Zweigen, und sofern die Menge der Lehrer als
Masstab wenigstens für die Menge der lehrbegierigen gelten kann, so beweiset die grosse
Anzahl der ersten (obschon auch hier die Mode das Ihrige mit beiträgt) doch jedenfalls, wie
allgemein bei uns die Liebe zur Tonkunst ist.“
K dôležitým dokladom rozmachu hudobnej pedagogiky na Slovensku patrí nesporne
výskyt učebníc hudby v domácich archívoch, ktoré pochádzajú z konca 18. a prvej polovice 19.
storočia. Popri tlačiach je charakteristický výskyt aj rukopisných prameňov, ktoré približujú
vtedajšie metódy vyučovania hudby. Prevažnú časť rukopisov tvoria odpisy z tlačených
predlôh, v ktorých sa učivo prispôsobovalo podľa aktuálnych trendov hudobnej pedagogiky
celkom v súlade so zaužívanou vyučovacou praxou. Učebná látka obsiahnutá v učebniciach
dokladá znalostnú úroveň a minimálne penzum vedomostí vyžadované od žiakov, ktorí sa
plánovali venovať umeniu profesionálne, či zo záľuby ako milovníci hudby. Medzi rukopisy
pochádzajúce z prvej polovice 19. storočia prináležia napríklad učebnice klavírnej hry Johanny
Rothinovej (1816),5 Michala Godru (1830?),6 Michala Martincsicha (1840),7 či generálneho
3

KRUČAYOVÁ, Alena. Klavírna hra ako súčasť hudobného vzdelávania na Slovensku v 19. a na začiatku
20. storočia, s. 10.
4
KRÜCHTEN, J. Über das Musikwesen in Ungarn. Pesth, 1826 [Musikzustand in Ungarn.], s. 299-304; s. 303304.
5
ROTHIN, Johanna. Prime Lineae Musicae Instrumentalis. Uloženie: SK-KE, sign.: sine.
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basu Fredérica Ponsinga (1820?)8 a Ladislava Füredyho (1833).9 Prezentované učebnice tvoria
cenný doklad rozvoja hudobnej pedagogiky na Slovensku na báze privátneho vzdelávania v
zmieňovanom období.10
Medzi zmienené rukopisné učebnice zaraďujeme i základnú náuku o hudbe Elementar
Unterricht, ktorej vlastníctvo prisudzujeme Melanie Diettmannovej (pozri: Príloha 6). Prameň
je uložený v zbierkach Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice v Martine v rámci
historického fondu Hudobné pamiatky kláštorných a kaštieľnych knižníc.11 Určenie pôvodcu
rukopisnej pamiatky odvodzujeme podľa výskytu posesorského údaja na poslednej strane
na prameni (pozri: Príloha 7). Príslušnosť k historickému fondu A XII-X (Kláštorné hudobné
materiály – svetské ), ktorý tvoria hudobniny niekdajších kláštorných a farských knižníc
pôvodne spracovaným miestnym pracoviskom Matice slovenskej v Bratislave, poukazuje
na pôvodný výskyt prameňa. Do zbierok inštitúcie sa učebnica dostala ako akvizícia zo zvozov
historických kláštorných knižníc z Bratislavy do Marianky po roku 1954. Situáciu bližšie
ozrejmuje Jozef Kuzmík:12
„Zvoz kláštorných knižníc, ktorým bola poverená Univerzitná knižnica v Bratislave,
začal sa vo februári 1950 a v menšom rozsahu trval do konca roku 1952.Treba konštatovať, že
Univerzitná knižnica zabezpečila prevoz i uloženie ucelených knižníc v osobitných
miestnostiach v bývalom kláštore v Marianke, takže ich zloženie sa nenarušilo. [...] Nedostatok
pochopenia pre kultúrnohistorické hodnoty zavinil, že aj v Marianke, kde budovu bývalého
kláštora prevzala Štátna banka, nový majiteľ budovy knihy sústredil do jednej nedostavanej
miestnosti, aby sa ostatné priestory uvoľnili na archív spomenutého ústavu. Tak sa aj ostatné
knižnice pomiešali do jedinej hromady kníh a navyše boli vystavené na dlhší čas
poveternostným vplyvom, ako aj možnostiam odcudzenia. Za daných okolností bolo veľmi ťažko
správne sa orientovať v zmätenej situácii a jediným východiskom, ktoré rovnako vyplývalo z
nedoceňovania kultúrnohistorických aspektov, zdalo sa im roztriediť knihy podľa odborov, bez
ohľadu na ich majetnícku provenienciu, hoci knihy z jednotlivých knižníc, aj napriek ich
sústredeniu, boli zväčša pohromade, takže vtedy by bolo bývalo omnoho ľahšie obnoviť
pôvodný stav knižníc, ako triediť ich podľa odborov.“
MEDŇANSKÁ, Irena. Primae Lineae Musicae Instrumentalis klavírna škola pre začiatočníkov (1816), s. 123-130.
I. Medňanská prisudzuje autorstvo učebnice výrobcovi klávesových nástrojov Jacobovi Rothovi z Vrbova.
6
GODRA, M. Anleitung zum Klavierschlagen. Uloženie: SK-Msnk, sign.: B V-41.
KRESÁNEK, Jozef. Dejiny slovenskej hudby, s. 219;
MICHALOVÁ, Eva. Anleitung zum Klavierschlagen Michala Godru, s. 203-215;
SCHMIDTOVÁ, Alexandra. „Anleitung zum Klavierschlagen“ v súvislosti s dobovým tanečným repertoárom,
s. 8;
ČEPEC, Andrej. Z nových poznatkov k rukopisnej učebnici „Anleitung zum Klavierschlagen“ Michala Godru,
s. 193-214.
7
MARTINCSICH, Michal. Základ na klawír. Uloženie: SK-BRnm, sign.: MUS I/68.
KRUČAYOVÁ, ref. 3, s. 7.
8
PONSING, Fredéric. Anweisung, die Regeln des Generalbasses. Uloženie: SK-Msnk, sign.: DI-276. Informácie
o živote autora nie sú známe, zhodu predpokladáme s autorom traktátu „Übersicht des Instrumentalsatzes“;
STRADNER, Gerhard. Die Streichinstrumente in einem Traktat von Friedrich Ponsing, s. 33-42.
9
FÜREDY, [Ladislav]. Generall-Bass par Mr. Füredy. Uloženie: SK-Mnm, sign.: H 65.
10
Ukážku titulných listov učebníc uvádzame v prílohe: pozri: Príloha 1 – 5.
11
DIETTMANN, Melanie. Elementar Unterricht. Uloženie: SK-Msnk, sign.: A XII-X-273.
12
KUZMÍK, Jozef. Historické knižnice na Slovensku spravované Maticou slovenskou, s. 49-74; s. 51-52.
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Na prípadnú spätosť s kultúrno-spoločenským dianím Bratislavy a jej bezprostredného
okolia poukazuje výskyt priezviska v miestnych matrikách (Devín, Blumentál), a to v tvare
uvádzaného na prameni.13 Taktiež na titulnom liste je uvedená poznámka ceruzou s možným
určením príslušnosti prameňa k pôvodnej pozostalosti Fr. Coecilianusa Plihala.14 Prameň v
súčasnosti nevieme hodnoverne prisúdiť k pozostalosti Fr. C. Plihala, nakoľko absentuje
uvedenie pôvodnej signatúry a pečať na poslednej strane je znehodnotená. Zhoda v písme nie je
takisto preukázaná s rukou Fr. C. Plihala.15 Celkom nevylučujeme možnosť vypracovania
učebnice niektorým zo žiakov skladateľa pre potreby súkromného vyučovania hudby
M. Diettmannovej. Vychádzame pritom z predpokladu vzniku učebnice v krátkom časovom
horizonte, čomu nasvedčuje výskyt niektorých chýb a skutočnosť, že ako jeden z mála
rukopisov je napísaný iba jednou rukou.16 Prikláňame sa k alternatíve vzniku učebnice ako
odpisu z pôvodnej rukopisnej alebo tlačenej predlohy, ktorý bol zhotovený M. Diettmannovou
na základe odporučenia jej hudobného pedagóga.
Prezentovaná učebnica Melanie Diettmannovej predstavuje typ rukopisného prameňa,
ktorý je zaujímavý z viacerých hľadísk. Na jednej strane približuje hudobnú kultúru prvej
polovice 19. storočia a zároveň dokladá zvýšenú mieru záujmu o nadobudnutie hudobného
vzdelania u dievčat a mladých dám zo strany milovníkov hudby vzdelaného meštianstva.
Na druhej strane dotvára pohľad na spôsob vyučovania hudby v jej samotných začiatkoch ako
hudobnoteoretickej prípravy, ktorá je nutná pre prípadné ďalšie napredovanie v štúdiu spevu
alebo inštrumentálnej hry.
Rukopis v porovnaní s ostatnými učebnicami hudby, o ktorých sme sa zmienili už
v úvodnej časti príspevku, nepatrí čo do rozsahu k najväčším prácam. Pozostáva z 8 listov
obsahujúcich celkovo 15 zapísaných strán hudobnoteoretického textu s 23 demonštračnými
príkladmi. Pri texte pisateľ použil čierny atrament. Prameň nie je paginovaný, pre lepšiu
orientáciu čitateľa v učebnici slúžilo použitie číslovania jednotlivých statí. Hárky papiera
pamiatky sú pôvodne ručne viazané. Prvé a posledné fólio učebnice je natrhnuté, čo dokladá
niekdajšie neprimerané zaobchádzanie s prameňom.17 Znaky opotrebenia prameňa vcelku
zodpovedajú prirodzenému používaniu učebnice v priebehu vyučovacieho procesu. Ohľadom
13

V zmienených matrikách sme nezistili totožný výskyt mena, pravdepodobne je na prameni uvedené dievčenské
meno. Totožnosť predpokladáme s Annou M. Diettmannovou, ktorá žila v Devíne. Por. záznam krstu Casparusa
Grosza dňa 23. máj 1839 (otec: Casparus Grasz, matka: Anna M. Diettmann); pozri: Matrika narodených a
zomrelých. 1790 – 1852. Bratislava, Rímskokatolícky farský úrad Devín, f. 274 (s. 385). Uloženie: SK-BRa,
sign. O. Zbierky, I. Matriky i. č. 515.
14
Pozri: Príloha 6. Aktivity Fr. C. Plihala na území Slovenska boli späté predovšetkým s mestom Malacky, kde
pôsobil ako inštruktor cirkevného spevu s príležitostným účinkovaním i v Bratislave v období medzi rokmi
1835 – 1837 a 1850 – 1851;
BANÁRY, Boris. Johann Ceciliánus Plihal a jeho neznáme dielo. s. 8. Ohľadom cirkevných kompozícií skladateľa
v kontexte tvorby františkánskych hudobníkov Mariánskej provincie;
KAČIC, Ladislav. Missa franciscana der Marianischen Provinz im 17. und 18. Jahrhundert, s. 5-107.
15
Prameň sme porovnali s nasledujúcimi rukopismi: PLIHAL, Fr. Coecelianus. VI. Fug. Für Orgel, oder Piano
Forte. Uloženie: SK-Msnk, sign.: D V-25; PLIHAL, Fr. Coecelianus. 28 Preluden. Uloženie: SK-Msnk, sign.:
D V-26.
16
Ukážku rukopisu uvádzame v prílohe; pozri: Príloha 8.
17
KUZMÍK, ref. 12, s. 52.
TERRAYOVÁ, Jana. Metodologické problémy hudobnohistorickej dokumentácie. So zvláštnym zreteľom
k výskumu a generálneho súpisu slovenských hudobných pamiatok, s. 56-105.
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stavu pamiatky môžeme konštatovať, že je zachovaná v dobrom stave a je dobre čitateľná,
nakoľko je použité úhľadné písmo. Presné určenie vzniku rukopisnej pamiatky zostáva
momentálne iba v rovine hypotéz. Konkretizovanie datovania sťažuje skutočnosť, že absentuje
vročenie, či uvádzanie iných časových údajov. Taktiež použitý ručný papier neobsahuje
vodoznaky, vďaka ktorým by sme mohli bližšie vymedziť najskorší možný časový termín
vzniku prameňa. Podľa písma, ako aj hudobnej terminológie, predpokladáme, že učebnica bola
napísaná v období medzi rokmi 1810 – 1840. Pre zaujímavosť uvádzame v závere príspevku
transkripciu učebnice hudby M. Diettmannovej (pozri: Príloha 9).18
Pre prameň je charakteristické použitie viacerých jazykov, ktoré vyplýva zo zamerania
učebnice použitím dobovej hudobnej terminológie v taliančine. V súlade s väčšinou rukopisov
hudobných náuk je i v prezentovanej pamiatke použitá nemčina ako základný a dominantný
jazyk.19 Zaujímavosť učebnice tvorí výskyt iba jednej ruky s použitím úhľadného písma, ktoré
poukazuje na krátke časové obdobie, počas ktorého bola vytvorená. Z jazykovedného aspektu
je použitá bežná dobová terminológia zodpovedajúca obdobiu prvej polovice 19. storočia.
V rámci hudobnej terminológie sa len ojedinele stretávame s výskytom archaizmov, či
termínov, ktoré neboli celkom bežne používané. Ako príklad môžeme uviesť výskyt archaickej
formy zápisu pojmov klavír a klavírna hra (Clavir, Clavirspielen), ktoré sú príznačné pre
hudobno-teoretické diela publikované v prvej polovici 18. storočia.20 Pretrvávajúcu formu
zápisu týchto pojmov počas 19. storočia nachádzame prevažne v rukopisných prameňoch
pochádzajúcich z prostredia severného Nemecka. Podobne zastaralým termínom prináleží
používanie termínu, ktorý slúži pre označenie opakovacích znamienok (WiederhohlungsZeichen), ktoré je v tomto tvare taktiež charakteristické pre hudobno-historické diela prvej
polovici 18. storočia. V 19. storočí sa s pojmom stretávame len ojedinele v dielach J. G.
Albrechtsbergera.21 K použitiu menej zaužívaného pojmu prináleží predovšetkým označenie
posuviek (Vorsetzungs-Zeichen, Vorsetzungszeichen). Jeho použitie nachádzame len v
niekoľkých hudobnoteoretických dielach.22 V porovnaní s hudobno-teoretickou spisbou 18. a
18

Pri transkripcii rukopisu ponechávame notové príklady v pôvodnom tvare.
V rukopise sa vyskytujú dva druhy písma – kurentné písmo švabachu a latinka. Pri nemčine je použitá písaná
forma švabachu a pri výskyte talianskych termínov je použitá latinka.
20
Termíny Clavir a Clavierspiel ojedinele nachádzame i v hudobno-teoretických prácach pochádzajúcich z druhej
polovice 18. storočia, ako napríklad v spisoch J. N. Forkela;
FORKEL, Johann Nikolaus, I. Erzählung der merkwürdigsten Erfindungen, die Musik betreffend, s. 1-39; s. 28.
SZÓRÁDOVÁ, Eva. Klavichordy a čembalá na Slovensku, s. 309.
21
Zaužívaným pravopisným tvarom pre opakovacie znamienka bol termín das Wiederholungszeichen.
BEYER, Johann Samuel. Primae Lineae Musicae Vocalis, s. 14.
MIZLERN, Lorenz. Anfangs-Gründe des General Basses, s. 49.
SEYFRIED, Ignaz Ritter von. J. G. Albrechtsbergerʼs sämmtliche Schriften über Generalbaß, Harmonie-Lehre,
und Tonsetzkunst zum Selbstunterrichte. Zv. 3, s. 112-113.
22
Termín das Vorsetzungszeichen bol zvyčajne používaný pre označenie symbolu posuvky – znamienka ♯ , alebo
b, len ojedinele sa používal aj na označenie predznamenania. Zaužívaným termínom pre posuvky v zhode
s označením predznamenania, teda predznačenia základnej tóniny skladby použitím posuviek na začiatku
pred uvedením taktu, bol používaný výraz das Versetzungszeichen.
MARPURG, Friedrich Wilhelm. Anleitung zum Clavierspielen, s. 26-27.
RIGLER, Franz Paul. Anleitung zum Klavier für musikalische Lehrstunden, s. 9-10, 34.
KOCH, Heinrich Christoph. Versuch einer Anleitung zur Composition, s. 129.
[PLEYEL, Ignaz – DUSSEK, Johann Ladislaus]. Clavierschule von Pleyl et Dussek, s. 5.
19
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19. storočia môžeme používanie pojmu v učebnici vyhodnotiť ako príhodnú dialektickú
zvláštnosť. Výskyt atypických pojmov bližšie poukazuje na použitie konkrétnych dobových
tlačí hudobnoteoretických diel, ktoré mohli súžiť ako predloha pre napísanie pamiatky.
Učebnica M. Diettmanovej je koncipovaná ako základná náuka o hudbe. Podľa názvu
predstavuje elementárne vyučovanie pre začiatočníkov, teda hudobno-teoretickú prípravu
pre milovníkov hudby. Použitá vyučovacia metóda zodpovedá zameraniu učebnice, kde je
učebná látka preberaná formou kladenia otázok s následným výkladom a prípadnými
dopĺňajúcimi poznámkami. Prezentovaný spôsob preberania učiva bol bežne používaný
v učebných textoch už počas 18. storočia.23 Metóda dopomáha rozvíjať analytické a logické
myslenie žiaka, ktorý je schopný pohotovo sa orientovať v odbornej terminológií a reagovať
tak na kladené otázky koncízne skoncipovanou odpoveďou i formou uvádzania názorných
príkladov. Učebná látka je koncipovaná do celkom päťdesiatich troch základných otázok
s niekoľkými dodatkami. Preberané učivo môžeme obsahovo rozčleniť do trinástich hlavných
tematických oblastí, ktoré tvoria základnú hudobno-teoretickú vedomostnú bázu dôležitú
pre prípadné ďalšie napredovanie v štúdiu hudby (pozri: Tab. 1).24
Tab. 1: Učebná látka obsiahnutá v učebnici M. Diettmannovej.
Strana Otázka Tematické oblasti

Charakteristika učebnej látky

2-3

1-6

Vymedzenie
pojmov

všeobecných Hudba ako umenie a veda; tón; melódia;
harmónia; vokálna a inštrumentálna hudba;
nota

3

7-9

Notačný systém

Notová osnova; pomocné linajky; interval

3-4

10-12

Noty a pauzy

Hodnôt nôt a páuz s ich pomenovaním

4-6

13-21

Hudobné kľúče

C-kľúč (diskant, alt, tenor), F-kľúč (bas), Gkľúč (husľový) s vymedzením tónového
rozsahu pri speve a na klavíri

6

22

Základná stupnica C dur

Základná charakteristika stupnice

7

23-28

Posuvky a ich použitie

Krížik, béčko a odrážka; pomenovaním nôt;
určenie tóniny

8-9

29-30

Takt, členenie doby

Metrum; základné členenie dôb v takte

9-10

31-34

Predlžovanie hodnoty noty

Zápis a trvanie bodky pri note; ligatúra

HAHN, Bernard. Handbuch beim Unterricht im Gesange für Schuler auf Gymnasien und Bürgerschulen, s. 65.
BINDSEIL, Heinrich Ernst. Akustik mit sorgfältiger Berücksichtigung der neuern Forschungen, s. 687.
23
BEYER, ref. 21.
ASIOLI, Bonifazio. Lehrbuch der Anfangsgründe der Musik in Fragen und Antworten. [Voľný preklad
C. C.Büttinger.] Vyučovacia metóda je taktiež aplikovaná vo viacerých rukopisných prameňoch prvej polovice
19. storočia, ako napr. v učebnici generálneho basu L. Füredyho a učebnici hry na klavíri M. Martincsicha,
pozri: Príloha 3; 5.
24
V učebnici pisateľ chybne čísloval poslednú otázku 53, v správnosti ide o otázku 52. Pozri bližšie transkripciu
učebnice, ktorú uvádzame v prílohe príspevku.
38

10

35

Nepravidelné delenie doby

Triola

10-12

36-45

Druhy taktov

Rozčlenenie druhov taktov a doby v takte

13

46

Taktová čiara

Zápis taktových čiar

13

47-51

Tempo

Druhy tempa (pomalé, mierne, rýchle);
talianske pomenovania a ich rozčlenenie

14-15

53

Základné
znamienka

interpretačné Dynamické znamienka (p, pp, crescendo,
decrescendo, mf, f, ff, sf, fp); artikulačné
znamienka (staccato, legato, arpeggio,
tenuto); fermáta; abreviácie; opakovacie
znamienka (Dal Segno, Da Capo, sin[e] al
Fine)

Obsiahnutá učebná látka zodpovedá preberanému učivu hudobnej teórie na hudobnej
náuke počas štúdia na prvom stupni základných umeleckých škôl, či prvého polroka štúdia
na konzervatóriu aj v súčasnosti.25 Absencia náuky o intervaloch, akordoch, generálnom base,
či tóninách a ozdobách, ktoré prináležia taktiež do okruhu elementárnej náuky o hudbe,
znamená, že sa vyučovali až následne v priebehu špecializovaného štúdia nástrojovej hry alebo
spevu. Vedomosti dosiahnuté na základe štúdia učebnice plne dostačujú na to, aby bolo možné
korektne naštudovať hudobnú kompozíciu. Podľa uvedenia tónového rozsahu pri jednotlivých
speváckych hlasoch (soprán: c1 – c3; alt: f – f2; tenor: c – c2), ako aj klavíri (F1 – a3),
predpokladáme kontinuálne štúdium v speve a hre na klávesových nástrojoch. Rozpätie pri
sopráne, alte a tenore zodpovedá vcelku rozsahu detských hlasov, ako u dievčat, tak aj u
chlapcov. Tónový ambitus uvedený pri klavíri zodpovedá stavbe klávesových nástrojov, ktoré
boli vyrobené medzi rokmi 1795 – 1825. Tento časový údaj môžeme zároveň pokladať za
jeden z určujúcich faktorov pri datovaní prezentovanej rukopisnej učebnice.26
Rukopisná učebnica hudby Elementar Unterricht Melanie Diettmannovej patrí k typu
prameňov, ktoré sa bežne vyskytujú na Slovensku. Pamiatka vysvetľuje spôsob výučby hudby
v samotných počiatkoch v rámci súkromného vzdelávania počas prvej polovice 19. storočia.
Začleňujeme ju do oblasti tvorby učebných textov, ktorú tvorí elementárna náuka o hudbe.
Učebnica bola napísaná na základe viacerých pôvodných predlôh súdobej hudobnoteoretickej
spisby. Prameň prináleží medzi dôležité dokumenty hudobnej histórie, a to predovšetkým
z pohľadu rozvoja hudobnej pedagogiky na území Slovensku v 19. storočí.
Štúdia vznikla v rámci projektu VEGA 2/0165/14 „Žena v tradičnej hudobnej kultúre“ (2014 –
2017), riešeného v Ústave hudobnej vedy SAV.
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Obr. 1 Johanna Rothin: Prime Lineae Musicae Instrumentalis, titulná strana
(SK-KE, sign.: sine)

Obr. 2 Michal Godra: Anleitung zum Klavierschlagen, titulná strana (SK-Msnk, sign.:
B V-41)
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Obr. 3 Michal Martincsich: Základ na klawír, titulná strana (SK-BRnm, sign.:
MUS I/68)

Obr. 4 Fredéric Ponsing: Anweisung, die Regeln des Generalbasses, titulná strana
(SK-Msnk, sign.: DI-276)
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Obr. 5 Ladislav Füredy: Generall-Bass par Mr. Füredy, titulná strana (SK-Mnm,
sign.: H 65)

Obr. 6 Melanie Diettmann: Elementar Unterricht, titulná strana (SK-Msnk, sign.:
A XII-X-273)
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Obr. 7 Melanie Diettmann: Elementar Unterricht, záverečná strana (SK-Msnk,
sign.: A XII-X-273)

Obr. 8 Melanie Diettmann: Elementar Unterricht, druhy taktov (SK-Msnk, sign.:
A XII-X-273)
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Transkripcia učebnice hudby Melanie Diettmannovej
[Fol. 1r]
Elementar Unterricht
[Fol. 1v]
1te Frage.
Antw:
2te Frage.
Antw:
3te Frage.
Antw:
4te Frage.
Antw:

5te Frage.
Antw:

[Fol. 2r]
6te Frage.
Antw:
7te Frage.
Antw:

8te Frage.
Antw:
9te Frage.
Antw:

Was versteht man unter dem Worte Musik?
Unter dem Worte Musik versteht man die Kunst und Wissenschaft der Töne und
deren Verbindung.
Welches Wortes bedienet man sich stat dem Worte Musik?
Man bedienet sich auch stat dem Wurte Musik mit dem Worte Tonkunst.
Was wird unter dem Worte Ton verstanden[?]
Unter dem Worte Ton wird jeder bestimte Klang der menschlichen Stimme eines
musikalischen Instrumentʼs oder eines klingenden Körper verstanden.
Auf welche Art geschiet die Verbindung der Töne?
Die Verbindung der Töne geschiet auch zweierlei Art, wenn die Töne einzeln
nach einander folgen, welches Melodie, oder wenn mehrere Töne sich zugleich
auf einmahl hören lassen, erlches Harmonie genannt wird.
Wie vielfach ist die Musik?
Die Musik ist zweichfach, die Vocal Musik, welche durch menschliche Stimmen,
und die Instrumental Musik welche auf musikalischen Instrumenten /:
Werkzeugen:/ hervorgebracht wird.
Wie heißen die Zeichen, durch welche die Musikalischen Töne vorgestellet
werden?
Die Zeichen, durch welche die musikalischen Töne vorgestellet werden, heißen
Noten.
Wie werden die Noten angezeigt?
Die Noten werden auf 5 über einander gezogenen Linien oder in die vier
Zwischenräume derselben geschrieben angezeigt, welches man zusammen
den Notenplan /: Sistem:/ nennt, und von unten aufwärts abzählt, als:

Was wird durch den Notenplan angeziegt?
Durch den Notenplan wird die Höhe und die Tiefe der Töne, oder die Entfernung
eines Tones zu dem andern, welches man Interval nennt angezeigt.
Wie werden höhere oder tiefere Töne als auf den Notenplan vorkommen
angezeigt.
Höhere oder tiefere Töne werden durch kurze hilfs oder neben Linien über oder
unter den Notenplan angezeigt, als:
47

10te Frage. Wie viel verschiedene Notengestalten sind in der Musik gebräuchlich?
Antw:
Zu der Musik sind 7 verschiedene Notengestalten gebräuchlich, als:
v
[Fol. 2 ]

11te Frage. Was kommen nebst denen Noten noch für Zeichen vor?
Antw:
Nebst denen Noten kommen noch 7 verschiedene Pausen oder Schweigezeichen
vor, als:

12te Frage.
Antw:
13te Frage.
Antw:

Wie werden die Noten benennt?
Die Noten werden durch die 7 Buchstaben c, d, e, f, g, a, h. benennt.
Wie wird die Benennung der Noten bestimmt?
Die Benennung der Noten wird durch die musikalischen Schlüßel /:Tonschlüßel:/
bestimmt.
14te Frage. Wie viel Tonschlüßel sind bei Ausübung der Musik gebräuchlich?
Antw:
Bei Ausübung der Musik sind 5 verschiedene Schlüßel gebräuchlich, als:

15te Frage. Wie unterscheiden sich die 5 Tonschlüßel von einander?
Antw:
Die 5 Tonschlüßel unterscheiden sich wesentlich dadurch, das der Discant oder
Sopran auf der ersten, der Alt auf der 3ten der Tenor auf der 4ten der Bass
auch auf der 4ten und der Violin auf der zweiten Linien steht.
16te Frage. Welche Benennung gibt man denen Tonschlüßel gewöhnlich?
Antw:
Gewöhnlich nennt man die 3 ersten nämlich: den Discant, Alt und Tenor [Fol. 3r]
Schlüßel auch C Schlüßel, weil die Note auf derselben Linie worauf der Schlüßel
steht C heißt, deßwegen auch der Bass F und der Violin G Schlüßel heißen. z: B:
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17te Frage. Wo findet man diese Tonschlüßel bei Ausübung der Musik?
Antw:
Den Discant, Alt und Tenor Schlüßel findet man beim Gesange, oder der Vocal
[als Instrumental.]27 Musik, den Bass und Violin Schlüßel aber so wohl
bei der Vocal als Instrumental Musik.
18te Frage. Wie wird der menschliche Gesang eingetheilt?
Antw:
Der menschliche Gesang wird in vier verschiedene Stimmen eingetheilt, nämlich:
Knaben oder Mädchen, welche hohe Stimmen haben singen Discant oder Sopran,
jene, welche tiefe Stimme haben singen Alt. Männer welche hohe Stimmen haben
singen Tenor, jene welche tiefe Stimme haben, singen Bass.
19te Frage. Welche Schlüßel braucht man zur Clavirspielen?
Antw:
Zur Clavirspielen braucht man den Violin für die rechte, der Bass Schlüßel aber
für die linke Hand.
20te Frage. Welche Tonumfang hat jeder der 5 Schlüßel?
Antw:
Der Tonumfang Musikalischen Schlüßel ist folgenden, als:
V
[Fol. 3 ]

21te Frage. Was ist bei dieser Tabelle zu bemerken?
Antw:
Bei dieser Tabelle ist der Tonumfang oder die Tonleiter /:Scala:/ einer jeder
Singstimme im Verhältniß ins Violin und Bass Schlüßel beim Clavirspielen
zu bemerken.
22te Frage. Was nennt man in der Musik eine Tonleiter /:Scala:/?
Antw:
Tonleiter oder Scala nennt man die Töne nach den 7 Buchstaben vor oder
rückwärts, welches man in der Musik auf oder abwärts nennt nacheinander folgen,
als:
27

Dodatočne vyškrtnutý text. Chyba v zápise vznikla vzájomnou zámenou oboch viet v odpovedi.
49

[Fol. 4r]
23te Frage. Können die Noten noch andere Benennungen erhalten?
Antw:
Die Noten können Nebenbenennungen erhalten, wenn die musikalischen
Vorsetzungs-Zeichen Kreutz # oder be b davon stehen.
24te Frage. Welche Benennungen erhalten die Noten durch die Vorsetungs-Zeichen?
Antw:
Durch das # Kreutz erhalten die Noten die Sylbe is durch das b die Sylbe es,
bei letztern sind das h und a ausnahmen, als:

25te Frage.
Antw:
26te Frage.
Antw:

Was sind ferner für Vorsetzungs-Zeichen?
Das doppel Kreutz . x . das doppel bb und das Auflösungs-Zeichen Ϟ .
Welche Wirkung haben die Vorsetzungszeichen auf den Ton?
Das einfache # erhöhet die Noten um einen halben das doppel x um einen ganzen
Ton, das einfache b erniedriget die Note um einen halben, das doppel bb um
einen ganzen Ton, das Auflösungs-Zeichen macht das # und das b ungiltig. z: B:

vide:28
28te Frage. Was für ein Unterschied ist zwischen den wesentlichen und zufälligen
Vorsetzungszeichen?
Antw:
Das die Wesentlichen durch das ganze Tonstück-beobachtet werden müssen,
die zufälligen aber nur einen Takt hindurch giltig sind.
27te Frage. Was ist ferner von denen Vorsetzunge-Zeichen zu bemerken?
Antw:
Das sie wesentlich oder in der Vorzeichnung und zufälligen Verlaufe eines
Tonstückes vorkommen.
[Fol. 4v]
29te Frage. Was versteht man unter dem Worte Takt?
Antw:
Unter dem Worte Takt versteht man die genaue Abmäßung welcher
die 7 verschiedenen Notengestalten eingetheilet werden müssen.
28

Zámena v poradí otázok č. 27 a 28.
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30te Frage. Wie werden die 7 verschiedenen Notengestalten eingetheilet?
Antw:
Die 7 verschiedenen Notengestalten werden folgender-Masse eingetheilet, als:
Auf eine ganze oder 4/4tel Taktnote gehen:

Anmerkung.
Diese Tabelle zeigt die gerade Eintheilung der 7 verschiedenen Notengestalten an, und wird
also gelehrt, auf eine ganze oder 4/4 Taktnote gehen 2 halbe, 4 viertel, oder 8 ächtel, oder 16
sechszehntel oder 32 zwei und dreißigstl oder 64 vier und sechzigstel. Auf eine halbe oder 4/2
Taktnote gehen 2 viertel oder 4 achtel oder 8 sechszehntel, oder 16, 32tel [Fol. 5r] oder 32 vier
und sechzigstel. Auf eine 4tel oder 8/2 Taktnote gehen 2 achtel 4 sechzehntel 8 zwei und
dreißigstel 8 vier und sechzigstel. Auf eine 16tel Taktnote gehen zwei zwei und dreißigstel oder
4 vier und sechzigstel. Auf eine 32tel Note 2 vier und sechzigstel Noten.
31te Frage. Kann der Werth oder die Zeitdauer der Noten verlängert werden?
Antw:
Der Werth der Noten kann durch Punkte, welche nach denen Noten und
Bindungen welche über denen Noten stehen verlängert werden.
32te Frage. Um wie viel werden die Note verlängert, nach welchen ein Punkt steht?
Antw:
Ein Punkt nach der Note verlängert dieselbe um hälfte, man sagt daher: der Punkt
nach der ganzen Notegilt eine halbe, nach der halbe eine viertel, nach der 4tel eine
achtel, nach der 8tel eine sechzehntel, nach der 16tel eine 32tel, nach der 32tel
eine 64tel. z: B:

33tel Frage. Können auch zwei Punkte nach der Note stehen?
Antw:
Wenn zwei Punkte nach der Note stehen, so gilt der zweite Punkte die hälfte
des ersten Punktes, als:

51

34te Frage. Wie wird der Werth der Note mit Bindungen verlängert?
Antw:
Durch Bindungen wird der Werth der Noten durch verlängert, [Fol. 5v]
das die gebundene Note nicht angespielt, sondern bloß ausgehalten wird, welches
über eine oder mehrere Noten zugleich vorkommen kann. z: B:

kommt stets über 2 gleiche Töne vor.

Anmerkung. das Bindungs-Zeichen

35te Frage. Was kommt endlich bei der Eintheilung der Noten öfters vor?
Antw:
Bei Eintheilung der Noten werden öfters auch 3 Noten in eben der Zeit eingetheilt
als zwei derselben Gattung, welche man Triollen nennt, und mit der Zahl 3
bezeichnet.

36te Frage. Wie vielerlei Taktarten sind in der Musik gebräuchlich?
Antw:
In der Musik sind zweierlei Taktarten gebräuchlich nämlich: die geraden und
die ungeraden Taktarten.
37te Frage. Wie werden die Taktarten eingetheilt?
Antw:
Die Taktarten werden eingetheilt in gerade einfache und gerade
zusammengesetzte in ungerade einfache und eugerade zusammengesetzte.
r
[Fol. 6 ]
38te Frage. Welche sind die geraden einfachen Taktarten?
Antw:
Die geraden einfachen Taktarten sind der vier viertel oder ganze Takt C
der Allabreve ʼ und der 2/4 zwei viertel Takt.
39te Frage. Welche sind die geraden zusammengesetzten Taktarten?
Antw:
Die geraden zusammengesetzten Taktarten sind der 12/8 zwölf achtel der 6/4
sechs viertel und der 6/8 sechs achtel Takt.
40te Frage. Wie viel Theile haben die geraden Taktarten?
Antw:
Der vier viertel und der zwölf achtel Takt haben 4 Theile der Allabreve und
der zwei viertel Takt haben 2 Theile.
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41te Frage. Welche sind die ungeraden einfachen Taktarten?
Antw:
Ungeraden einfachen Taktarten sien der dreizweitel 3/2 der dreiviertel 3/4 und
der drei achtel 3/8 Takt.
42te Frage. Welche sind die ungeraden zusammengesetzten Taktarten?
Antw:
Ungerade zusammengesetzte Taktarten sind der neun viertel 9/4 und der neun
[achtel] 9/8 Takt.
43te Frage. Wie werden die Takttheile angegeben?
Antw:
Die Takttheile werden mit der rechten Hand angegeben, und zwar: der 4/4 oder
der ganze Takt: Erster Theil abwärts, der zweite zur linken, der dritte zur rechten
Hand, der vierte hinauf, eben so der 12/8 wo auf jeden Theil 3 Achtel gezählet
werden. z: B:
v
[Fol. 6 ]

44te Frage.29 Wie wird der Allabreve ʼ und der zweiviertel 2/4 Takt angegeben?
Antw:
Der Allabreve und der zweiviertel Takt haben zwei Theile und zwar: der erste

hinab, der zweite hinauf z: B:
eben so der 6/4 und 6/8 Takt wo auf jeden
Takttheil 3, und zwar im 6/4 drei viertel im 6/8 aber 3 achtel Noten gezählet
werden, als:

29

Pri otázkach č. 44-51 je dodatočne korigované ich očíslovanie, ktoré bolo spôsobené pochybením v značení
pri písaní novej strany.
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45te Frage. Wie werden die dreitheiligen Takte angegeben?
Antw:
Die dreitheiligen oder ungeraden Takte werden der erste Theil hinab, der zweite
zur rechten, der dritte hinauf angegeben, als:

[Fol. 7r]
46te Frage. Wie werden die Takteintheilungen geschlossen?
Antw:
Die Takteintheilungen werden mti einem Stich durch die Linien welche man
Taktstrich nennt, geschlossen. z: B:

47te Frage. Auf wie vielerlei Art kann die Bewegung der Taktarten geschehen?
Antw:
Die Bewegung der Taktarten kann auf dreierlei Art geschehen nämlich: langsam,
mäsig und geschwind.
48te Frage. Wie werden die Taktbewegungen angezeigt?
Antw:
Die Taktbewegungen werden größtentheils durch Italienische Wörter welche zum
Anfange eines Tonstückes geschrieben sind, angezeigt.
49te Frage. Welche sind die Wörter, welche eine langsame Taktbewegung angezeigen?
Antw:
Wörter, welche eine langsame Taktbewegung angezeigen sind: Grave, Adagio,
Largo, lento, maestoso.
50te Frage. Welche zeigen die mäßige Taktbewegung an?
Antw:
Mäßige Taktbewegung zeigen an: Moderato, Andante, Andantino, Allegretto,
Larghetto.
51te Frage. Durch welche wird die geschwinde Taktbewegung angezeigt?
Antw:
Geschwinde Taktbewegung wird durch folgende angezeigt, als: Allegro, Vivace,
Agitato, con fuoco, Presto. etc:
v
[Fol. 7 ]
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53te Frage.30 Was kommen noch ferner für Kunstwörter bei Ausübung der Musik vor?
Antw:
Bei Ausübung der Musik kommen noch solche Kunstwörter vor, welche sich
auf den Vortrag eines Tonstückes, oder auch einzelner Noten derselben bezeichen
und öfter durch bloße Buchstaben angezeigt werden, als: p: piano schwach, pp
pianissimo sehrschwach, crs: crescendo zunehmend, mf: mezzoforte halbstark,
f: forte stark ff: fortissimo sehr stark sf: sforzato scharf angespielt, fp:
fortepiano stark angespielt dann gleich wieder schwach. ten: tenuto gehalten etc:
54te Frage: Was für Zeichen kommen bei der Ausführung eines Musikstückes vor?
Antw:
Bei Ausführung eines Musikstückes kommen noch verschiedene Zeichen vor,
welche durch Uibung mehr und sicherer, als durch Erklärungen gelehrt werden
können, als 1tens das dreifache staccato oder abstossen der Noten, welches also
angezeigt wird. z: B:

2tens das Legato oder zusammenschleifer der Noten, welches also angezeigt wird. z: B:

[Fol. 8v]
3tens das Anschwellungs cresendo

Abnehmungs Zeichen oder decrescendo

welches die aufnehmender und abnehmende Stärke beim Vortrage anzeiget.
4tens die Brechung z: B:

wo bei die Noten schnell nacheinander angespielt und gehörig ausgehalten werden müssen.
5tens das Aushaltungs-Zeichen, Fermate
welches sowohl über Noten als auch über
Pausen vorkommen kann, und einen Ruhepunkt anzeiget.
Endlich die Abkürzungs-Zeichen, und Wiederholungs Zeichen, als:
30

Posun v rámci očíslovania otázok. Otázka č. 52 nebola pôvodne vynechaná, nakoľko posun v číslovaní vznikol
na základe predchádzajúceho pochybenie očíslovania pri zápise otázky č. 44.
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Da Capo oder D: C: vom Anfange sin al Fine bis zum Worte Fine. Ende.
[Fol. 8v]
Melanie Diettmann, ihr Elementar. Untericht[sic!].
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PRÍSPEVOK K VZŤAHU HUDOBNEJ KULTÚRY A ŠKOLSTVA
V NITRE NA ROZHRANÍ 18. A 19. STOROČIA
Mgr. Magdaléna Stýblová
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra muzikológie
Abstrakt
Štúdia sa sústreďuje na vzťah hudobnej kultúry a školstva v Nitre na rozhraní 18. a 19. storočia
v cirkevnom prostredí. Poukazuje na vzťah školstva, kultúry, cirkvi a hudby. Pozoruje vývoj týchto oblastí počas
dvoch storočí, kde 18. storočie patrí reholi piaristov a ich príchodu do Nitry. Opisuje vzťah piaristov k hudbe
z hľadiska pedagogického i z hľadiska jej využitia pri bohoslužbách. Devätnáste storočie je obdobím vzniku
spolkov a výraznej laicizácie hudobného života v meste, zásluhou najmä osobností ako je Leopold Dušinský a
Eduard Artmann.
Abstract
The study focuses on the relationship of musical culture and education in Nitra on the border
of the 18th and 19th centuries in church environment. It refers to the relationship of education, culture, church
and music. Study describes the development of these areas over two centuries, where the 18th century belonged
to the Order of Piarists and their arrival in Nitra. The relationship of the Piarists to music in terms of pedagogy
and church service is highlighted. The 19th century is a period of significant associations and laicization
of musical life in the city, mainly due to musicians such as Leopold Dušinský and Eduard Artmann.

Pri skúmaní histórie nemožno od seba oddeliť oblasť kultúry a školstva. Tieto dve
oblasti sú na seba tak naviazné, že odňatím jedného stráca zmysel pozorovať druhé. V prípade
mesta Nitry popri tom zohráva dôležitú funkciu aj cirkev, respektíve fakt, že Nitra je a bola
dôležitým biskupským mestom. V týchto sférach má svoju nenahraditeľnú funkciu i hudba.
Tento príspevok sa snaží o priblíženie vzťahu spomínaných oblastí s dôrazom na hudobnú
históriu mesta v rozmedzí dvoch vymedzených storočí.
V najstarších dokumentoch čítame, že pri katedrálnom chráme sv. Emeráma už
existovala škola. Zo Zoborskej listiny z roku 1111 máme záznam o kanonikovi Willermusovi
Gramaticovi, ktorý vyučoval písanie, čítanie ako aj spev.1 Podľa tejto listiny vystupoval
spomínaný učiteľ aj ako svedok v spore o mýtne poplatky Zoborského kláštora. 2
Na konkrétnom príklade vidíme prepojenie školy, hudby a cirkvi, ktoré majú dopad
na kultúru. Kresťanstvom, od jeho počiatkov, sa meria kultúrnosť národa, ktorého
pomyselným centrom bola práve škola. Mesto Nitra ako sídlo biskupstva a kapituly, malo
na rozvoj školstva významný vplyv. V 16. storočí existovala v Nitre kapitulská škola, ale tá
v dôsledku finančných ťažkostí začiatkom 17. storočia zanikla.3 Vyššie školstvo sa tu opäť
oživilo až na sklonku 17. storočia. V roku 1688 evidujeme v meste farskú školu s 50 žiakmi.

1

STANČEKOVÁ, Helena a Richard RYBARIČ. Z hudobného života Nitry v minulosti a súčasnosti.
Zoborský kláštor bol zrušený bulou pápeža Pavla II. v roku 1468. FUSEK, Gabriel a Marián ZEMENE, eds.
Dejiny Nitry: Od najstarších čias až po súčasnosť, s. 128.
3
MILO, Štefan. Svetonázorová orientácia nitrianskeho školstva od neskorého feudalizmu po tereziánske školské
reformy, s. 32-40.
2
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O päť rokov neskôr jej 40 žiakov učil učiteľ a organista v jednej osobe, Ján Bakoš. Títo žiaci
tiež miništrovali kanonikom pri bohoslužbách v katedrále.4
„Piaristické 18. storočie‟
Pre rozvoj vzdelanosti v Nitre možno 18. storočie označiť „storočím piaristického
gymnázia.‟ Síce bolo založené už v roku 1698, avšak najväčší rozmach zažilo práve
v 18. storočí. V jeseni roku 1698 prišli do Nitry dvaja piaristi, profesori z gymnázia
v Prievidzi, P. Imrich Horváth a P. František Hanaci. Dôvodom ich návštevy bol nedostatok
omšového vína a v Nitre, vinárskej oblasti, očakávali, že tento nedostatok vyriešia. V meste sa
piaristi zdržali a nitriansky mešťanosta Matúš Bakoš spolu s kanonikmi Jánom Ráčajom a
Františkom Čongrádym, požiadali piaristov aby v meste zostali a ujali sa výchovy mládeže.
Pri tejto známej legende treba myslieť aj na to, že mať v Nitre gymnázium bola spoločenská
potreba mestského magistrátu. Taktiež v tom období patrilo zakladanie stredných škôl najmä
jezuitom a piaristom.5 Vo veci zriadenia gymnázia píšu predstavitelia mesta 6. 12. 1698 list
predstavenému z Prievidze.6 Rektor kláštora piaristov v Prievidzi, P. Lukáš Mösch dal súhlas
a v decembri 1698 sa začalo vyučovanie v dome na rohu dnešnej Kupeckej ulice a
Štefánikovej triedy.7 Keďže dom patril ostrihomskej kapitule, jeho používanie musela
kapitula odobriť listom z 18. novembra 1698. S podporou veriacich a dobrodincov uplynul
rok, čo sa piaristi usídlili v Nitre. Avšak bolo potrebné, v súvislosti s ich príchodom a
úmyslom založiť gymnasium, získať úradné kruhy príslušnej cirkevnej i štátnej vrchnosti,
teda súhlas nielen nitrianskeho biskupa, ale aj cisára Leopolda I. (1640 – 1705) z Viedne. To
bolo perspektívne, keďže nitriansky biskup bol kráľovským kancelárom pre Uhorsko a často
sa zdržiaval vo Viedni.8 Veľmi rýchlo sa podarilo nakloniť priazeň biskupa, Ladislava
Matiašovského (Matyasovszky, biskupom v Nitre bol v rokoch 1696 – 17059). No aj napriek
rýchlosti, rozhodnutiu predchádzali komplikácie. Biskup Matiašovský napísal list
viceprovinciálovi uhorskej provincie, P. Andrejovi Bojarovi a taktiež predstavenému kláštora,
P. Klementovi Tenggovi. V tomo liste uvádza biskup podmienky, za ktorých môžu piaristi
prísť a pôsobiť v Nitre. V liste je okrem iných aj zaujímavý bod: „Ich vstup do Nitry nesmie
poškodiť biskupstvo, kapitulu, miestneho farára, organistu, pátrov františkánov a nitrianskych
občanov, obzvlášť pri desiatkoch, prijímoch z trhov, mlynov, milodarov, farských funkciách a
im podobných.“10 Hudba je v liste spomínaná aj v druhom bode. „ Pátri sú viazaní vyučovať
nitriansku mládež... žiakov majú učiť v latinskej reči, potom aritmetiku, Písmo sväté, spev a
náboženstvo.“ Menovaní, ktorým bol list určený, označili všetky podmienky za splniteľné a
biskup zaistil stavbu školy 24 000 zlatými.11 Dňa 9. júna 1701 bol založený základný kameň a
kráľovské povolenie bolo dané listom z Viedne dňa 10. decembra 1702. Biskupstvo v roku
4

FUSEK, Gabriel a Marián ZEMENE, Marián, eds. Dejiny Nitry: od najstarších čias až po súčasnosť..., s. 207208.
5
MILO, Štefan. Svetonázorová orientácia nitrianskeho školstva od neskorého feudalizmu potereziánske školské
reformy…, s. 41.
6
BELÁS, Ladislav. Dušpastierska práca piaristov v Nitre, s. 22.
7
Oproti dnešnému Ponitrianskemu múzeu.
8
BELÁS, Ladislav, ref. 6, s. 23.
9
JUDÁK, Viliam. Nitrianske biskupstvo v dejinách, s. 30.
10
BELÁS, Ladislav, ref. 6, s. 24.
11
BELÁS, Ladislav, ref. 6, s. 25.
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1706 prevzal biskup Ladislav Erdödi vo veľmi zúboženom stave. Samotné mesto malo
pre časté požiare aj málo veriacich. V správe o stave diecézy pre Svätú stolicu z roku 1725
uvádza, že v Nitre sa tiež nachádza aj kaplnka otcov piaristov, a že je označený pozemok pre
budúci kostol.12
Účinkovanie piaristov nebolo na začiatku bezproblémové. Farár v Nitre Michal
Reymanus poslal na Biskupský úrad generálnemu vikárovi, kanonikovi sťažnosť pomenovanú
Memoriale. Sťažuje si, že po príchode piaristov a po otvorení ich školy sa zo všetkých strán
do nej zbehla mládež. Stalo sa, že do tejto školy prišli aj žiaci z ľudovej školy a zanechali
svojho učiteľa organistu. Tým bol teda ukrivdený aj farár, aj učiteľ - organista. Opisuje túto
záležitosť tak, že po tomto odlive žiakov mu nemá kto asistovať pri návštevách chorých.
Ďalej farár uvádza, že vzhľadom k tomu, že farnosť má aj odľahlé filiálky, kde sa môže
vyskytnúť situácia, že budú dva, tri pohreby naraz. Údajne na tie miesta „pátri z lásky
mládencov pošlú na tie pohreby, ale organista má s nimi ťažkosti, pretože nie sú jeho
podriadení, že spievajú ako chcú. Organista ich musel v speve prerušiť, čo sa nezaobišlo
bez pohoršenia ľudí. Ba čo je vážnejšie, tí chlapci si nárokujú na časť organistovho honoráru,
a tak farár nitrianskeho biskupstva je v kostole i na pohreboch aj farárom, aj kantorom.
Organistovi pátri zverili vyučovanie mládeže v ich škole, čo je nevhodné, lebo sa tak zdá, že
organista je vyňatý z jeho právomoci.“13 Táto nepríjemná záležitosť sa napokon vyriešila.
Od septembra 1704 vykonávali všetky farské funkcie piaristi. V roku 1787 bola zverená
novuotvorená farnosť Nitra-Horné mesto františkánom, avšak ostatné mesto stále patrilo
piaristom, ktorí počas náročných rokov 1710 a 1739 pomáhali pri zaopatrovaní chorých a pri
procesiách, pri vážnych morových epidémiách v meste. Koncom 18. storočia bol kvôli
trhlinám v stavbe zrúcaný kostol sv. Jakuba na námestí. Keďže na nový kostol nebolo peňazí,
kráľovská miestodržiteľská rada rozhodla, že kostol piaristov bude farským kostolom mesta
Nitry, resp. farnosti Nitra-Dolné mesto.14 Nitriansky sídelný kanonik a katedrálny arcidiakon
Vojtech Príleský, v januári 1787 odovzdal vtedajšiemu farárovi Ladislavovi Kamánházymu
tento kostol ako farský. Kostol slávnostne konsekroval biskup František Xaver Fuchs
20. septembra 1789. Biskup Jozef Vurum v roku 1828 na svojej vizitácii15 naznačoval, že
kostol piaristov je fare „od ruky“ a javil nádej, že sa bude môcť postaviť nový kostol, ktorý by
bol výlučne iba pre farské potreby, k tomuto však nikdy nedošlo. 16 Z jeho vizitácií sa
dozvedáme, že piaristi sa nikdy nemiešali do práv nitrianskeho farára a jeho funkcií, píše, že
ochotne poskytujú svoje služby.17 Netreba zabúdať aj na činnosť rádu pri výchove mladých
chlapcov na internáte, ich pravidelnú účasť na bohoslužbách a organizovanie diskusií.
Gymnázium totiž začínalo za skromných podmienok a s malým počtom žiakov, avšak vďaka
dobrej povesti a úspechom, počet študentov rýchlo stúpol. Neskôr sem prichádzali chlapci
z celého územia Slovenska a dosahovali výborné výsledky. Gymnázium si rýchlo získalo
obľubu v širokom okolí, lebo už v prvom roku jeho riadnej činnosti dosiahol počet študentov
12

JUDÁK, Viliam, ref. 9, s. 31.
BELÁS, Ladislav, ref. 6, s. 26.
14
BELÁS, Ladislav, ref. 6, s. 27.
15
Z vizitácií sa dozvedáme, že na chóruse sú dva organy, jeden piaristický a druhý farský. O osudenástrojov
nemáme nijaké doklady, dnes tam stojí len jeden organ.
16
BELÁS, Ladislav, ref. 6, s. 28.
17
BELÁS, Ladislav, ref. 6, s. 29.
1313
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takmer 800.18 V rokoch 1756 – 1789 nadstavili budovy kolégia a gymnázia o druhé poschodie
a zriadilo sa aj rehoľné štúdium teológie a filozofie. Dokonca sa tu nachádzala aj divadelná
sála s javiskom, kde žiaci hrávali školské výchovné predstavenia a v rokoch 1706 – 1772
odohrali viac ako 180 vystúpení. Hrávalo sa iste aj potom, až kým v roku 1794 panovník
školské divadlá nezakázal.19 Od chrámu vpravo sa nachádzala budova gymnázia s rozsiahlymi
učebnými sálami, muzeálnymi zbierkami a knižnicou. Kedysi sa z I. poschodia nad I. a II.
triedou išlo do školského divadla.20
Piaristi zanechali po sebe aj rozsiahle hudobné dielo. Radi by sme stručne pripomenuli
niekoľko závažných mien, ktoré spája rehoľa piaristov s územím Slovenska, ale aj s mestom
Nitra. Prvým bol P. Norbertus Schreier a Sancto Bernardo SchP21 (1749 – 1811). V roku
1767 vstúpil do rehole piaristov a dvojročný noviciát mal v Kecskeméte, kde neskôr plnil
funkciu učiteľa hudby. Institutor musicae bol aj v Nitre, v roku 1769, kde začal študovať
filozofiu. V tomto čase sa intenzívne venoval vlastnej kompozičnej činnosti. V rokoch 1768 –
1773 zastával aj funkciu regenschoriho a výraznou mierou obohatil chór nitrianskeho
piaristického kostola. Prispel najmä svojimi vlastnými skladbami, cirkevnou hudbou,
symfóniami, hudbou ku školským hrám a podobne.22 O tri roky neskôr ho piaristi preložili
do Kluže (dnešný Cluj-Napoca, Rumunsko), kde zotrval 16 rokov. Do Nitry sa Schreier vrátil
v r. 1794 a pracoval tu ako profesor cirkevných dejín, teológie, orientálnych jazykov,
hebrejčiny a gréčtiny. Jeho kariéra napredovala a v roku 1800 sa stáva rektorom piaristického
kolégia v Banskej Štiavnici. Na sklonku života sa vracia do Nitry a v Nýrovciach, kde sa
uchýlil v čase napoleonských vojen, zomrel. Môžeme s istotou konštatovať, že je jedným
z najdôležitejších a najzaujímavejších hudobníkov rehole.
Ďalším pozoruhodným piaristom-hudobníkom bol Fr. Alojz Schlieszter23. V roku
1767 bol prijatý do rehole. Žil v kláštore nitrianskych piaristov (1777 – 1781) v rokoch, kde
tu bol činný aj P. Norbert Schreier. Schlieszter v Nitre spočiatku zastával funkciu institutor
musices, neskôr mu bol zverený post regenschoriho v kostole piaristov. Z Nitry odišiel
do Prievidze, kde napokon v roku 1823 aj zomrel. Bol celkom invenčný a technicky
pripravený skladateľ, jeho tvorba odrzrkadľovala praktické požiadavky, ktoré vyplývali z jeho
činnosti chrámového interpreta a regenschoriho.24
Spomenutí dvaja významní skladatelia sú dôkazom aktívnej činnosti na poli hudby. Je
samozrejmosťou, že neboli jediní, ktorí sa podieľali na vytváraní nových hudobných diel,
avšak ich odkaz je azda najvýraznejší. Piaristickí profesori boli všeobecne známi svojou
všestrannosťou. Venovali veľkú pozornosť prírodným vedám, technickým vedám, jazykom či
histórii a umeniu. Hudbe, ktorá sa na škole vyučovala ako voliteľný predmet, sa pripisoval
dosť veľký význam pre duševný a telesný vývoj študentov. Samozrejme, hudba nebola len
vyučovacím predmetom, ale bola neodmysliteľnou súčasťou života rehole. Okrem toho, že
zaznievala pri bohoslužbách, mala dôležité postavenie pri rôznych príležitostiach v kolégiu, či
18
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gymnáziu. Pre prehĺbenie a umocnenie nábožnosti sa pestovala najmä vokálna a vokálnoinštrumentálna cirkevná hudba. Taktiež nechýbala ani hudba inštrumentálna, poskytujúca
užitočné prežívanie voľného času a aj pobavenie.25 O hudobných aktivitách žiakov
nitrianskeho piaristického gymnázia sa dozvedáme z listu Andreja Bojara, provinciála
piaristov, nitrianskemu biskupovi Ladislavovi Matiašovskému. Píše sa tam, že pokým nebola
zriadená domáca kaplnka a kostol, študenti chodili na bohoslužby ráno do farského kostola a
spievali obvyklé piesne v latinskej reči. Ďalej to bola udalosť, kedy študenti vystúpili
s hudobnými číslami počas kladenia základného kameňa kostola, kolégia a kláštora (1701).
Vtedy sa konala aj slávnostná akadémia, na ktorej recitovali a spievali bližšie
nekonkretizované piesne.26 Môžeme z toho usúdiť, že dôležitým prvkom vzdelávania
v piaristickej škole bol spev. Primárnou úlohou hudobnej výchovy študentov bola ich príprava
pre účinkovanie nielen v speváckom zbore, ale aj pre hru v orchestri, ktorý sprevádzal zbor a
sólistov počas vystúpenia na bohoslužbách, počas slávností alebo pri verejných podujatiach.
Študenti sa učili hrať aj na hudobných nástrojoch, o čom nepriamo svedčí Inventárny zoznam
hudobných nástrojov v Nitre, kde boli zaznamenané hudobné nástroje, ktoré sa nachádzali
na chóre kostola. Niektoré z nich pravdepodobne slúžili študentom na cvičenie.27
Dôležitým prameňom, ktorý je spätý s Piaristami v Nitre, je inventár hudobnín
nitrianskeho piaristického chrámu Inventarium Chori Nitriensis Scholarum Piarum 1749.
Momentálne je uložený v Štátnom archíve, pobočka v Ivanke pri Nitre, pod signatúrou PN
237. Inventárny zoznam sa začal viesť v roku 1749, posledná inventarizácia sa uskutočnila
pravdepodobne v roku 1773. Ostatné zápisy pribúdali v rokoch 1749, 1750, 1751, 175728,
1758, 1767 – 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 a napokon 1773. V tomto zozname je celkovo
uvedených približne 1789 skladieb. Okrem nich nachádzame aj údaje o hudobných nástrojoch
rádu.29
Miestna cirkevná správa sa starala aj o verejné školstvo. Základnou školou
pre nitrianskych chlapcov bola v 18. storočí trojtriedna mestská farská škola, ktorú
z príspevkov mesta i zemepánov riadili miestni farári. Okrem kaplánov na katechizmus v nej
boli i svetskí učitelia a vo výuke pomáhali aj miestni piaristi. Učilo sa slovensky, maďarsky a
výberovo aj latinsky, náboženstvo, dobré mravy, čítanie, písanie, počítanie, vlastiveda, čo
postačovalo nielen do praktického života, ale aj pre prípadné ďalšie štúdium na gymnáziu.
V zmysle školských reforiem z rokov 1777 a 1805 sa nitrianska základná škola
reorganizovala na štvortriednu tzv. Mestskú hlavnú alebo normálnu školu, v ktorej pribudli
predmety kreslenie, geometria, mechanika, dejepis Uhorska, hudba, maďarčina a nemčina.
Nitrianske dievčatá sa všeobecného základného vzdelania dočkali až od roku 1835, keď bola
biskupom Vurumom dňa 4.10. zriadená prvá Dievčenská základná škola v Nitre
na Piaristickej ulici.30
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Okrem školského prostredia nachádzame stopy vedúce k hudbe aj pri rôznych
príležitostiach. Napríklad sa z návštevy následníka uhorského trónu, Jozefa II., pri jeho ceste
z roku 1764, dozvedáme nasledovné: „Hoci sa presne nevedelo, kedy pôjde Nitrou, očakávali
ho tu celé popoludnie s mažiarmi na hradbách a zvonármi pri zvonoch, pripravenými
k slávnostnému uvítaniu. Pretože sa po požiaroch mesta nenašli vhodné reprezentačné
priestory, magistrát dal postaviť honosný šiator s občerstvením, pripravil náhradné poštové i
sedliacke záprahy s potrebným servisom, kde biskup–župan Gustíny s kapitulskými kanonikmi,
richtár Kelemen s magistrátom, katedrálny orchester a čestná stráž Baťányho jazdeckého
pluku Nitrianskej stolice od 14. hodiny vyčkávali na uvítanie. Pri tureckej bráne bol
piaristický orchester a gymnazisti s početným obyvateľstvom tvoriaci špalier popri Dlhej ulici
až k námestiu.‟ 31 Táto informácia zdôrazňuje dôležitosť účinkovania piaristov v Nitre.
Nielen to. Samotný fakt, že Nitra mala dva reprezentačné orchestre, svedčí o výbornej
pripravenosti hráčov a zároveň o kvalitnom pedagogickom zázemí.
19. storočie
Zo začiatku 19. storočia sa nám zachovali dôležité pramene, o ktorých píše Darina
Múdra vo svojom článku v Hudobnom živote z roku 1983.32 Múdra sa vyjadruje, že v roku
1981 nájdené inventárne zoznamy hudobnín a hudobných nástrojov nitrianskeho katedrálneho
chrámu zo začiatku 19. storočia len znova potvrdili Nitru ako mesto, ktoré charakterizovala
rozvinutá hudobná kultúra. Stalo sa tak „zásluhou hudobne a organizačne mimoriadne
schopného, vzdelaného a rozhľadeného organistu katedrálneho kostola Jozefa Vavrovicsa,33
stal sa v období klasicizmu katedrálny chrám dôležitým miestom pestovania hudby v Nitre.“34
Konkrétne sa venuje dvom inventárnym zoznamom hudobnín a hudobných nástrojov
nitrianskeho katedrálneho chrámu z rokov 1801 a 1814.
Dňa 3. októbra 1801 ukončil Jozef Vavrovits prácu na rozsiahlom Inventarium
Instrumentorum et Musicalium Suae Illustritatis Episcopalis (64 strán a 8 strán indexu).
O trinásť rokov neskôr vyhotovil Vavrovits Inventarium Musicalium Chori Cathedralis
Ecclesiae Nitriensis secundum numerum Tomum conscriptum Anno 1814 (36 strán) a datoval
ho šiestym novembrom 1814. Múdra podčiarkuje fakt, že zo zmienených inventárnych
zoznamov vyplýva, že nástrojová, ale predovšetkým notová zbierka chóru nitrianskej
katedrály patrila k najväčším súborom svojho druhu na Slovensku. Jozef Vavrovits najprv
zoradil muzikálie chóru podľa jednotlivých hudobných druhov, či foriem a až takto
rozčlenené ich zaznamenával do inventárneho zoznamu. Sólové koncerty notového fondu
nitrianskej katedrály si zasluhujú zvláštnu pozornosť. Ich výskyt v cirkevných notových
zbierkach tej doby bol v reláciách Slovenska v takomto rozsahu ojedinelý. Tieto kompozície
majú výnimočnú hodnotu, lebo v spojitosti s ostatnými svetskými skladbami zbierky veľmi
plasticky dokladajú cieľavedome rozvíjaný hudobno-pedagogický proces. Múdra ďalej píše:
„Jeho jednotlivé stupne tvorili napríklad už v roku 1801 inventárom evidované školy –
31
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husľová škola L. Mozarta a klavírne školy – D. G. Tűrka a F. P. Riglera, tanečné skladby,
serenády, diela pre dychové nástroje, čembalo a i. Sonáty a komorná hudba (obzvlášť duá,
triá, kvartetá a kvintetá) predstavovali ďalší stupeň umeleckej zrelosti, ktorý v prípade
schopných jedincov mohli zavŕšiť operné árie a sólové inštrumentálne koncerty
s orchestrom.“35 Repertoár predpokladá technickú spôsobilosť interpretov. Z toho
rozmanitého a rozsiahleho repertoáru sa zachovalo len torzo hudobnín.
Kultúrne pomery v Nitre v prvej polovici 19. storočia zodpovedali najmä hospodárskej
situácii, ktorá nebola príliš priaznivá. Roky 1846 a 1847 boli katastrofálne neúrodné, priniesli
drahotu a hlad. Dochádza ku kríze, ktorá v roku 1848 vyúsťuje v revolúciu. Aj napriek týmto
okolnostiam v meste vznikajú rôzne kultúrne spolky, najmä spevácke a koncertné. Doterajšie
divadelné predstavenia gymnazistov pod vedením piaristov pomaly nahrádzajú profesionálne
tlupy komediantov. Prvú kníhtlačiareň sa podarilo do Nitry priviesť až biskupovi Vurumovi
(1827 – 1838). Jozef Neugebauer začal pracovať v roku 1838. Prvú verejnú knižnicu otvoril
v Nitre Michal Siegler v roku 1841.36 Skutočnosť, že požičovňa prosperovala, svedčí nielen
o gramotnosti i kultúrnosti Nitranov, ale aj o dobrej práci tunajších škôl. Iným ukazovateľom
kultúrnosti obyvateľstva bolo verejné svetské divadlo, ktorého stály stánok mali Nitrania
v hostinici U zlatého jeleňa, od 1. 2. 1844 s renovovanou sálou a stálym javiskom
pre maďarské a nemecké kočovné spoločnosti.37
Do roku 1860 pôsobil v Nitre Cirkevný hudobný spolok, ktorého členmi boli
predovšetkým rakúski a českí úradníci verejnej správy. Po ich odchode prevzala celý majetok
spolku, ktorý zahŕňal okrem iného aj súpravu hudobných nástrojov, do opatery dolnomestská
fara. V osemdesiatych rokoch prejavil o ňu záujem novovzniknutý Spolok milovníkov hudby
(1880 – 1918), ktorého súbor od roku 1886 dirigoval Karol Rizner. V piaristickom kostole,
ale aj na verejných slávnostiach vystupoval Miešaný spevácky zbor gymnazistov (1870 –
1918). Viedol ho profesor Július Roch (1877 – 1878), neskôr Alexander Jakubovič, Kamil
Belák a začiatkom 20. storočia Anton Stupka. V katedrále slúžili okrem spomínaného Jozefa
Vavrovitsa aj hudobníci ako Eduard Artmann, Leopold Dušinský (od roku 1863) a Bohumil
Štetka (od roku 1894).38 Popri komponovaní a úpravách sakrálnych skladieb sa títo hudobníci
aktívnym organizovaním hudobných akadémií a večierkov významne podieľali aj na rozvoji
svetskej hudby v Nitre. Tunajší priaznivci hudby, zväčša dobrí amatérski hudobníci, patrili
ku spoločenským vrstvám remeselníkov, živnostníkov a inteligencie a hľadali možnosti
realizácie svojej záľuby najprv v spoločnom nedeľnom domácom muzicírovaní
s profesionálmi, akými boli učiteľ hudby Artman, regenschori Dušinský a i.39 O týchto dvoch
osobnostiach máme nasledovné svedectvá. Jozef Kompánek vo svojom diele Nitra. Nástin
dejepisný, miestopisný a vzdelanostný z roku 1895 píše: „Súkromná hudobná škola
Ed. Artmana požíva dobrého mena, bo Artman je nielen dobrý muzikant, ale je nezlomne
usilovný a dovedný hudobný pedagóg. Všetci nitrianski diletanti z tohoto privátneho
konservatoriuma vyšli, pod jeho riaditeľstvom sa Nitranom viac koncertov dostalo.‟ 40
35
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O Leopoldovi Dušinskom zas píše nasledovné: „…Bolo slavné Veni Sancte a na druhý deň
slavná intronizácia, na ktorej p. Leopold Dušinský, riaditeľ chóru katedrálneho, svojimi
novými komposiciami, plnými ducha, prekvapujúcimi svojou harmóniou, svojim úchvatom
skutočne uchvátil nás k pobožnosti ale aj k obdivovaniu jeho tvorby. Ad multos annos!‟ 41
S týmito menami sa pri skúmaní hudobno-kultúrneho života v Nitre stretávame
pomerne často. V meste boli populárne vystúpenia na spoločenských večierkoch pokročilých
miestnych amatérov a ich hudobných telies. Jedným z prvých takýchto telies bol 86-členný
mužský spevokol (1878 – 1890) pod taktovkou E. Artmanna. V roku 1884 vznikol aj ženský
spevokol ako súčasť Nitrianskeho speváckeho spolku. Koncom 19. storočia sa hudobný život
zintenzívnil nielen zásluhou absolventov miestnej hudobnej školy u spomínaného Eduarda
Artmanna (založenej v roku 1875) a od roku 1888 súkromného individuálneho vyučovania u
Júlie Narančičovej42, ale aj znovuoživenou aktivitou dočasne stagnujúceho Spolku
nitrianskych milovníkov hudby. Jeho miešaný zbor dirigoval K. Rizner, L. Dušinský a
orchester (založený v roku 1896) E. Artmann. Zakladajúce zhromaždenie spolku bolo 28.
marca 1897. Spolok usporadúval nedeľné promenádne koncerty, večierky a dobročinné
vystúpenia. Nielen v katedrále pôsobil pod vedením L. Dušinského miešaný cirkevný
hudobný zbor a orchester. V 60. rokoch založil Prvú nitriansku hudobnú spoločnosť miestny
zverolekár Ján Petkeš spolu s úradníkom tekovskej župy Gaalom.43
Nitrania evidentne oslavovali často a radi. Táto ich záľuba je dokumentovaná
slávnostnými sprievodmi, hudbou, mimoriadnym osvetlením, výletmi na Zobor, slávnostným
stolovaním či tanečnými zábavami.44 Sledujúc vývoj školstva v Nitre vidíme výraznú funkciu
hudby, ktorá vyúsťuje do aktívneho spoločenského a kultúrneho života v tomto biskupskom
meste.
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HUDOBNÁ A HUDOBNOPEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ GRÓFA JOZEFA
MAILÁTHA V.
Mgr. Iveta Štrbák Pandiová, PhD.
Katedra hudby PF UKF v Nitre
Abstrakt
Príspevok upriamuje pozornosť na hudobnú a hudobnopedagogickú činnosť významnej osobnosti
z urodzeného šľachtického rodu Székhelyi Mailáthovcov – grófa Jozefa Mailátha V., ktorý pôsobil
v Medzibodroží, so sídlom v Pribeníckom kaštieli na prelome 19.-20. storočia.
Abstract
The present article focuses on the music and music pedagogy activity Joseph Mailath V., who worked
in eastern Slovakia, based in Pribenik mansion at the turn of 19th-20th century.

V 19. a 20. storočí bola na východnom Slovensku veľmi vplyvná a známa rodina
Székhelyi Mailáthovcov, najmä vďaka založeniu a vedeniu Vodného družstva pre reguláciu
Tisy v Medzibodroží a zvýšeniu životnej úrovne v regióne.
Prvým známym predkom šľachtického rodu bol Miklós Székhelyi, syn
sedmohradského pána, ktorý pomocou Miklósa Mailátha z bratislavskej župy získal
šľachtický titul.
Prvým predstaviteľom staršej grófskej vetvy (vetvy Jozefov) bol Jozef II., podžupan
Hontianskej župy, ktorého panovníčka Mária Terézia povýšila v roku 1779 na guvernéra
významného prístavného mesta Fiume. V roku 1785 cisár daroval rodine grófsky titul, na čo
poukazuje aj korunka s deviatimi perlami nad rodinným erbom. Jeho synom bol gróf Jozef
III., ktorý si vzal za ženu grófku Antóniu Sennyeyovú a ako veno dostal panstvo v Pribeníku,
kde nechal postaviť prízemný kaštieľ a katolícku kaplnku.
Treťou generáciou v spomínanom kaštieli bola rodina grófa Jozefa Mailátha V., ktorý
ho zdedil ako 17-ročný a spoločne so svojou ženou, grófkou Máriou Széchenyiovou, ho
rozvinuli na vzorné hospodárstvo, ktoré bolo známe po celej krajine. Gróf Jozef Mailáth sa
narodil v roku 1858 v Pécsi. Sám sa považoval v prvom rade za sociológa, organistu
a skladateľa. Popri pracovných povinnostiach vo vodnom družstve pre reguláciu Tisy
v Medzibodroží veľa písal, publikoval v oblasti hospodárstva a sociológie, no predovšetkým
sa venoval svojej vášni – hudbe, muzicírovaniu a komponovaniu.
Jeho manželka, grófka Mária Széchenyiová, bola taktiež významnou osobnosťou
svojej doby. Nazývali ju Paňou Medzibodrožia. Založila Dobročinný spolok žien
v Medzibodroží –Spolok červeného kríža v Medzibodroží, bola predsedníčkou Združenia
riadiaceho hospodárstva, priemyslu a obchodu v Medzibodroží, starala sa o ženy a siroty.
Po prvej svetovej vojne v roku 1919 ju spolu s manželom zatkli a po uplatnení Trianonskej
mierovej zmluvy v roku 1920 žili v Pribeníku, kde sú aj pochovaní.
Ako bolo v tej dobe u urodzených a aristokratických rodín zvykom, aj u Mailáthovcov
bolo prirodzené, že každý z členov rodiny ovládal hru na niektorom z hudobných nástrojov.
V súčasnosti nie je známe, kde nadobudol gróf Jozef Mailáth V. svoje prvotné hudobné
vzdelanie, avšak z jeho písomností a zachovaných listov sa dozvedáme, že pomerne častým
hosťom v pribeníckom kaštieli bol István Thomán, žiak Ferenca Liszta a učiteľ Bélu Bartóka.
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V tom čase u Thomána študovala Stefánia Szalayová, ktorá neskôr vyučovala grófa, aj jeho
rodinu, hru na klavíri. V denníku Nemzeti ujság z roku 1932 sa dozvedáme, že mladomanželia
pri vstupe do kaštieľa oddane muzicírovali – gróf na harmóniu a grófka na klavíri. „Hudba
spojila ich duše a z vďaky za svoje šťastie vzdávali hold hudbe.“1 Obľúbeným nástrojom
grófa bolo predovšetkým harmónium a organ. Podľa mesačníka Magyarország és a nagyvilág
stál vo veľkej sále kaštieľa klavír, vedľa ktorého boli zoradené malé stojany plné nôt.
V kaplnke kaštieľa stálo harmónium, ktoré neskôr vystriedal organ značky Riegel. 2 Keďže
okrem iného zastával aj post miestneho organistu a často sprevádzal na harmóniu detský zbor
miestnej ľudovej školy, nepriamo zasahoval do hudobnej výchovy miestneho obyvateľstva.
O svojej profesii organistu sa zmienil vo svojom spise Wie ich Organist wurde (Ako som sa
stal organistom), ktorý vyšiel tlačou v Budapešti v roku 1926. Do formovania hudobného
vkusu miestneho obyvateľstva zasahoval nielen ako organista, ale aj organizátor výchovných,
komorných a dobročinných koncertov. V roku 1905 sa stal čestným členom Združenia
učiteľov zemplínskej župy (Zemplén vármegyei Tanító Egyesület). Tamojší bohatý koncertný
život pod záštitou grófa Jozefa Mailátha V. dokumentovala miestna i budapeštianska denná
tlač. O prvom koncerte manželov Mailáthovcov sa zmienila kronika Dobročinného spolku
žien v Medzibodroží v roku 1898, ktorého zakladateľkou bola grófka Mária Széchenyi
Mailáthová. O ďalšom sa dozvedáme z rovnakého zdroja – 29. mája 1904 sa uskutočnil
„elitný koncert“3 v pribeníckom kaštieli, kde vystúpil gróf so svojou dcérou, contessou
Erzsébet, ktorá bola huslistkou. V júni roku 1906 usporiadala v Sátoraljaújhelyi barónka
Sennyeyová veľkolepý večierok, kde hrala na klavíri aj grófka Mária Széchenyi Mailáthová.
O jej bravúrnom vystúpení písali v denníku Zemplén.4
V kaštieli sa konali takmer každý týždeň komorné koncerty, kde zväčša účinkovalo
tzv. Pribenícke kvarteto. Jeho členmi boli okrem manželov Mailáthovcov aj Miklós Dános
a Gyula S. Pösch. Na spoločnom koncerte často hrávala celá rodina Mailáthovcov. Grófka na
klavíri, gróf sprevádzal na harmóniu, dcéra Mária hrávala prvé husle, Erzsébet druhé husle,
Jozef mladší na viole, Stefánia a Pavol na violončele. O mnohých vystúpeniach sa dozvedáme
z kroniky kultúrnej a literárnej asociácie Kazincy-Kör, ktorá bola založená v roku 1898
v Košiciach a jej členmi bola aj urodzená rodina Mailáthovcov.
Gróf Jozef Mailáth V. bol činný aj ako skladateľ. Napísal pätnásť skladieb zväčša ide
o tance a piesne pre klavír, spev, husle a violončelo, z ktorých sa zachovalo len osem. Jeho
prvotinu Bitte, Platz! Polka Op.1 komponoval pre urodzeného pána Alexandera Rittera
von Pawlowski a bola vydaná vydavateľstvom V. Kratochwill v máji 1876 vo Viedni. Ďalším
dielom je Gartenfest-Polka (Polka záhradnej slávnosti) v štýle francaise. Túto polku venoval
jeho excelencii Antonovi Ritterovi von Schmerling, kurátorovi cisárskej a kráľovskej
Tereziánskej Akadémie. Vydaná bola v rovnakom vydavateľstve ako jeho prvotina, v roku
1876 vo Viedni. V nasledujúcom roku skomponoval Abiturienten-Polka-Mazur venovanú
manželke. Ďalšou polkou francaise bola Maiglöckchen Op.4 , ktorú vydal v auguste 1978
vo Viedni. Jeho piatou skladbou je valčík Faschingsträume Op.5, venovaný Jeho kráľovskej
1

„...és a világról, mindenről megfeledkezve – muzsikáltak. Zene hozta össze muzsikus lelkeiket, most, hálából,
boldogságukért a zenének hódoltak életük legszebb pillanataiban.“ In: Nemzeti ujság, 22. 5. 1932, č. 112.
2
Magyarország és a nagyvilág, jún 1900, roč. V.
3
„elitt hangverseny“
4
Zemplén, 6. 6. 1906, č. 45.
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výsosti saskému kniežaťu Agustovi von Coburg-Gota, vydaný v marci roku 1879 vo Viedni.
Ďalší valčík Szép idők Op. 6 venoval vdove grófa Sándora Telekiho pri príležitosti
právnického plesu v roku 1880. Nasledujúcich päťdesiat rokov sa komponovaniu nevenoval.
Po päťdesiatročnej odmlke zvolil gróf pri nasledujúcich dielach skôr duchovnú tematiku.
Jeho prvou piesňou bola Ave Maria pre soprán, orchester a organ z roku 1930. Szent Imre
himnusz (Hymnu k sv. Imrichovi) komponoval pre organ v roku 1930. Predpokladáme, že
nasledujúce tri komorné diela vznikli pre potreby domáceho rodinného muzicírovania –
Románc (Romanca) pre violončelo a klavír (1934), Dal szöveg nélkül (Pieseň bez slov)
pre violončelo a klavír (1935) a Pastorale pre husle a klavír (1935). Ako milovník poézie sa
gróf pri komponovaní nechal inšpirovať aj veršami obľúbených autorov Attilu Péteri Takácsa
a Ety Zorádovej – Két dal (Dve piesne) – Hitvallás (Vierovyznanie), A Hit (Viera), Anya
ölében (V náručí matky) a Szentmisén (Na omši). Všetky vznikli v roku 1935. Jeho posledným
dielom je Valzer, ktoré sa zachovalo v rukopise.
Medzi expozíciami rodiny Mailáthovcov v kultúrnom centre Medzibodrožia a Použia
v Kráľovskom Chlmci sa nachádza päť zo spomínaných kompozícií - Gartenfest-Polka,
Abiturienten-Polka-Mazur, Szép idők, Dal szöveg nélkül a Pastorale.
Vyššie uvedené skutočnosti jednoznačne dokazujú, že gróf Jozef Mailáth V.
významným spôsobom obohatil kultúrny život v Medzibodroží, nielen ako organizátor
kultúrnych, koncertných podujatí, ale aj ako aktívny hudobník, organista a skladateľ. Bol
hudobníkom, ktorý významným spôsobom pestoval, ochraňoval a zveľaďoval dedičstvo
v oblasti komornej, tanečnej, no predovšetkým duchovnej hudby.
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Obr. 1 Dal szöveg nélkül

Obr. 2 Erb rodiny Mailáthovcov

Obr. 3 Gróf Jozef Mailáth V.

Obr. 4 Grófka Mária Mailáthová, rod.
Széchényiová
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Obr. 5 Komorné zoskupenie rodiny Mailáthovcov z r. 1913
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TRI VÝZNAMNÉ PUBLIKÁCIE ČESKO-SLOVENSKEJ HUDOBNEJ
PEDAGOGIKY A ICH ODKAZ PRE SÚČASNOSŤ
prof. PhDr. Eva Langsteinová, CSc.
Banská Bystrica
Abstrakt
Autorka príspevku analyzuje tri relevantné monografie česko-slovenskej hudobnej pedagogiky, ktoré
znamenali posun v rozvoji vedného odboru a značný vplyv mali aj na koncepciu školskej hudobnej výchovy.
Pozornosť venuje aj rôznym súvislostiam a prípadným odkazom rezultátov pre súčasnú edukačnú prax.
Abstract
The author of this paper analyses three relevant monographs of Czech and Slovak music pedagogy,
which represented a significant step towards development of the given field of study, and greatly influenced
forming of the concept of music education at schools. Attention is also given to various related issues as well as
a potential message the results may have for the present education practice.

Ak hudobnú pedagogiku definujeme ako vedu o výchove a vzdelávaní
prostredníctvom hudby, zdá sa nám, že je to veľmi pekný, harmonický a zmysluplný odbor,
veď čo môže byť krajšie ako vzájomný vzťah hudby a človeka. Iste, je to tak, hudobná
pedagogika je vzácny a pekný odbor. Keď sa však začítame do jej histórie, zbadáme, že
mohutný prúd publikácií je venovaný boju za zmysluplnú hudobnú výchovu1, za jej uznanie.
Tento boj pociťujeme dodnes na všetkých stupňoch vzdelávania a domnievam sa, že to
relevantne ovplyvnilo aj rozvoj tejto vednej disciplíny. Samozrejme, hudobná pedagogika ako
aplikovaná veda má aj „vyššie“ vedecké poslanie.
V druhej dekáde 20. storočia silnejú hlasy, ktoré zdôrazňujú vplyv hudby na celistvosť
osobností. Tieto tendencie vychádzali z nemeckej reformnej pedagogiky a ich relevantným
predstaviteľom bol aj Leo Kestenberg2. Hudobnú výchovu chápal ako proces, ktorý prebieha
od útleho detstva počas celého života človeka, teda nerealizuje sa len v škole. Chápe ju ako
súčasť výchovy k humanizmu, demokracii a kultúre. Poukázal na to, že tento proces k svojmu
rozvinutiu, okrem odbornosti potrebuje organizačnú, administratívnu a ekonomickú bázu.3
To, že vplyv hudby na jedinca si zaslúži väčšiu pozornosť sa pretaktovalo aj
v odborných a vedeckých príspevkoch českých hudobných pedagógov (napr. Adolf Cmíral,
Vladimír Helfert, František Waic a i.).
Vladimír Helfert4, profesor Masarykovej univerzity v Brne, prostredníctvom svojich
vedeckých prác, prednášok, priamych a nepriamych žiakov vytvoril tzv. brniansku školu
českej muzikológie, ktorá sa profilovala tým, že sa okrem tradičnej hudobnej historiografie
1

Hudobnú výchovu v širšom zmysle slova, nielen ako vyučovací predmet.
Leo Kestenberg (1882-1962), nemecký a izraelský politik, klavirista, hudobný pedagóg a organizátor hudobnovýchovného diania. Bol popredným priekopníkom medzinárodnej spolupráce na poli hudobnej pedagogiky
a výchovy. Dôležitú úlohu zohral aj pri založení československej Společnosti pro hudební výchovu v Prahe
(1934).
3
Napr. KESTENBERG, Leo. Musikerziehung und Musikpflege. Leipzig: Quelle und Meyer. 1921.
4
Prof. Vladimír Helfert (1886-1945), významný muzikológ, profesor Masarykovej univerzity v Brne, hudobný
pedagóg, muzeológ, publicista, organizátor hudobného života, dirigent, zakladajúca osobnosť Společnosti pro
hudební výchovu v Prahe (1934).
2
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venovala odvetviam systematickej hudobnej vedy, teda bádaniu estetického, psychologického
a pedagogického. Vychádzal z toho, že štúdium muzikológie nepripravuje len hudobných
vedcov, ale aj budúcich pedagógov, organizátorov hudobného života (Český hudobný
slovník5). Tento jeho názor, ako aj jeho presadzovanie, čo dokazuje aj obsah jeho prednášok,
považujem za veľmi progresívne a podľa môjho názoru dodnes inšpiratívne pre študijný
program muzikológia u nás.6
Vladimír Helfert: Základy hudební výchovy na nehudebních školách
(Otázka hudebnosti – Nutnosť školské hudební výchovy)
(Praha: SPN, 1930. 79 s. 1. vyd.)
Okolo V. Helferta sa zoskupilo niekoľko hudobných pedagógov, ktorí presadzovali
novú náplň predmetu spev a jeho premenovanie na hudobnú výchovu. Nebola to len formálna
zmena názvu. Videli širšiu náplň predmetu a jeho cieľov: nielen výchovu žiakov k speváckej
reprodukcii, ale i k porozumeniu hudobných diel, ich poznaniu – ako potrebnú súčasť
všeobecného vzdelávania.7,8
Boj o hudobné vzdelávanie širších vrstiev a rozvoj systematickej hudobnej vedy
navzájom súviseli, čoho dôkazom je aj inkriminovaná publikácia V. Helferta. Ako sa
dočítame v jej predhovore, cieľom autora bolo „dáti této vysoce důležité otázce pevné
teoretické základy, a na nich rozvinouti hlavní princípy soustavné hudební výchovy“ (Helfert
1930, s. 6). Na splnenie cieľa využil všetky teoretické metódy výskumu. Autor podčiarkuje,
že nestačí len zdôrazňovať potrebu hudobnej výchovy, ale je nutné uvedomiť si, prečo je táto
výchova dôležitá. Základom knihy sú prednášky profesora V. Helferta na Filozofickej fakulte
Masarykovej univerzity v Brne z akademického roku 1927/28.9 V texte nenachádzame presné
odkazy na literatúru, v závere však nájdeme bohatý zoznam českej i cudzojazyčnej použitej
literatúry.
Kniha má dve nosné kapitoly:
- Otázky hudobnosti,
- Nutnosť povinnej a sústavnej hudobnej výchovy.
Obsahuje aj Pamätný spis pre ministra školstva a národnej osvety.
Kapitola Otázky hudobnosti prináša súhrn vtedajších vedomostí na základe bohatej, prevažne
nemeckej odbornej literatúry10 a českých výskumov hudobnosti jednotlivcov (najmä výsledky
A. Cmírala). Z hľadiska súčasnej hudobnej psychológie niektoré tvrdenia sú už zastarané.
Každopádne dodnes platí Helfertove tvrdenie, že hudobnosť neobsahuje len súhrn niektorých
5

http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/
Možno, že absencia podobného poňatia je jednou z príčin často obrovskej priepasti medzi hudobnými vedcami,
umelcami a pedagógmi na Slovensku.
7
Viac: GREGOR, Vladimír a Tibor SEDLICKÝ. Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku, s.
73.
8
Nový obsah predmetu, s názvom spev (hudobná výchova), bol zakotvený v učebných osnovách z r. 1932:
„Vyučovanie spevu (hudobnej výchovy) má prebúdzať a sústavne vychovávať vnímavú a výkonnú hudobnosť
mládeže so zreteľom na hygienu a na etické pôsobenie hudby, má pestovať porozumenie hudobným dielom,
aby spev a hudba boli kultúrnou potrebou osobnosti.“ (tzv. normálne UO vydané MŠANO v r. 1932).
9
Helfert svoje názory publikoval už v r. 1924 – 1925 v časopise Hudební rozhledy, ktoré sám založil (1925)
a niekoľko rokov viedol.
10
Ako je známe anglo-americké výskumy sa k nám dostali neskôr.
6
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hudobných schopností, resp. hudobných zručností, ktoré umožňujú spievať a hrať
na hudobnom nástroji. Oproti niektorým uznávaným hudobným psychológom (napr. Révész)
rozšíril pojem hudobnosti. Hudobnosť delí na aktívnu (evidentnú) a receptívnu (latentnú).11
Mojim zámerom nie je hodnotiť vedeckú správnosť tejto kapitoly (prešlo takmer 90 rokov od
jej vzniku), ale podčiarknuť relevantnosť metodologického postupu Helferta – snahu vedecky
zdôvodniť to, čo neskôr Carl Orff vyslovil: „Na hudobnú výchovu má právo každé dieťa –
hudobne rozvinuté aj menej nadané.“ Progresívne bolo aj zdôraznenie etického významu
hudby. Nové, a dodnes platné, je jeho psychologicko-sociologické poňatie hudobnosti,
významné aj v súčasnosti pre obhajobu a posilnenie školskej hudobnej výchovy.
Východiskom kapitoly Nutnosť povinnej a sústavnej hudobnej výchovy bolo teda
tvrdenie, že každý jedinec je schopný jednoducho a neuvedomele sa oddať dojmom z hudby,
aj bez uvedomelej hudobnej predstavivosti (Helfert 1930, s. 40), a preto počúvanie hudby
umožňuje rozvíjať jeho predstavivosť a inteligenciu. Nutnosť povinnej hudobnej výchovy
vo veku 6 – 18 rokov autor vidí v:
kultúrnom význame hudby,
potencii hudby v rozvíjaní inteligencie,
mravnom význame hudby,
v socializácii umenia, vo vplyve povinnej a systematickej hudobnej výchovy
na budúci hudobný život, t.j. otázka obecenstva.
Helfert neodmieta úlohu spevu, avšak hlavným účelom predmetu stanoví „...budit lásku
k hudbě v mladých duších, a hudbou je vésti k poznání vyšších duchovních hodnot“ (Helfert
1930 s. 62). K tomuto účelu treba prispôsobiť obsah a spôsob vyučovania predmetu. Autor, aj
z dnešného hľadiska, správne stanovil pomer spevu k hudobnej náuke (rozumej poznatky
o hudbe, hudobných diel a ich počúvanie), nepriamou úmerou medzi spevom a počúvaním
hudby v závislosti od veku. Helfert navrhuje takú hudobnú výchovu, ktorá „Chce ... hudbou
spolutvořiti příštího člověka, harmonicky vyrovnaného v rozumových i citových
mohutnostech. Nic více, ale také nic méně“ (Helfert 1930, s. 65).
Dnešných hudobných pedagógov iste zaujme vyjadrenie ministra školstva dr. Antona
Štefánka12 zo dňa 13. apríla 1929 v závere kapitoly: „...Moje mínění i dnes je to, abych jako
ministr v tomto úřadě něčo iniciativního vykonal a všemožně se budu starat, aby spev
a hudba, jmenovitě ale hudba, aby bola povinným předmětem na středních školách“ (Helfert
1930, s. 67). Zdá sa, že pán minister mal rozhľadenosť a dobrých poradcov a jemu zaslaný
Pamětný spis z mája 1929 mal v jeho osobe pozorného čitateľa.
Tento Pamětný spis uvedený v závere publikácie ministrovi zaslala komisia
pre hudobnú výchovu pri Speváckej obci československej. Spis obsahoval stručnú dôvodovú
správu a z nej vyplývajúce konkrétne požiadavky na zlepšenie stavu školskej hudobnej
výchovy, konkrétne návrhy (počty hodín, kvalifikačné požiadavky pre vyučujúcich a i.).
Podpísali ho najvýznamnejší profesori slovenských a českých inštitúcií. Faktom je, že názory
o dôležitosť umeleckej výchovy rezonovali v Čechách už od začiatku 20. storočia, Helfert
11

Objektívne kritické hodnotenie : SEDLÁK, František a Hana Váňová. Hudební psychologie pro učitele. Praha,
2013, s. 84-85.
12
Dr. Anton Štefánek, slovenský politik, referent školstva pri Ministerstve s plnou mocou pre správu Slovenska,
neskôr minister školstva a národnej osvety ČSR, neskôr univerzitný profesor v Bratislave. Relevantne sa
zaslúžil o formovanie sociológie ako vedy na Slovensku.
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však týmto názorom dal vedeckú podobu a stanovil požiadavky pre školskú prax. Výsledky
snaženia českých hudobných pedagógov sa premietli do učebných plánov a učebných osnov
z r. 1930 pre školy obecné a stredné, r. 1932 pre meštianske školy a vydaním učebníc pre
nový obsah predmetu. Hudobná výchova sa stala povinným predmetom vo všetkých
ročníkoch obecnej školy a meštianskej školy (1 hodina týždenne) a v prvých dvoch ročníkoch
strednej školy (po 2 hodinách týždenne). Skvalitnili sa vysielania rozhlasu pre školy,
propagovalo sa využitie gramofónových nahrávok (Gregor a Sedlický 1973).
Aj keď boli myšlienky a názory V. Helferta dostatočne podložené, k ich skutočnému
naplneniu nedošlo. Je na škodu veci, že tento sľubný vývoj zabezpečovania hudobného
vzdelávania narušili aj tragické historické udalosti.
Keď sme 3. - 4. júna 2009 na UMB v Banskej Bystrici organizovali vedeckú
konferenciu Kultúra – umenie – vzdelávanie, inšpirovali sme sa publikáciou V. Helferta
a Pamětného listu, kde je zjavný Helfertov rukopis.13
Hlavným zámerom medzinárodného podujatia bolo sformulovať a odsúhlasiť
MEMORANDUM o opodstatnenosti umeleckej výchovy a takto upozorniť kompetentných,
predovšetkým ministra školstva SR o výraznejšom zastúpení vzdelávacej oblasti - umenie
a kultúra v štátnom vzdelávacom programe. V stručnom úvode Memoranda sme poukázali
na možnosti umeleckej výchovy napomáhať skutočnému rozvoju racionálnej a emocionálnej
stránky osobnosti jedinca, jeho personalizácie. Pripojili sme konkrétne požiadavky
na zvýšenie kvantity a kvality realizácie umeleckej výchovy na základných a stredných
školách14 a podpisy renomovaných umelcov a profesorov. Žiadali sme prijatie skupiny
odborníkov na Ministerstve školstva SR. Veľmi všeobecnú odpoveď ministra a podpredsedu
vlády Jána Mikolaja, z neznámych dôvodov, dostala autorka príspevku. Pán minister
prisľúbil, že Štátny pedagogický ústav danú problematiku „intenzívne sleduje a po uplynutí 4
rokov vyhodnotí skúsenosti a poznatky z uskutočňovania štátneho vzdelávacieho programu.“
O necelý polrok pán minister už nebol vo funkcii a zásadné personálne zmeny boli aj
na Štátnom pedagogickom ústave. Výsledok snaženia početných osobností umeleckej
a akademickej society sa dostal dostratena. Minister J. Mikolaj asi nemal takých fundovaných
poradcov, ako Dr. A. Štefánek.
Jozef Šamko: Hudba a hudobnosť v spoločnosti
(Pokus o sociologické zdôvodnenie hudobnej výchovy)
(Bratislava: Doba, 1947. 172 s.)
Jozef Šamko15, absolvent učiteľského ústavu a Filozofickej fakulty Slovenskej
univerzity v Bratislave16, odbor hudobná veda a estetika, svoju pozornosť zameral
na dôležitosť hudby v živote človeka. Jeho názory, vedeckú a organizačnú prácu viac
ovplyvnila tzv. brnianska škola Helferta, ako ponímanie hudobnej vedy prof. Orela. V 40-tych
13

Taktiež Memorandami Československej spoločnosti pre hudobnú výchovu v rokoch 1953 – 1965.
Ako je známe, v učebných plánoch z r. 2008 povinná hudobná výchova sa skončila v 7. ročníku základnej
školy.
15
Doc. PhDr. Jozef Šamko, CSc., (1908 – 1980), slovenský muzikológ, hudobný pedagóg, docent na PF UK
a VŠMU v Bratislave. Jeho zásluhou bola na istý čas zavedená Hudobná pedagogika ako odbor na VŠMU.
Aktívne spolupracoval pri založení a činnosti Spoločnosti pre hudobnú výchovu so sídlom v Bratislave.
16
Univerzita Komenského v Bratislave v rokoch 1939 až 1954 bola premenovaná na Slovenskú univerzitu.
14
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rokoch minulého storočia realizuje a publikuje svoj rozsiahly empirický výskum hudobnosti.
Jeho komplexná štúdia – pokus o sociologické zdôvodnenie hudobnej výchovy17 – ako
v podnadpise monografie uvádza sám autor (Šamko 1947), je prvým sociologickým
výskumom slovenského hudobného vedca a považujeme ju za priekopnícke dielo slovenskej
hudobnej pedagogiky. Šamko používa podobne metodologický postup ako Helfert, avšak
v inej podobe: vedecká analýza problému (sociologická) → dôležitosť hudby a hudobnej
výchovy→ riešenie problému (návrh hudobnej meštianky). Autor faktografický materiál
výskumu získal metódou dotazníka a interview18. Pri prezentácii výsledkov okrem
teoretických výskumných metód používal aj štatistickú metódu, čo v takom rozsahu bolo
a dlho ostalo ojedinelé v slovenskom hudobnom výskume. Výskumnú vzorku tvorilo 1040
respondentov z rôznych spoločenských vrstiev, rôzneho veku a vzdelania z rôznych častí
Slovenska. Problematiku skúmania tvorili tieto fenomény:
postoj respondentov k hudobným nástrojom (poukázal na nedostatok aktívnych
slovenských výkonných umelcov /najmä ansámblových/ a to napriek všeobecne
zaužívaným názorom, že Slováci sú spevavým národom),
motivácia vzťahov k hudobným nástrojom (autor dotkol širokú psychologicko –
sociálno - pedagogickú problematiku vplyvu hudby na človeka; bez ohľadu
na vzdelanie, vyzdvihli pôsobenie hudby na city; za najobľúbenejší nástroj považujú
husle a klavír),
vplyv dedičnosti a prostredia na hudobnosť (overil kladný vplyv hudobnej klímy
jedinca na pozitívny vzťah k hudbe).
Autor v úvode každej časti výskumu uvádza stručný teoretický rozbor problému, stav
riešenia v doterajšom bádaní. Analýza a interpretácia výsledkov je rozsiahla a na veľmi dobrej
úrovni. Výsledky výskumu autor verifikuje pomocou dobre zvolených štatistických metód,
podáva zmysluplné korelácie vzťahov, vizualizuje tabuľkami a grafmi. Šamko overil kladný
vplyv hudobnej klímy na vzťah detí k hudbe, konštatuje, že hudobnosť (ako aj hudobnú
výchovu) treba posudzovať so širšieho a objektívnejšieho hľadiska a výskumnú časť ukončil
Helfertovou úvahou o sociálnej funkcii hudby: „...a nikoliv viděti v ní něco exklusivního, co je
dáno jen těm vyvolencům, kteří mají „hudební sluch“, schopnost zpívat a pod.“ (Šamko 1947,
s. 139, Helfert 1930, s. 28). Dovolíme si podotknúť, že Šamkom prezentovaný sociologický
výskum neprináša veľké vedecké objavy. Jej bádateľská úroveň je odlišná od neskorších
uznávaných hudobno-sociologických výskumov Vladimíra Karbusického a Jaroslava Kasana
zo 60. rokov minulého storočia.19 Napriek tomu je to priekopnícke dielo hudobnej pedagogiky
aj svojim záverom a dôsledkom skúmania – návrhu hudobnej meštianky.
17

Tento podnadpis asociuje publikáciu Vladimíra Helferta z r. 1930 Základy hudební výchovy na nehudebných
školách (Otázka hudebnosti – Nutnost školské hudební výchovy).
18
Zaujalo nás poďakovanie autora univerzitnému profesorovi dr. Antonovi Štefánkovi „za cenné rady a vzácny
záujem o výskum, prejavený i tým, že dotazník prijal do vydaní Sociologického seminára Slovenskej
univerzity,...“ (Šamko 1947, s. 8), ktorého sme spomenuli pri Pamätnom liste v r. 1929.
19
Ich vedecko-výskumnú činnosť zabrzdili spoločenské tendencie po r. 1968 a potom sa akosi zabudlo na nich.
Napr.: KARBUSICKÝ, Vladimír. Společenský význam výzkumu hudobnosti. In: Nová mysl. 1965, č. 6.
KARBUSICKÝ, Vladimír a Jaroslav KASAN. Výzkum současné hudebnosti. Praha: Výzkumné oddělení
Českého rozhlasu, 1964. Tieto výskumy vynikali správnosťou teoretických východísk i adekvátnosťou
používaných výskumných metód.
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Zo zistení hudobno-sociologického výskumu Jozefa Šamka vyplynulo, že treba hľadať
nové cesty ku kvalitnejšiemu a intenzívnemu všeobecnému hudobnému vzdelávaniu.
Pod hudobnou meštiankou Šamko rozumie nižšiu strednú školu, ktorá „okrem
všeobecného vzdelania, vymedzeného Normálnymi učebnými osnovami, ... bude poskytovať i
prehĺbené hudobné vzdelanie, ..“ (Šamko 1947, s. 145). Jozef Šamko uvádza, že podľa
dovtedajších vedeckých výskumov systematickú hudobnú výchovu a pestovanie hry
na hudobnom nástroji treba začať až u desaťročných. Aj keď s tým v súčasnosti nesúhlasíme,
celkové zdôvodnenie na tú dobu vyznieva presvedčivo.
Hlavnými funkciami hudobnej meštianky mali byť:
pestovanie svetského a cirkevného spevu a hudby,
účinkovanie školského žiackeho zboru a orchestra pri všetkých príležitostiach
v škole i mimo školy.
Dotácia hodín hudobnej výchovy:
povinné vo všetkých ročníkoch: 2 hodiny spevu (spev, hudobná náuka, dejiny hudby)
2 hodiny nástrojovej hry (po skupinách)
nepovinné – od 2. ročníka: Collegiumvocale alebo Collegiuminstrumentale.
Zaujímavé je zadelenie vyučovacích predmetov v učebnom pláne (32-33 hodín týždenne)
do štyroch skupín podľa zásad tzv. konsolidovaného vyučovania:
I. Múzická výchova:
hudobná,
umelecko-technická,
telesná výchova,
II. Kultúrno-vlastivedná výchova,
III. Matematicko-prírodovedná,
IV. Cudzie reči.
Autor ďalej precízne uvádza odchýlky od bežného učebného plánu, plánovaný počet
tried a učiteľských síl. Podľa jeho výpočtu sa vyžadujú tri učiteľské sily s aprobáciou hudobná
výchova. Domnievame sa, že učiť hudobný nástroj len v dvoch oddeleniach v jednej triede
(husle 18 žiakov, klavír 12 žiakov) je nereálne.
J. Šamko svoj Návrh hudobnej meštianky ukončil s akýmsi záverečným zdôvodnením
aj pomocou citátov, z ktorý jeden uvádzame: „Hudba zasahuje do nášho života hlbšie, než si
väčšinou uvedomujeme a chceme priznať. Nie je správne, že tento vplyv ponechávame
väčšinou náhode. Hudobnému vzdelaniu sa musí dostať oveľa väčšieho miesta vo všeobecnom
vzdelaní a oveľa väčšej starostlivosti so strany tých, ktorí majú vplyv na toto vzdelanie, a to
od detských opatrovní po školy vysoké. Nie je to len vecou žiakov, ale predovšetkým i
učiteľov... Hudba, najzrozumiteľnejšia medzinárodná reč, musí sa stať rodnou rečou každého
človeka, ktorý sa chce nazývať vzdelaným“ (Uher 1938; Šamko 1947, s. 154).
Návrh hudobnej meštianky s podrobnými učebnými osnovami (spoluautori
E. Višňovská, V. Fedor, A. Hyross, R. Križan) autor predložil v r. 1944 Ministerstvu školstva
a národnej osvety. Ministerstvo uvedený návrh v plnom rozsahu prijalo a uvažovalo
o realizácii na jednej z 15 meštianskych škôl v Bratislave. Napriek tomu, že v rozpočte mesta
Bratislavy na rok 1944 už bola rezervovaná viacmiliónová položka na postavenie novej
budovy hudobnej meštianky, progresívny a premyslený návrh J. Šamka, pravdepodobne pre
vojnu a neskoršie spoločenské zmeny, sa nerealizoval (Langsteinová 2002).
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Podobné typy škôl – školy s rozšíreným vyučovaním hudobnej výchovy - vznikli
v Maďarsku v roku 1950, v Čechách v roku 1966. Na Slovensku sme čakali až do roku 1987,
hoci prvý impulz bol slovenský!20
Na ďalší rozvoj slovenskej i českej hudobnej pedagogiky a hudobnej výchovy
relevantné boli celoštátne konferencie, ktoré sa konali v Nitre v rokoch 1984, 1986, 1988.
Odborná komunita sa pravidelne stretávala, vedela o zameraní vedeckej a publikačnej činností
pedagógov a ústavov. Konferencií sa zúčastnili aj niektorí hudobní skladatelia i interpretační
umelci, stretnutia mali pregnantné závery prvej konferencie, rozhodli o čiastočnej realizácii
plánov J. Šamka.
„ Zriaďovať špeciálne profilované školy s rozšíreným vyučovaním hudobnej výchovy
(podľa tzv. olomouckého modelu), a to tak, aby sa ustanovili v každom krajskom meste a
podľa podmienok i v okresoch. Využívať tieto školy na prípravu uchádzačov o učiteľské
štúdium.“ Ministerstvá školstva ČSR a SSR tento návrh akceptovali. Podľa rozhodnutia MŠ
SSR od školského roku 1987/88 sa začal experiment rozšíreného vyučovania hudobnej
výchovy, avšak na Slovensku len na jedinej Základnej škole na Kuzmányho ul. v Banskej
Bystrici, pod garanciou Katedry hudobnej výchovy vtedajšej Pedagogickej fakulty v Banskej
Bystrici. Zásluhou spoločenských a personálnych miest v rôznych inštitúciách experiment sa
na niekoľko rokov stal „vecou Bystričanov“, v r. 1996 nakoniec schválilo a vydalo
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky učebné osnovy pre rozšírené vyučovanie hudobnej
výchovy.
Opodstatnenosť rozšíreného vyučovania hudobnej výchovy sme videli vo výchove
vzdelaných mladých ľudí, nadšených poslucháčov hudby a aktívnych amatérskych
hudobníkov, ktorým sa hudba stane životnou potrebou, ktorí budú mať vlastné životné a
hudobné postoje, a tak dokážu ovplyvniť formovanie estetických, morálnych, vôľových a
spoločenských postojov ostatných vrstovníkov. Takto budú napomáhať rozvoju a zvyšovaniu
úrovne hudobno-kultúrneho života širších vrstiev spoločnosti.21
Paralelne s pedagogickým experimentom rozšíreného vyučovania hudobnej výchovy
sa realizovali merania niektorých hudobných schopností pomocou štandardizovaných testov
A. Bentleyho a H. D. Winga, ako aj longitudinálny výskum sledovania vybraných
somatických znakov. Pri hudobných testoch kontrolnú skupinu tvorili žiaci základnej
umeleckej školy, pri antropometrických výskumoch paralelné triedy bez rozšíreného
vyučovania hudobnej výchovy.
Niekoľko náhodne vybraných rezultátov z výsledkov výskumu:
dynamika rozvoja sledovaných hudobných schopností je podstatne prudšia
na 1. stupni ako na 2. stupni základnej školy. (Toto zistenie anticipuje záver

20

V Maďarsku r. 1950 v Kecskeméte otvorili prvú pokusnú triedu a na základe povzbudivých výsledkov
nasledovali školy v Budapešti a vo väčších miestach. Čoskoro počet škôl s rozšíreným vyučovaním hudobnej
výchovy prevýšilo 100. Hlavným zámerom týchto škôl bolo a je výchova hudobne vzdelanej, všestranne
rozhľadenej a hudbu milujúcej mládeže v intenciách Z. Kodálya. (Friss 1964). V Olomouci pod garanciou
doc. PhDr. Ladislava Daniela, CSc. v šk. roku 1966/67 otvorili prvú experimentálnu triedu, s 3 hodinami
hudobnej výchovy týždenne. Žiaci týchto tried zároveň navštevovali vyučovanie hudobného nástroja na
ľudovej škole umenia (tzv. olomoucký model).
21
Viac: LANGSTEINOVÁ, Eva . Zvyšovanie efektívnosti vyučovania hudobnej výchovy na základnej škole.
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pre školskú hudobnú výchovu – venovať veľkú pozornosť kvalite vyučovania nášho
predmetu na 1. stupni ZŠ),
klesajúca tendencia hodnoty variačného koeficientu dokazuje demokratickosť
rozšíreného vyučovania hudobnej výchovy, ktoré efektívne rozvíja hudobné
schopnosti každého žiaka,
intenzívny spev, najmä hra na zobcovej flaute majú signifikantný vplyv na vývin
niektorých somatických ukazovateľov (obvod hrudníka, dýchacie orgány, dychová
kultúra detí),
hudobné činností odporúčame rozšíriť hudobno-dramatickými činnosťami.
V školskom roku 2000/2001 rozšírené vyučovania hudobnej výchovy na Slovensku sa
realizovalo v 58 triedach, okrem Žilinského kraja každý kraj mal aspoň jednu školu s triedami
rozšíreného vyučovania (Palkovič, 2001). Vtedy sa nám to zdalo málo, teraz o tomto
alternatívnom vyučovaní hudobnej výchovy nemáme prehľad. Triedy s rozšíreným
vyučovaním hudobnej výchovy išli tiež akosi dostratena.
Poledňák, Ivan a Jan Budík: Hudba – škola – zítřek
(Projekt modernisace pojetí a osnov hudební výchovy na ZDŠ)
(Praha-Bratislava: Supraphon, 1969. 1. vyd. 153 s.)
Ivan Poledňák22, absolvent Filozofickej fakulty MU v Brne, v odbore hudobná veda
a estetika, študent Jana Raceka a Bohumíra Štědroňa, nasledovníkov V. Helferta. Vedecky
a pedagogicky bol orientovaný veľmi široko: zaujímal sa o metodologické problémy
muzikológie, hudobnú estetiku, hudobnú psychológiu a pedagogiku, teoretickú
a historiografickú problematiku hudby 20. storočia, špeciálne džezu a modernej populárnej
hudby. (Český hudební slovník osob a institucí). Niekoľko rokov bol vedúcim pracovníkom
Výskumného ústavu pedagogického v Prahe, kde sa uskutočnila jeho spolupráca s Janom
Budíkom.23 V 60-tych rokoch minulého storočia nutnosť nového poňatia hudobnej výchovy
rezonovala tak doma, ako v zahraničí.24 Predmetná publikácia predstavuje východiská
a zámery nového poňatia predmetu hudobná výchova a cieľom autorov bolo aj podnecovať
diskusiu odborníkov.
Realizovali logický prístup k riešeniu problematiky: analýza súčasného stavu →
stanovenie cieľov, úloh a zmien v obsahu → overovanie koncepcie → návrh učebných osnov
predmetu. Poľutovania hodná je skutočnosť, že takýto logický postup sa nezachoval
pri realizácii školskej reformy v r. 2008, ani pri jej inovácii v r. 2011.

22

Prof. PhDr. Ivan Poledňák, DrSc. (1931-2009), český muzikológ, hudobný psychológ a pedagóg, publicista,
vysokoškolský profesor na rôznych fakultách VŠ v Čechách, aktívny člen rôznych hudobných organizácií.
Počas normalizácie jeho činnosť bola výrazne obmedzená. Ktorí ho poznali, obdivovali jeho schopnosť
encyklopedického myslenia, poukázanie na rôzne súvislosti, maximálna zainteresovanosť do riešenia
rozmanitých vedeckých problémov, ako aj jeho schopnosť usmerňovať činnosť pracovných tímov.
23
Jan Budík (1915-1995), promovaný pedagóg, autor učebníc hudobnej výchovy (Hv), autor príspevkov o Hv.
24
Problematike sa venovali odborné zoskupenia, realizovali sa rôzne analýzy. Pozri napr. : GREGOR
a SEDLICKÝ. Dějiny hudební výchovy...., s. 120. Kto robí v posledných 20 rokov konkrétne odborné,
objektívne a široko plošné analýzy školského vzdelávania?
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Progresivitu publikácie vidíme aj v tom, že autori prvýkrát nezdôrazňovali len
spoločenskú dôležitosť hudobno-výchovného úsilia, dôležitosť vplyvu hudby na jednotlivca,
ale prihliadali na záujmy a potreby subjektov vzdelávania – detí a mládeže. Z čoho vyplývalo:
akceptovanie a rešpektovanie psychických a fyziologických zvláštnosti a
predpokladov žiakov,
zabezpečenie aktívneho hudobno-výchovného procesu: komplexná sústava
hudobných činností, ktoré sa delia na tri vzájomne sa prelínajúce a podmieňujúce
štruktúry: reprodukčné, recepčné a produkčné. V každej hudobnej činnosti sa majú
prelínať prístupy reprodukčné, recepčné a produkčné,25
výraznejšie začlenenie hudby 20. storočia (aj džezu a populárnej hudby) do obsahu
učiva,
najvyšším cieľom je humanizácia človeka, ktorá je chápaná ako otvorený ideál,
dosiahnutie ktorého pokračuje na ďalšom stupni vzdelávania,
potreba zosúladenia citových a estetických potrieb žiaka so vzdelávacou stránkou
hudobno-výchovného procesu.
Publikácia obsahuje Návrh učebných osnov hudobnej výchovy pre 1. – 9. ročník,
alternatívnej voliteľnej hudobnej výchovy pre 8. a 9. ročník, zborového spevu
a inštrumentálnych súborov v 5. – 9. ročníku. Vymedzuje aj podmienky zavedenia nového
poňatia učebných osnov:
učebné osnovy sú koncipované ako perspektívna norma,
nutnosť urýchlene vypracovať nové učebnice, pričom autori učebníc by mali
participovať na ďalšom overovacom výskume nového poňatia, ako aj na záverečnej
redakcie materiálov; školám včas poskytnúť moderné učebné pomôcky, metodické
príručky,
inovovať prípravu učiteľov hudobnej výchovy, aby boli schopní uskutočniť nové
spôsoby hudobno-výchovnej práce.
Je na škodu, že obsahom progresívna publikácia vyšla v takej nízkej kvalite tlače.
Minimálne členený a zvýraznený text málo motivuje k čítaniu.
Spoločenské zmeny znova zasiahli do dobre rozbehnutej reformy základného
vzdelávania. Na začiatku normalizácie sa prestavba základného vzdelávania spomalila.
Uprostred 70-tych rokov tím pracovníkov výskumných ústavov Jan Budík, Radko Rajmon,
Ľubica Šikulová-Kopinová v spolupráci so Štefanom Kantorom vypracoval celoštátnu
koncepciu hudobnej výchovy zakotvenú v učebných osnovách v roku 1976 pre prvý a v roku
1979 pre druhý stupeň základnej školy. Pozorný čitateľ ľahko zistí, že východiskom pre túto
tzv. Novú koncepciu hudobnej výchovy bola publikácia Poledňáka a Budíka.
Slovenských hudobných pedagógov čaká ministrom školstva avizovaná reforma
v školskom roku 2016/2017: zmeny v učebnom pláne elementárneho a nižšieho sekundárneho
vzdelávania, predĺženie hudobnej výchovy po 8. ročník, premietnutie obsahových
a výkonových štandardov do školskej praxe, tvorba nových učebníc hudobnej výchovy.
25

Pri realizácii tzv. Novej koncepcie Hv práve na toto sa zabudlo, hudobné činnosti, aj keď boli zastúpené na
hodinách hudobnej výchovy, ostali zväčša izolované. Sústava hudobných činností: vokálne, inštrumentálne,
pohybové, posluchové.
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Predovšetkým však treba sformulovať inovovanú koncepciu predmetu hudobná výchova, čo
je úlohou rozhľadeného tímu hudobných pedagógov. Táto inovácia by mala byť realizovaná
na zdravom základe výsledkov a skúseností hudobnej pedagogiky minulosti, s rešpektovaním
požiadaviek súčasnosti a blízkej budúcnosti.
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KLAVÍRNA PEDAGOGIKA – MINULOSŤ, SÚČASNOSŤ
doc. Jana Škvarková, ArtD.
Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
Abstrakt
Klavírna pedagogika má bohatú históriu. Jej vývoj bol ovplyvnený názormi rôznych skupín a osobností
z oblasti klavírneho umenia. Súčasnosť vyselektovala tie najlepšie postoje a názory na efektivitu klavírnej hry.
Metodické postupy hry na klavíri dnes zastupujú hodnotné poznatky získané skúsenosťami z pedagogickej
a interpretačnej praxe.
Abstract
Piano education has a rich history. Its development was influenced by the views of various groups and
personalities from the piano art. The selected present the best attitudes and opinions on the effectiveness of the
piano play. Methodology of the piano play today represents valuable lessons learned from the experience of
teaching and performance practice.

Klavírna pedagogika má veľmi bohatú históriu. Jej korene siahajú k prvým snahám
o organizáciu hry na klávesových nástrojoch prostredníctvom učebníc nástrojovej hry, no
najmä k nezanedbateľnej pedagogicko-umeleckej autorite učiteľa, ktorý svojím príkladom
a skúsenosťami zásadne ovplyvňoval vývoj svojich žiakov. Téma klavírnej pedagogiky
podlieha neustále aktualizácii. I dnes sa mnohí významní klavírni pedagógovia zaoberajú
otázkami ako najlepšie a najefektívnejšie dosiahnuť vytýčené ciele. Na Slovensku sa touto
problematikou erudovane zaoberá prof. Miloslav Starosta.
V príspevku by sme sa chceli dotknúť významných osobností v dejinách klavírnej
pedagogiky, ich názorov, ktoré sami zdokonaľovali, kultivovali, a tak dokázali ovplyvniť
dnešné pohľady na klavírnu hru.
Klavír je nepochybne jeden z najzaujímavejších hudobných nástrojov v dejinách.
I keď jeho začiatok vývoja radíme do prelomu 17. a 18. storočia, mnohé spôsoby hry boli už
známe z hry na organe a iných klávesových nástrojov (klavichord, čembalo, virginal, spinet,
clavecin). Klávesový nástroj, ktorý sa označoval v Nemecku názvom klavier (mechanika
čembala) nemožno zamieňať s hudobným nástrojom, ktorý bol priamym predchodcom klavíra
dnešnej podstaty. Ako prvý predstavil kladivkový klavír verejnosti okolo roku 1700
Bartolomeo Cristofori (1655 – 1731) pod názvom Gravicembalo col piano e forte. Neskôr ho
mechanicky zdokonalil Gottfried Silbermann (1683 – 1753). S prvým kladivkovým klavírom
sa stretol aj Johann Sebastian Bach. Jan Václav Sýkora vo svojej publikácii Dějiny klavírního
umění o tomto nástroji píše: „V prvom štádiu vývoja...bola hra dosť ťažkopádna. Tak posúdil
nástroj J. S. Bach, keď ho asi v roku 1736 prvýkrát poznal.“ Neskôr, po vylepšení, sa „Bach
vyjadril pochvalne....avšak sám si žiadny kladivkový klavír pre svoju potrebu nezabezpečil“
(Sýkora 1973, s. 34 – 35). „Podľa výskumov Evy Badura-Skoda J. S. Bach pravdepodobne
vlastnil klavír a možno niektoré diela vznikli priamo preň.“ (Pinková 2008, s. 19).
Do vývoja klavírnej pedagogiky významnou mierou vstupuje jeden zo základných
elementov, ktorý pomáha pedagógom, umelcom i študujúcim nájsť optimálnu cestu
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k zdokonaleniu hry na klavíri. Je ním systém pod názvom klavírna škola. Môžeme ho chápať
v dvoch líniách:
Klavírna škola ako systém vytvorený na základe pedagogického pôsobenia
vynikajúcich interpretov a pedagógov, ktorí síce svoje metodické postupy pri
vyučovaní klavírnej hry nepublikovali, ale vychovali na ich základe mnohých
žiakov. Tí potom šírili svoje pedagogické a metodické poznatky ďalej, a tým
vytvorili rozmanité prúdy klavírnych škôl.
Klavírna škola ako učebnica, obsahujúca praktickú a teoretickú látku, ktorú jej autori
považujú za dôležitú a užitočnú vo výchove klaviristov.
K prvej skupine patria mnohé významné osobnosti hudobnej histórie i súčasnosti,
akými boli Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig
van Beethoven, Franz Liszt, Fryderyk Chopin, Teodor Leschetizki, Anton Rubinštejn a iní.
Na Slovensku pôsobili v minulom storočí pedagógovia, ktorých taktiež možno zaradiť
k významným osobnostiam pedagogického klavírneho umenia. Sú to osobnosti spojené s
Vysokou školou múzických umení v Bratislave. S minulosťou sa spájajú mená ako Rudolf
Macudzinski, Ivan Palovič, Frico Kafenda, Anna Kafendová, Eva Fischerová-Martvoňová,
Štefan Németh-Šamorínsky, Helena Gáfforová a iní, so súčasnosťou mená ako Marián
Lapšanský, Miloslav Starosta, Ida Černecká, Zuzana Niederdorfer, Daniela Varínska, Ivan
Gajan, Daniel Buranovský, Mária Heinzová a ďalší. Niektorí z nich pôsobia dnes aj na
Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktorej 20. výročie si budeme
čoskoro pripomínať.
K druhej skupine patria autori učebníc pre klávesové nástroje, ktorých práce spadajú
do roku 1320 (Robertbridgský fragment). Autori škôl približne do 17. storočia uvádzajú
predovšetkým praktické príklady hry, niektorí sa zaoberajú problematikou prstokladu
(vychádzalo to o. i. aj z postupnej premeny šírky kláves a pod.). Už začiatkom 18. storočia sa
François Couperin zmieňuje vo svojom Piéces de Clavecin (1717) o zásadách
elementárneho vyučovania detí. Jean Philipp Rameau geniálne domyslel otázku pružnosti
celého hracieho aparátu (Piéces de Clavecin – 1742). Prelomovým sa stalo teoretickopedagogické dielo Carla Philippa Emanuela Bacha pod názvom Versuch über die wahre
Art das Klavier zu spielen (1753, druhý diel napísal v roku 1762). Bach v ňom rozvinul
poučky teoretického výkladu na základe praktických príkladov a zároveň nimi odprezentoval
názory svojho otca. Dielo ovplyvnilo mnohých významných pedagógov, klaviristov
i skladateľov.
Pokus o zjednotenie postojov ku klavírnej hre predstavuje dielo Ignaza Moschelesa
a Francoisa Josepha Fétisa Metóda metód (1837), do ktorej svojimi Etudami opus posthum
prispel aj Fryderyk Chopin. Koncom 18. storočia vznikla na území Slovenska klavírna škola
Franza Xavera Rieglera (1791) pod názvom Anleitung zum Klavier für musikalische
Lehrstunden. Taktiež bratislavský rodák Johann Nepomuk Hummel je autorom trojdielnej
Veľkej klavírnej školy (1828). Carl Czerny svojimi Etudami vytvoril praktický návod
neustáleho zlepšovania klavírnej motoriky. Jeho diela sa hrajú dodnes a predstavujú základnú
literatúru vo vývoji takmer každého klaviristu. Czerny je zároveň autorom trojdielnej práce
Škola op. 500, v ktorom sa pokúsil zhrnúť tie najdôležitejšie zásady hry na klavíri.
Dvadsiate storočie reprezentuje tzv. „asentimentálnym interpretačným štýlom“
(Starosta 2000, s. 86) Ferruccio Busoni svojím dielo Klavierübung (1924). Jednou z nových
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ciest k dosiahnutiu ideálu v klavírnej hre je aj jeho „racionalizácia pianistických predstáv,
ktorá súvisí s pojmom tzv. technického frázovania“ (Starosta 2000, s. 87). Béla Bartók sa
taktiež významným podielom zapísal do dejín klavírnej pedagogiky. Okrem diela
Mikrokozmos, ktoré je samo o sebe komplexom pedagogicky i metodicky premyslených
skladieb s cieľom naučiť dieťa od útleho veku prakticky všetkému, čo ku klavírnej hre
prináleží, napísal spolu so Sándorom Reschofským Klavírnu školu (1913). Vo svojej dobe to
bola škola s novátorským pohľadom na vyučovanie klavírnej hry. Okrem iného Bartók kládol
všeobecne veľký dôraz na tvorivosť učiteľa, na jeho celkový, individuálny prístup k žiakovi
i na jeho vlastnú erudovanosť ako klavírneho profesionála. Za množstvo významných
osobností ruskej klavírnej pedagogiky spomenieme Grigorija Michajloviča Kogana, ktorý
„bol prvým vedúcim Katedry histórie a teórie klavírnej hry na Konzervatóriu v Moskve –
prvej svojho druhu na svete“ (Starosta 2000, s. 120). Je autorom veľkého množstva štúdií,
článkov, publikácií, ktoré neskôr vyšli súborne známe ako Koganove spisy. Za všetky
uvedieme Školu klavírnej transkripcie, Otázky pianistiky, či nám na Slovensku dobre známe
diela Práca pianistu a Pri bráne majstrovstva s podtitulom Psychologické predpoklady
úspešnosti práce klaviristu. Prekladateľ tohto diela prof. Jindřich Pazdera v úvode píše, že si
dovolil zmeniť podtitul, aj v nadväznosti na názory Henricha Neugauza, na Psychologické
predpoklady úspešnosti práce hudobníka. Práca je teda všeobecne pokladaná za univerzum
prístupu k hudbe ako celku. Tento moment je mimoriadne významným posolstvom pre
pedagógov klavírnej hry v súčasnosti. V podobnom duchu je písaná i Práca pianistu, ktorá
u nás vyšla v roku 2009 v preklade prof. Miloslava Starostu. Je výsledkom vyše štyridsať
ročnej pedagogickej činnosti Grigorija Kogana.
V proveniencii Spojených štátov sa v 20. storočí objavilo taktiež množstvo
významných pedagógov, ktorí svojimi názormi formovali povedomie v danej oblasti. Jednou
z nich bola Abby Whiteside (1881-1956). Svoje názory prezentovala o. i. aj v publikácii,
ktorá vyšla aj v roku 1969 pod názvom Nevyhnutnosti zvládnutia klavírnej hry (prvé vydanie
1955), Zvládnutie Chopinových etud a iné eseje (prvé vydanie 1961). Abby Whiteside
spochybňovala klasický prístup ku klavírnemu cvičeniu v zmysle precvičovania sily každého
prsta rovnako podľa cvičení Czerného, či Hannona. Uprednostňovala skôr holistický prístup,
v ktorom ramená a trup sú vodiče hudobného obrazu, ktorý sa vytvorí najskôr v predstave.
Jedna z jej didaktických zásad bola, že skladby nemôžu byť asimilované do „svalovej“ pamäti
(mechanická pamäť), ale má byť aktivovaná vnútorná pamäť, ktorá sleduje hudobný obsah.
V súčasnosti nadácia pod jej menom podporuje množstvo koncertov a podujatí v oblasti
klavírnej hry. Prezidentkou nadácie, ktorá sídli v New Yourku je pani Sofia Rosoff.
Ďalším významným pedagógom bola Dorothy Taubman (1917-2013), zakladateľka
Taubmanovej školy hry na klavíri, ktorej prístup ku klavírnej technike bol založený na
analýze pohybového aparátu v súčinnosti s prezentovanou skladbou. Úspešne sa zaoberala aj
liečbou zranení hudobníkov, ktorým úrazy bránili úspešne rozvíjať svoju kariéru. Okrem
iných, aktívne spolupracovala s pedagógmi zo Juilliard School. Vo svojej praxi sa
zameriavala na koordináciu hracieho aparátu z pohľadu efektivity pohybu, pričom telo musí
pôsobiť ako jeden celok a jeho jednotlivé časti musia byť zaťažované primerane svojim
funkciám. Prezentovala názor, že hrací aparát musí slúžiť umeleckému zámeru a taktiež
umeleckú hru nemožno oddeliť od techniky. Dorothy Taubmanová publikovala svoje pohľady
na problematiku klavírnej hry v mnohých odborných článkoch a publikáciách. Jej názory
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oslovili mnohých odborníkov z oblasti medicíny. Podobnými problémami u spevákov sa
zaoberal aj významný americký pedagóg William Vennard. Taubmanovej zásady klavírnej
hry prezentujú ďalej jej nasledovníci, ku ktorým patrí aj Edna Golanski, ktorej lekcie zásad
klavírnej hry možno sledovať na nahraných DVD nosičoch. Nasledovníci a kolegovia
Dorothy Taubmanovej pokračujú v šírení jej pedagogických snažení aj prostredníctvom
klavírnych kurzov. V júni 2016 sa konal ich piaty ročník.
Neodmysliteľnou súčasťou americkej klavírnej školy je dielo Jamesa Bastiena (1934
– 2005). Spolupracoval so svojou manželkou na niekoľkých zošitoch klavírnych škôl pre
začiatočníkov i pokročilých. Zošity reprezentujú typ modernej klavírnej školy, ktorá
zohľadňuje prirodzený rast nárokov na klaviristu i s mimohudobnými podnetmi (ilustrácie).
Škola si získala veľkú popularitu nielen v Spojených štátoch, ale aj v zahraničí. Výhodou
jednotlivých postupov je, že nevyžadujú prísny poriadok vo výbere jednotlivých cvičení.
Naopak, dávajú priestor pedagógovi byť kreatívnym a dopĺňať obsah školy aj inými
kombináciami skladieb.
Súčasnú klavírnu pedagogiku na Slovensku zastupuje významná osobnosť
interpretačného umenia – prof. Miloslav Starosta. Počas svojej aktívnej profesionálnej dráhy
bol vynikajúcim interpretom a počas svojej vyše štyridsaťročnej pedagogickej praxe vychoval
množstvo úspešných klaviristov. V roku 2000 sa stal vedúcim novozaloženého Metodického
centra Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave, ktoré sa v
roku 2003 pretransformovalo na Centrum výskumu. Bol zakladateľom časopisov Bulletin
(vychádzal v rokoch 2002-2004), od roku 2004-2008 bol na VŠMU šéfredaktorom odborného
časopisu TEMPO. Je autorom mnohých odborných článkov, prekladov, prednášok, statí
a publikácií. Jeho pedagogické majstrovstvo vychádzalo nielen z interpretačnej praxe, ale aj
z teoretických podnetov svetových odborníkov v oblasti klavírnej hry. Jedným z najväčších
impulzov tvorivosti v klavírnej pedagogike, ktorý pochádza z prvej polovice 20. storočia, bola
publikácia Carla Adolfa Martienssena Tvorivé vyučovanie klavírnej hry. Túto vedeckú štúdiu
nemeckého autora pokladá prof. Starosta za jedno zo základných diel, ktoré prinieslo veľa
nových poznatkov v tejto oblasti. K jeho najvýznamnejším prácam patrí monografia Cesty
k umeniu klavírnej hry z roku 2006. Zaoberá sa v nej klavírnou didaktikou, jej vývojom ako
aj vývojom celého hudobného myslenia. Pre každého klaviristu/hudobníka sú poučné kapitoly
o podstate a vlastnostiach šírenia zvuku, tvorby tónu, či celkovej analýzy a syntézy štúdia
hudobného diela. Starosta sa dotýka i procesu vyučovania klavírnej hry začiatočníkov,
systému výchovy klaviristu ako výchovnovzdelávacieho procesu, i konkrétnym analýzam
a odporúčaniam napr. používania pedálu pri hre. Nezanedbateľne dôležité pre každého
klaviristu je schopnosť ovládania vlastnej psychiky, ktorej problematiku autor rozoberá
v kapitole Základné psychické faktory tvorivého vyučovania klavírnej hry. V publikácii
Kapitoly z dejín klavírneho umenia a pedagogiky klavírnej hry sa pozornosť sústreďuje na
hudobnú interpretáciu, ktorú autor pokladá za zvláštny druh umeleckej činnosti. Medzi hlavné
úlohy klavírnej pedagogiky radí „nevyhnutne aj výchovu hudobných interpretov,
profesionálov i hudobných amatérov. Pedagóg by mal byť v prvom rade dobrým
psychológom a hudobníkom“ (Starosta 2000, s. 5). Najväčší priestor publikácia ponúka
profilom osobností, ich dielam a ich celkovému prínosu v oblasti klavírnej pedagogiky.
Mimoriadne zaujímavé a čitateľsky obľúbené boli príspevky Miloslava Starostu v Hudobnom
živote (do roku 1989), ktoré vyšli v niekoľkých číslach za sebou. Okrem spomenutých dvoch
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monografií sa Miloslav Starosta podpísal pod preklady Koganovho diela Práca pianistu,
Timakinovej Výchovy klaviristu a publikácie Anny Malinkovskej Béla Bartók – pedagóg.
Metodikou klavírnej hry sa zaoberá Miloslav Starosta v Metodickej príručke klavírnej hry pre
ĽŠU z roku 1986.
Vyučovanie hry na klavíri patrí dodnes k dynamickému pedagogickému umeniu, ktoré
ovplyvňujú mnohé vonkajšie i vnútorné faktory. Spája sa tu umenie učiteľa pracovať citlivo
s danou mierou talentu svojho žiaka i s celkovými podmienkami a objektívnymi vplyvmi,
ktoré zasahujú do jeho hudobného vývoja. Nesmieme zabúdať, že profesionálna dráha
výchovy klaviristu/hudobníka je podmienená tvorivosťou s pevnými zásadami klavírneho
„remesla“.
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HUDOBNO-PEDAGOGICKÁ REFLEXIA NA SLOVENSKU V 20. A 21.
STOROČÍ CEZ PRIZMU POZITÍVNEHO VZOSTUPU HUDOBNÉHO
VZDELÁVANIA
PhDr. Janka Kupková, CSc.
Katedra hudby, Pedagogická fakulta UKF v Nitre
Abstrakt
Príspevok prezentuje hudobno-pedagogickú reflexiu na Slovensku v 20. a 21. storočí, pričom sa
primárne zameriava na hudobno-pedagogickú spisbu, orientovanú na sféru intencionálnej hudobnej edukácie.
Pozornosť sústreďuje na knižnú hudobno-pedagogickú produkciu (vedecké a odborné monografie,
vysokoškolské učebnice, metodická literatúra), ktorá vznikala s pozitívnou ambíciou prispieť k vzostupu
hudobného vzdelávania. Uplatnením analyticko-syntetických metód, ako aj aplikáciou komparačnej metódy
formuluje a akcentuje prínosné podnety či impulzy pre hudobné vzdelávanie, s hodnotením možností ich
pozitívnej implementácie do školskej hudobnej výchovy.
Abstract
The paper presents musical-pedagogical reflection in Slovakia in the 20th and 21st century, dealing
primarily with musical-pedagogical literature focused specifically on the sphere of intentional music education.
Studied literature includes scientific and scholarly monographs, academic text-books and works on methodology
which have been written to contribute to the progress of music education in Slovakia. Using the methods of
analysis and synthesis as well as by application of a comparative method, the paper accentuates contributory
incentives and impulses in music education and assesses their positive implementation into music education in
schools.

Úvod
Rok 2016, ktorý sa nesie v znamení „Roku slovenskej hudby“ nás iniciuje nielen
k zintenzívneniu záujmu o prezentovanú koncertnú a hudobno-dramatickú produkciu našich
skladateľov súčasnosti i minulosti, ale obracia našu optiku aj k rôznym historickým
hudobným prameňom slovenskej proveniencie, ako aj k pedagogickej spisbe, ktorá
generovala s ambíciou prispieť k vzostupu hudobného vzdelávania. V široko vymedzenom
titule nášho príspevku pozornosť sústredíme predovšetkým na obdobie po roku 1976, nielen
z hľadiska „okrúhlosti“ uvedeného dáta, ale i vzhľadom na fakt, že v prijatej tzv. Novej
koncepcii hudobnej výchovy („Projekt ďalšieho rozvoja československej výchovnovzdelávacej sústavy“) sa na Slovensku etablovalo tzv. činnostné poňatie hudobnej edukácie,
ktoré zostalo zachované aj v nasledujúcej koncepcii, obohacujúc sa o ďalšiu atraktívnu
hudobno-výchovnú zložku (hudobno-dramatické činnosti).
Hudobno-pedagogická reflexia na Slovensku po roku 1918
Je nesporné, že rok 1918 bol veľmi dôležitým medzníkom slovenských národných
dejín, znamenal koniec maďarizácie, priniesol reálnu nádej na politický, hospodársky
a kultúrny rozvoj Slovenska v Československej republike. V porovnaní s predchádzajúcim
obdobím bol evidentný vzrast hudobného a kultúrneho života, budovanie jeho inštitucionálnej
základne. Na rozvoji slovenskej kultúry a školstva participovali aj významné pedagogické
a umelecké osobnosti z Čiech. Medzi nimi bolo i viacero odborne fundovaných a publikačne
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aktívnych pedagógov, z nich možno vyzdvihnúť osobnosť Emila Hulu (1883 – 1942)1, vďaka
ktorému sa dosiahol na Slovensku kvalitatívny vzostup v tvorbe učebníc v medzivojnovom
období. Oceniť možno jeho progresívny zámer v rozvíjaní hudobnosti detí, pričom sa opieral
o intonačnú metódu nemeckého pedagóga M. Battkeho, implementujúc jej komponenty do
svojej metodickej literatúry2. Význam edukačných snáh E. Hulu je zrejmý v akcentovaní
esteticko-emocionálnych aspektov hudobného vzdelávania, pričom jeho ideálom bol „spev
krásny, podmienený zreteľnou výslovnosťou, čistou intonáciou, správnymi prízvukmi,
rytmickou presnosťou, vhodným frázovaním, primeranými oddychmi a precíteným
prednesom“3. Ak sa zameriame na stav vyučovania spevu v období Prvej československej
republiky, je potrebné si uvedomiť, že „Slovensko sa začalo riadiť školskými zákonmi
celoštátneho charakteru (až na ojedinelé výnimky), a že sa ich – za podstatne sťažených
podmienok – muselo pridŕžať“4. Reziduá z obdobia pred 1. svetovou vojnou, sa prejavili aj
v nízkej úrovni vyučovania a v jej zaostávaní oproti českým zemiam. Determinanty tohto
stavu boli pedagógmi kritizované aj v súdobej odbornej tlači, pričom mali na ňom výrazný
podiel neadekvátne vyškolení učitelia, malá časová dotácia predmetu, celkový úpadok
hudobnosti a nedostatočné materiálne vybavenie škôl pre vyučovanie hudobnej výchovy.
Pozitívne podnety a stimuly prínosnej pedagogickej reflexie E. Hulu, ako aj ďalších
pedagógov (slovenských i českých), nenašli svoje naplnenie
a patričnú rezonanciu
v edukačnej praxi, ktorá využívala len imitačné praktiky pri mechanickom osvojovaní si
piesní a nedostatočná zásoba piesňového materiálu, ako aj nerealizovanie hodín „spevu“ bolo
neblahou realitou u mnohých vtedajších učiteľov5.
V období samostatného „Slovenského štátu“6 , počas ktorého sa slovenské školstvo
uberalo vlastným vývojom, odlišným od českých zemí, sa v pedagogickej reflexii vynímajú
publikácie slovenského pedagóga Ladislava Stančeka, v spoluautorstve s Jozefom Vrončom.
Vo vydanej metodickej literatúre7 kvitujeme anticipáciu súčasných didaktických hier
v elementárnych ročníkoch vzdelávania, pričom je zrejmá aj ich koherencia s úlohami
v dobových školských dokumentoch. Autori boli naplnení ambíciou zatraktívniť hudobnopohybovú oblasť (pohybové hry s prvkami dramatizácie a improvizácie). Klady publikácie
1

Emil Hula pôsobil ako pedagóg na Učiteľskom ústave v Modre v rokoch 1919 – 1936. KUPKOVÁ, J.
Hudobno-pedagogický odkaz E. Hulu a jeho aktuálnosť pre dnešok.
2
Metodická literatúra je zastúpená nasledovnými prácami: HULA, E. Vyučovanie spevu dľa nových učebných
osnov (korešponduje s učebnicou Naše spievanky), 1923. HULA, E. Hudobná výchova spevom (prináleží k
učebnici Našim deťom), 1932. Prínosné myšlienky E. Hulu, publikované v dobových periodikách (Hula,
1921, Slovenská škola, s. 14) korešpondovali so súdobou reflexiou českých pedagógov Konvalinku a Krcha ,
pričom analogicky s nimi postrehol aj nedostatky Battkeho intonačnej metódy, uvedomujúc si, že tento systém
tvorí len základy modernej hudobnej výchovy, v ktorej nesmie chýbať vlastný esteticko-umelecký zmysel, t.j.
„výchova citu“.
KUPKOVÁ, J. Hudobno-pedagogické aktivity na Slovensku po roku 1918.
3
HULA, E. Vyučovanie spevu dľa nových učebných osnov, 1923.
4
GREGOR, V. a T. SEDLICKÝ. Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku, s. 185.
5
GREGOR, V. a T. SEDLICKÝ, ref. 4, s. 185.
6
Samostatný „Slovenský štát“ trval v časovom období rokov 1939 – 1945.
7
STANČEK, L. a J. VRONČ. Mladý spevák. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 1941. VRONČ, J. a L.
STANČEK. Príručka hudobnej výchovy a notovaný spevník Mladý spevák. Trnava : Spolok svätého Vojtecha,
1941. Ako konštatuje T. Sedlický „jej teoretickú časť možno pokladať za prvý pokus slovenských autorov
o zostavenie metodiky hudobnej výchovy“ (1990, s. 202).
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vyzdvihla aj E. Langsteinová8, ktorú okrem viacerých ďalších pozitív, oslovil v teoretickej
časti príručky J. Vronča „pedapsychologický prístup k vzťahu dieťa a hudba, zámerom
hudobnej výchovy je „harmonická výchova plnej osobnosti človeka“,...spev plný pohybu
a radostnej činnosti, ktorá by bola prirodzene detská“. Ani v tomto období však nenastala
optimálna situácia pre hudobnú edukáciu na Slovensku, pričom pretrvávajúcim negatívom bol
citeľný nedostatok kvalifikovaných učiteľov na všetkých stupňoch a typoch škôl, ako aj
klesajúca úroveň vyučovania hudobnej výchovy. Zvýšená aktivita slovenských pedagógov,
rezultujúca v podobe rozmanitých publikačných počinov (nové učebnice, metodické
príručky, spevníky) sugeruje nám poznatok o ich fundamentálnom význame pre slovenskú
hudobnú pedagogiku. Berúc do úvahy aj krátke trvanie Slovenského štátu, konštatuje T.
Sedlický, že „treba po zvážení uvedených kladov i záporov konštatovať, že po počiatočnej
stagnácii sa postupne vytvárali pre vyučovanie hudobnej výchovy na Slovensku dobré
podmienky, ktoré nadväzovali na hudobno-výchovné tradície z obdobia I. ČSR“9. Tým
možno usudzovať, že podnetné impulzy z vtedajšej hudobno-pedagogickej spisby mali isté
predpoklady preniknúť aj do edukačnej praxe.
V období po roku 1945 dochádzalo k zmenám v oblasti hospodárskeho, spoločenského
i kultúrneho života, čo sa odrazilo aj v úsilí o vytvorenie novej koncepcie vzdelávania,
realizovanom v druhej polovici uplynulého storočia. Práve osobnosť Viliama Fedora (1913 –
1979)10 predstavuje výrazný prínos pre slovenskú hudobnú pedagogiku, pričom vo vytvorenej
pedagogickej literatúre11 inovatívne prezentoval aktívno-receptívne vyučovanie, začleňujúc
aktívne činnosti detí pri počúvaní hudby. Možno kvitovať jeho pozitívne pedagogické
stimuly, ktoré sú aktuálne aj pre dnešok. Vyzdvihujeme tiež fakt, že bol prvým pedagógom,
ktorý rozpracoval postup pri „predhrávaní“, špecifikáciou percepčného procesu, v ktorom si
percipienti osvojujú kognitívne i estetické kvality umeleckých artefaktov. V. Fedor invenčne
rozpracoval aj oblasť uvedomelej vokálnej intonácie, zvoliac si správne intonačné východisko
i algoritmus postupu12. Anticipoval tiež možnosti rozvoja detskej hudobnej tvorivosti,
prepojenej s intonačnou znalosťou a rešpektovaním výrazových aspektov tvorených melódií.
Vzhľadom na neuspokojivý stav hudobnej edukácie na školách z dôsledného rešpektovania
intonácie načas rezignoval, neskôr sa však týmito relevantnými otázkami opäť zaoberal, berúc
do úvahy aj psychologické základy intonácie a sluchovej analýzy.
V tomto období kvitujeme aj progresívne trendy, realizujúce sa vo sfére hudobnopedagogickej reflexie, prepojenej s empirickým skúmaním, ktoré uskutočnil slovenský
hudobný pedagóg Jozef Šamko (1908 – 1980)13 a výsledky publikoval vo svojej monografii
Hudba a hudobnosť v spoločnosti (1947). Bádateľ a pedagóg J. Šamko dospel k zaujímavému
zisteniu, že intenzívnejšie pestovanie zborového spevu a inštrumentálnej hry (hoci len
nepovinne) u žiakov meštianskych škôl, našlo svoj pozitívny odraz v kvalitatívnom posune
8

LANGSTEINOVÁ, E. Minulosť, prítomnosť a budúcnosť hudobnej výchovy na Slovensku, s. 24-25.
GREGOR, V. a T. SEDLICKÝ, ref. 4, s. 208.
10
Viliam Fedor pôsobil ako vysokoškolský pedagóg (docent) na Katedre hudobnej výchovy PF v Nitre od r.
1966.
11
FEDOR, V. Metodika hudobnej výchovy.
12
LANGSTEINOVÁ, E. K najstaršiemu problému našej hudobnej pedagogiky, s. 46-51.
13
Jozef Šamko počas svojho života pedagogicky pôsobil na rôznych typoch škôl (základné, stredné i vysoké).
PAVLÍK, O. et al. Pedagogická encyklopédia Slovenska, s. 349.
9
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vo vzťahu k hudobným hodnotám i v štatistických dátach vzostupu záujmu o husľovú hru.
Tento fakt, empiricky dokázateľný, ho upevnil v jeho podnetných snahách o zavedenie
intenzívnejšej hudobnej edukácie na školách meštianskych a stredných. Pokrokové
a interesantné snahy J. Šamka o zriadenie Štátnej meštianskej školy v Bratislave, ktoré sme
postrehli, zvýraznila aj E. Langsteinová14, pričom na základe návrhu učebného plánu možno
usudzovať na anticipáciu dnešného rozšíreného vyučovania hudobnej výchovy. Je zrejmé, že
Jozef Šamko svojimi bádateľskými aktivitami potvrdil akceptáciu sociologických metód a ich
aplikáciu, s výhľadom na skvalitnenie hudobnej pedagogiky a hudobnej výchovy. Nielen
obmedzenosť hudobných pedagógov v kontaktoch so susednými krajinami v oblasti hudobnej
výchovy, ale aj redukcia vyučovacích hodín a jej vyradenie v 13. – 17. roku života15, kedy je
mladá generácia najvnímavejšia k umeleckým hodnotám, signalizovali, že prínosné hudobnopedagogické počiny, stelesnené v súdobej slovenskej hudobno-pedagogickej spisbe nenašli
náležité naplnenie v praxologickej sfére. Na oblasť hudobnej percepcie neboli učitelia
dostatočne pripravení, absentoval materiál na prehrávanie (gramoplatne), a tak sa táto zložka
nemohla vhodne uplatniť. Opakujúce objektívne nedostatky však pretrvávali i naďalej,
k „ostinátnym“ problémom prináležal nedostatok vyhovujúcich edukačných médií, tvorivých
učiteľov i materiálneho zabezpečenia škôl. Ani iniciatívne a progresívne návrhy na zriadenie
hudobnej meštianky sa v tomto období nepodarilo presadiť a zrealizovať.
K vzostupu slovenskej hudobno-pedagogickej reflexie už v 60. rokoch minulého
storočia prispel aj Tibor Sedlický (1924 – 2004), ktorého možno považovať za aktívneho
pokračovateľa línie receptívnej hudobnej výchovy, formulovanej V. Fedorom. Zohľadňoval
obsahovosť hudby, v zmysle jej diferenciácie na programovú a absolútnu a vyžadoval
systematické a uvedomelé približovanie hudby už v elementárnych ročníkoch hudobnej
edukácie16. K metodickému uchopeniu problémov počúvania hudby prispel i
následne vydanými knižnými publikáciami17, ktoré mali poskytnúť pomoc učiteľom v tej
oblasti, ktorá sa dodnes pokladá za najnáročnejšiu zo všetkých hudobno-edukačných zložiek.
V druhej polovici 70. rokov uplynulého storočia sa výraznejšie akceptovala hudobná
výchova ako súčasť konceptu tzv. estetickej výchovy18 a vo vydanej slovenskej pedagogickej
dokumentácii (1976) sa hudobné činnosti19 ponímali ako základňa rozvoja estetických
schopností, zručností, návykov a skúseností. K skvalitneniu praxologickej sféry smerovalo
pedagogické úsilie viacerých pedagógov, z nich vyzdvihujeme najmä prínos Ľubice Šikulovej
14

LANGSTEINOVÁ, E. Minulosť, prítomnosť a budúcnosť hudobnej výchovy na Slovensku, s. 23-35.
K reštrikcii došlo v roku 1953, nakoľko sa začali uprednostňovať predmety technického charakteru. Ako
uviedol T. Sedlický (1990, s. 222) „úlohy a ciele hudobnej výchovy sa od minulých nijako nelíšili
a požiadavky na žiakov zostali pomerne vysoké“.
16
T. Sedlický pôsobil ako hudobný pedagóg na rôznych typoch a stupňoch škôl. Z jeho prvých metodických prác
možno uviesť publikáciu, ktorá vyšla v spoluautorstve s Ladislavom Lengom. SEDLICKÝ, T. a L. Leng.
Metodický sprievodca k učebnici Hv pre 7. ročník. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1964.
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SEDLICKÝ, T. Počúvanie hudby v 1.-5. ročníku ZDŠ. Banská Bystrica: Učebné pomôcky, 1979.
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Je potrebné uviesť, že snahy o začlenenie hudobnej výchovy do rámca školsky realizovanej estetickej výchovy
sa presadzovali už v priebehu niekoľkých predchádzajúcich desaťročí (po druhej svetovej vojne). In:
KUPKOVÁ, J. Hudobná výchova na Slovensku po roku 1989, s. 38.
19
V učebných osnovách (1976, s. 3) sú v rámci hudobných činností uvedené „spevácke, inštrumentálne,
pohybové a počúvacie činnosti“, prostredníctvom ktorých si žiaci rozvíjajú nielen svoje múzické prejavy, ale
osvojujú si aj kognitívne poznatky o hudbe.
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- Kopinovej, pričom jej vklad spočíval v produkcii metodických prác (1979)20, v ktorých
rozpracovala všetky hudobno-výchovné činnosti. Pedagogické snahy, ktoré smerovali
k vyriešeniu aktuálnych hudobno-pedagogických problémov reprezentoval so svojimi
fundovanými publikáciami pedagóg, muzikológ a skladateľ Ladislav Burlas. Svoju vedeckú
erudíciu využil pri riešení problematiky receptívnej hudobnej výchovy a pedagogickej
interpretácie hudobného diela. Kvitujeme, že reflektoval závažný problém priblíženia
a výkladu hudobného diela21, akceptujúc fakt, že interpretácia hudobného diela musí
vychádzať z celého komplexu aspektov, týkajúcich sa technicky štýlového, dobovovkusového, spoločensky - historického a individuálne jedinečného aspektu. Podnetné sú i jeho
postrehy v oblasti poslania pedagóga, pričom má na zreteli, že žiakov treba nabádať k vlastnej
dešifrovacej, konotačnej aktivite. Najúčinnejším motivačným činiteľom je v poňatí L. Burlasa
vzbudenie záujmu detí prostredníctvom individuálnej činnosti, ktorá vedie k pozornosti voči
dielu, v ktorom sa odohráva niečo podobné, ako to, čo skúšali samé. Oproti predchádzajúcim
slovenským koncepciám sa vyznačuje výraznými inovačnými rysmi, no zároveň možno
predpokladať plodné prelínanie českej a slovenskej hudobnej pedagogiky, nakoľko česká
hudobno-pedagogická produkcia v týchto rokoch prináša tiež progresívne štúdie,
zdôrazňujúce činnostný a problémový charakter hudobnej recepcie, aplikujúc
interdisciplinárny prístup.
Hudobno-pedagogická reflexia na Slovensku po roku 1989
Po roku 1989, kedy došlo k zmene spoločenského zriadenia, sa vo všetkých oblastiach
života zdôrazňovali demokratizačné tendencie. Nielen hudobná kultúra, ale aj slovenské
školstvo bolo po novembri 1989 výrazne poznamenané prevratnými spoločensko-politickými
zmenami. Iniciovalo sa akceptovanie novej filozofie školstva a výchovy, tvorivo
humanistickej výchovy a vzdelávania, ktorá presúva akcent zo vzdelávania a kognitívneho
rozvoja človeka na formovanie nonkognitívnych oblastí a v popredí sú atribúty, relevantné
základným etickým kategóriám (dobro, spravodlivosť, čestnosť...).
Po roku 1989 kvitujeme kvantitatívny nárast knižných hudobno-pedagogických
publikácií, ktorý bol determinovaný aj rozšírením edičných platforiem. Reflektovali sa nielen
tradičné hudobno-pedagogické otázky, ale aj nové problémové okruhy, analogické so
zahraničnými trendmi v hudobnom myslení. Vydávaná knižná produkcia svedčí
o dosiahnutom progrese vo sfére teoretického hudobno-pedagogického bádania, ako aj
pozitívneho úsilia o skvalitnenie hudobno-výchovnej praxe.
Do oblasti teórie hudobnej pedagogiky v druhej polovici 90. rokov 20. storočia
výrazne prispeli Ladislav Burlas a Eva Michalová. V práci22 hudobného skladateľa,
muzikológa a pedagóga Ladislava Burlasa vyzdvihujeme jeho osobitý zreteľ k osobnosti
dieťaťa, ktorý uchopil vo viacerých rovinách. Nielen v rovine poznania filozofie „Hnutia
z dieťaťa“, ale aj v zmysle špecifikácie ontogenetického modelu hudobného vývinu.
Inovatívne rysy boli príznačné pre riešenie relevantnej problematiky hudobnej recepcie, kde
20

ŠIKULOVÁ, Ľ. Hudobné činnosti v nižších ročníkoch základnej školy. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre
hudobnú výchovu, 1979.
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BURLAS, L. Pedagogická interpretácia hudobného diela, s. 8-41.
22
BURLAS, L. Teória hudobnej pedagogiky.
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sa pedagogická invenčnosť L. Burlasa prejavila v akcentovaní problému verbalizácie vo sfére
hudobnej edukácie. Aktivizačné otázky, ktoré formuloval, sú primerané recipientom
školského veku a možno ich pokladať za problémovo koncipované úlohy. Jeho prínos pre
oblasť edukačnej sféry vidíme aj v jeho inšpiratívnom vklade do teórie tvorby a hodnotenia
učebníc hudobnej výchovy.
Osobitne podnetnou pre oblasť teórie i praxe hudobnej pedagogiky bola aj
monografická publikácia Hudba - komunikatívny dynamizmus23 z pera L. Burlasa.
V reflektovaní pedagogickej interpretácie hudobného diela nielenže precizoval špecifické črty
detskej hudobnej recepcie, ale tiež v súvislosti s percepciou času u detí postihol aj nesporný
fakt, že „je lepšie hrať kratšie hudobné úseky a opakovať ich, aby sa hudba mohla psychicky
lepšie zakotviť, aby sa na ňu vypestovali reflexy“24. Prof. L. Burlas nielenže fundovane
uchopil teoretickú sféru hudobnej komunikácie, ale prezentoval aj modelovanie hudobnopedagogických komunikačných vzťahov25.
Približne v rovnakom čase ako knižné publikácie L. Burlasa, vyšla i
vedecká monografia Evy Michalovej Hudba v škole (1997). Spoločné črty s reflexiou L.
Burlasa kvitujeme v akceptovaní impulzov z teórie komunikácie v pedagogickom vzťahu
učiteľ- žiak. Prof. E. Michalová vyzdvihla aj inovatívny prvok komunikácie, „kde pedagóg
vo svojom ľudskom rozmere neostáva sám, ale žiak sa mu stáva partnerom v kontakte
s uvedenými paradigmami pri objavovaní ich hodnôt v umení a vo svojom životnom
prostredí“26. Analogické snahy, invenčne naplnené i v tvorivej praxi sme zaznamenali aj
u ďalších súdobých slovenských hudobných pedagógov, ktorí sa uberali v línii filozofie
„primus inter pares“27. Prínosným bolo tiež reflektovanie metafory, ktorú E. Michalová
osvetľovala z rôznych uhlov pohľadu (z optiky hudobnej pedagogiky i estetiky) a opomenula
aj možnosti pre aplikáciu paralel hudby s inými druhmi umenia.
V knižnej spisbe, ktorá erudovane syntetizovala teoretickú i empirickú bázu hudobnej
výchovy vyniká monografia Evy Langsteinovej Zvyšovanie efektívnosti vyučovania hudobnej
výchovy na základnej škole (1996). Jej osobitý prínos spočíva nielen v sprostredkovaní
poznatkov o hudobno-výchovnej koncepcii rozšíreného vyučovania hudobnej výchovy
v Banskej Bystrici (garantka), ale aj o využívaných progresívnych metódach a aktivizačných
organizačných formách vyučovania. Vyzdvihnúť tiež treba prof. E. Langsteinovou
akceptovaný zreteľ na uplatnenie detskej hravosti, radosti z objavovania a najmä detskej
hudobnej kreativity. Kvitujeme výsledky dlhodobého prirodzeného pedagogického
experimentu (realizácia rozšíreného vyučovania hudobnej výchovy)28, ktoré exaktne potvrdili
jeho vplyv na rozvoj hudobnosti detí i na pozitívne formovanie ich osobnostného potenciálu.
23

BURLAS, L. Hudba - komunikatívny dynamizmus. Monografický zborník zahŕňa päť štúdií, dokumentujúc
hudobno-pedagogické myslenie L. Burlasa.
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Realizovalo sa od r. 1987/88 v Banskej Bystrici, spočiatku ako experiment. KUPKOVÁ, J. Hudobná výchova
na Slovensku po roku 1989, s. 65.
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Zo slovenských vysokoškolských učebníc si zaslúži pozornosť publikácia Drahokam
hudby (1997) hudobného skladateľa a pedagóga prof. Juraja Hatríka, ktorá prezentovala
originálne riešenie komplexnej hudobnej výchovy. Jeho prínos výstižne formulovala aj E.
Michalová: „...predostrel k inovovaným učebným osnovám pre 1. stupeň ZŠ projekt
vyučovania hudobnej výchovy ako prácu so živou hudbou. Rozvíja nielen základné hudobné
schopnosti, ale kladie dôraz na rozvoj hudobnej tvorivosti a hudobného myslenia. J. Hatrík
všetky predložené hudobné témy má overené z vlastnej práce s deťmi, ako aj
s vysokoškolákmi v pedagogickom vzdelávaní“29. Vyzdvihujeme tiež jeho invenčný prístup,
ktorý vychádzal z modelu rozprávky, ako aj ním prezentované impulzy k vytvoreniu
hudobného divadla, ktoré bolo svojsky kreované aj inými učiteľmi a odborníkmi30. Je
potešiteľné, že prínosný hudobno-pedagogický vklad J. Hatríka našiel svojich aktívnych
a tvorivých pokračovateľov, čím sa filozofia ním postulovanej hudobnej edukácie znovu
oživuje a ďalej rozvíja.
Knižnú produkciu, prínosnú pre sféru teórie hudobnej pedagogiky i hudobnovýchovnej praxe, obohatili v nami skúmanom období i ďalšie originálne práce, ktoré
v tlačenej podobe fixovali aj uskutočnenú tvorivú aktivitu s deťmi. Možno ich pokladať za
aplikáciu progresívnych integratívnych stimulov, v podobe pôvodných slovenských hudobnopedagogických projektov. Invenčné múzické projekty, ktoré prezentoval vo svojej knihe
Druhá múza detského divadla (1989, 1996) pedagóg a skladateľ Belo Felix predstavujú
v podstate alternatívny typ hudobnej edukácie, ktorý dlhodobo presadzoval a realizoval. Prof.
B. Felix bol na Slovensku prvým hudobníkom, ktorý knižne publikoval teoretické poznatky
i vlastné praktické skúsenosti z oblasti hudobno-dramatických aktivít. Vklad publikovanej
práce vidíme nielen v jej inšpiratívnosti pre sféru detskej hudobno-dramatickej produkcie, ale
aj v docenení významu tejto činnosti, etablujúcej sa ako nová hudobno-edukačná zložka,
súčasť inovatívne poňatej intencionálnej hudobnej výchovy na Slovensku.
Zaujímavý počin v slovenskej hudobnej pedagogike predstavovalo tiež teoretické
spracovanie, realizácia a publikácia projektu Maľovaná hudba - znejúci obraz (1992)
autorskej dvojice B. Felix a L. Janáková. Práca prezentovala príťažlivú tému, s výrazným
dosahom na esteticko-emocionálne formovanie osobnosti súčasného dieťaťa. Za kľúčový
a prínosný možno považovať tiež fakt, že autori samotnému kreatívnemu procesu prikladali
väčšiu dôležitosť, ako výslednému hudobnému produktu, so zreteľom na prioritu hudobného
zážitku.
Vyzdvihli sme prínos tvorcov v zmysle naplnenia pozitívnych integračných stimulov,
inšpirovaných produkciou z inej umeleckej oblasti, no je potrebné kvitovať aj fakt, že na
križovatke tisícročí generovala na Slovensku aj špecifická vysokoškolská učebnicová
literatúra, s ambíciami rozšírenia pedagogického diapazonu budúcich i súčasných pedagógov
o poznatky z jednotlivých hudobno-výchovných aktivít. Tento zámer naplnila aj publikácia
Kataríny Szakallovej Hudobno-pohybová výchova (1998), ktorá bola zacielená na
sprístupnenie odborného materiálu, predstavenie nových impulzov a postupov pri realizácii
hudobno-pohybových činností. Prezentované ukážky, dokumentujúce možnosti integrácie
29
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92

hudby s pohybom, prispievali ku kreatívnemu osvojeniu si hudobných parametrov a osvedčili
sa ako zaujímavé, pre žiakov príťažlivé stimuly, podnecujúc ich aktivitu a tvorivosť.
Hudobno-pedagogická reflexia na Slovensku v 21. storočí
Národný program výchovy a vzdelávania „Milénium“31, ktorý vychádzal
z programových zámerov a koncepčných materiálov predošlých závažných dokumentov, či
projektov (napr. „Duch školy“, „Škola roku 2000“, „Konštantín“), generovaných po rozpade
spoločnej Československej republiky v r. 1993, vzal do úvahy aj požiadavky a podmienky
Európskej únie (Slovensko sa stalo súčasťou Európskej únie v r. 2004) a iných nadnárodných
(celosvetových) inštitúcií na vytvorenie modernej sústavy výchovy a vzdelávania, ako aj
najnovšie poznatky z pedagogických a psychologických vied a vied o riadení.
Kontinuitnú líniu v slovenskom hudobno-pedagogickom myslení v 21. storočí,
v zúročení impulzov z teórie komunikácie, prezentoval Jozef Vereš vo svojej vedeckej
monografii Hudobná pedagogika: veda o hudobnej výchove (2004). Pozitívne stimuly
k optimalizácii hudobnej edukácie vidíme v akcentovaní pozorovacej, ako aj rekognoskačnoheuristickej funkcie každého činiteľa, ktorý je v kontakte s hudobno-výchovnou praxou.
Z tejto predikcie vyplýva aj relevancia vzájomnej súvzťažnosti roviny praxologickej
i teoretickej, pričom inšpiratívne podnety doc. J. Vereša, zúročené pedagógmi i bádateľmi,
disponujú pozitívnou ambíciou prispieť ku kvalitatívnemu vzostupu tak teórie hudobnej
pedagogiky, ako aj hudobno-edukačnej sféry.
Prínosnú literatúru z teórie hudobnej pedagogiky obohatila aj vedecká monografia
Ireny Medňanskej Systematika hudobnej pedagogiky (2010). Jej nesporným prínosom je
„návrh systému hudobnej edukácie v novej diferenciácii na formálne, neformálne
a informálne vzdelávanie“32. Za veľmi pozitívny aspekt pokladáme tiež fakt, že prof.
Medňanská reflektovala skutočnosť, že absentuje v súčasnom diapazone kľúčových
kompetencií esteticko-umelecká kompetencia, ktorá by priniesla rozvoj tvorivých kreatívnych
síl žiaka prostredníctvom praktických hudobných (výtvarných) činností.
Vedecká monografická spisba sa v 21. storočí obohatila aj o publikáciu Boženy
Balcárovej Teória a prax integratívnej hudobnej výchovy (2013). Doceňujúc relevantný
atribút skúsenosti reflektovala skutočnosť, že prostredníctvom vlastnej, individuálnej
hudobnej skúsenosti, je jedincovi umožnené vnímať, prežívať hudbu a krásno. Zvýrazňuje
identitu hudobnej výchovy, ktorá v jej poňatí spočíva v utváraní a rozvíjaní estetickej
gramotnosti, ako vlastnosti osobnosti dieťaťa, žiaka. Svoju reflexiu doc. B. Balcárová rozvíja
aj v intenciách zážitkovosti v pedagogickej činnosti, pričom oceňuje zážitok z procesu tvorby
i v procese prezentácie projektu všetkým zúčastneným aktérom33. Za aktuálne pokladáme aj
jej myšlienky o hudobnej edukácii v zmysle potreby zachovania si svojej integrity aj
v procese aplikácie integratívnych aspektov a postojov.
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Akceptovanie rozvoja osobnosti dieťaťa bolo signifikantné aj pre pedagogické úsilie a
reflexie Eleonóry Baranovej a je zrejmé aj z jej publikácie Pohybové činnosti v hudobnovýchovnom procese a ich vplyv na rozvoj hudobnosti žiakov (2002). Prezentovala rozmanité,
netradičné, efektívne spôsoby výučby, ponímajúc pohyb ako účinný prostriedok k pochopeniu
hudobno-výrazových prostriedkov, preferujúc komplexný pohyb. Prínosným je fakt, že prof.
E. Baranová poskytla presvedčivú verifikáciu výsledkov realizovaného výskumu, zameraného
na pohybovú aktivitu v hudobnej edukácii detí mladšieho školského veku. Spektrum jej
interesu v rámci charakteristiky, klasifikácie a systematiky základných druhov foriem pohybu
obsiahlo kreatívne hudobno-pohybové možnosti, ako aj elementárne princípy ľudových
tancov a tanečných hier, čím naplnila aj relevantný aspekt rozvíjania našej národnej identity
u mladej generácie.
V novom, t.j. 21. storočí sa prejavila nielen bádateľská aktivita slovenských
hudobných pedagógov, ale aj ich snahy o tvorbu vysokoškolských učebníc, ktoré boli
koncipované so snahou sprostredkovať budúcim i súčasným pedagógom inovatívnu stratégiu,
smerujúcu k skvalitneniu hudobnej edukácie. Reprezentovali ich publikácia E. Baranovej Ako
učiť hudobnú výchovu (2001), ako aj práca B. Balcárovej Alfa didaktiky hudobnej výchovy
(2004), ktorú E. Langsteinová charakterizovala nasledovne: „...má podobnú osnovu ako
vysokoškolská učebnica F. Sedláka. Autorka kládla dôraz na metodiku hudobno-výchovnej
práce na 1. stupni ZŠ, predložený text považuje za vstup do reálnej hudobno-výchovnej
praxe“34. Nielen v dobe svojho vzniku, ale aj dnes môžu uvedené práce poskytnúť adeptom
učiteľstva veľa cenných podnetov a inšpirácií.
Nielen v uplynulom, ale i v súčasnom storočí provokovala teoretickú i empirickú sféru
hudobnej pedagogiky interesantná triáda hudba, hra, deti. Svoje pozitívne vyústenie našla
v rovnomennej publikácii Hudba-hra-deti, 2001 Metodeji Schneiderovej, v kreatívne
spracovanej práci doc. Daniela Šimčíka Hudba hrou (2001), ako aj progresívne orientovanom
projekte Deti a hudba M. Schneiderovej, ktorý vznikal v rozmedzí viacerých rokov (2002 –
2005). Je zrejmé, že snaha o prienik do estetických kvalít hudobného umenia sa stala
spoločným menovateľom celej publikovanej sady, zahrňujúcej deceto publikácií35. Vydaný
a overený hudobno-výchovný projekt možno považovať za zaujímavý zdroj pre pedagógov
rôznych typov a stupňov škôl, ako aj za podnetnú výzvu, hodnú nasledovania.
Integratívne, ale aj inovatívne ambície originálne uchopila Tatiana Pirníková vo svojej
práci Sny – projekty - dozrievanie (2005), pričom prezentovala výsledky a skúsenosti
z realizovaných hudobno-dramatických a scénických projektov. Invenčne uplatnený princíp
workshopu, budovaný na komunikatívnosti, jej umožnil aplikovať imanentný spôsob práce,
sprostredkovať deťom a malým jedincom atraktívnym spôsobom živý kontakt s artefaktmi
v rámci modelu polyestetickej výchovy. Je zrejmé, že empirické poznatky doc. T. Pirníkovej
o prednostiach, ale aj úskaliach tímovej, kolektívnej práce, získané overením početných
hudobno-pedagogických projektov, môžu stimulovať aj dnes kognitívny i esteticko-umelecký
rozmer hudobných pedagógov a inšpirovať ich k ďalším zaujímavým počinom v múzickej
sfére.
34

LANGSTEINOVÁ, E. Hudobno-didaktický odkaz Františka Sedláka a jeho aktualizácia. In: Kontexty hudební
pedagogiky I. Praha, 2007, s. 22-25.
35
Námetovo sa orientovala na pochod, vodu, hudbu v lese, pohyb, telefón, rozprávku, čas, zvony, zverinček
a zimu a ich rozmanité korelácie s hudbou.
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V prezentovanom pohľade sme zo značného množstva vydaných prác selektovali
predovšetkým tie, ktoré najväčšmi rezonovali so sférou hudobnej pedagogiky, resp. v ich
optike sa ocitla osobnosť detského (mladého jedinca). Zistili sme, že spoločným
menovateľom knižnej produkcie, generovanej v 90. rokoch uplynulého storočia a prác
vzniknutých v rokoch storočia nového (v 21. storočí) bol akcent na komunikačné atribúty
s akceptáciou tvorivo-humanistickej výchovy, s jej relevantnými znakmi a rezultátmi.
Pozrime sa však ešte na reálnu situáciu v intencionálnej hudobnej výchove na
Slovensku, ktorá bola monitorovaná aj prostredníctvom realizovaných prieskumov. Vyplýva
z nich, že hudobná edukácia na slovenských základných školách postupne strácala z hľadiska
postojov žiakov k nej na svojej opodstatnenosti. Kým ešte v roku 1994 v realizovaných
empirických prieskumoch takmer celá skúmaná vzorka respondentov, žiakov vybraných
ročníkov druhého stupňa základných škôl potvrdila potrebnosť tejto esteticko-výchovnej
disciplíny36, v roku 2006 to bolo len niečo viac ako polovica oslovených žiakov, pričom
takmer tretina respondentov vyjadrila nezainteresovaný, či laxný postoj k hudobnej edukácii.
Nevyvážil ho ani ten fakt, že takmer polovica respondentov považovala hodiny hudobnej
výchovy za zaujímavé, alebo občas zaujímavé a len mizivé percento oslovených žiakov za
nudné37. Stabilnými negatívnymi faktormi bolo okrem nedocenenia práce učiteľa aj
nevýrazný záujem zo strany vedenia školy, pričom k zvýšeniu kreditu hudobnej edukácie
neprispela ani eliminácia jeho klasifikácie, i keď postupne dochádzalo na viacerých školách
k jej obnoveniu.
Prijatie relevantného dokumentu Štátneho vzdelávacieho programu, vychádzajúceho
z ISCED, z medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelávania, znamenalo výrazný
regresívny míľnik pre sféru hudobnej edukácie na Slovensku, v najvyšších ročníkoch nižšieho
sekundárneho vzdelávania ju saturovala nová disciplína „Výchova umením“, s minimálnou
časovou dotáciou (len 0,5 vyučovacej hodiny). Potenciálna vznikla možnosť realizácie
tvorivých a pre hudbu zanietených učiteľov v rámci školských vzdelávacích programov, kde
bola eventuálna možnosť rozšírenia počtu hodín hudobnej výchovy tvorbou nových
predmetov hudobnej profilácie (hudobné súbory, hudobné divadlo, individuálna nástrojová
hra).
Záverom možno rezultovať k poznatku, že tematický diapazon hudobno-pedagogickej
reflexie na Slovensku, koherentnej so sférou intencionálnej hudobnej edukácie, sa v knižných
publikáciách v 20. storočí odvíjal od prác, orientovaných na sféru metodickú (od
medzivojnového obdobia po celé uplynulé storočie), k prácam podloženým empirickým
výskumom (v r. 1945-48), pričom ich aplikáciu kvitujeme aj v období po spoločenskom
prevrate (po r. 1989). Dokladajú pozitívne výsledky exaktného skúmania prirodzeného
experimentu v hudobnej výchove („rozšírené vyučovanie hudobnej výchovy“), ako aj
účinnosť modelov špecifických hudobno-edukačných činností. Vedecké monografie z oblasti
36

Až 98,5% oslovených respondentov si uvedomilo jej relevantnosť a považovali ju za potrebnú.
LANGSTEINOVÁ, E. a E. Zelená. Unde et quo vadis hudobná výchova. In: Ako ďalej v hudobnej výchove.
Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied UMB, 1995 – 1996, s. 44-65. ISBN 80-85162-74-1.
37
Realizovaný prieskum v roku 2006 poukázal na totožné percentuálne zastúpenie atribútu zaujímavosti (48,2%)
a občasnej zaujímavosti (48,2%) hodín hudobnej výchovy a len 3,6% ich pokladalo za nudné. In:
LANGSTEINOVÁ, E. a J. PALKOVIČ. Unde et quo vadis hudobná výchova. In: Ako ďalej v hudobnej
výchove 2. (CD ROM). Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied UMB, 2006. ISBN 80-8083-232-3.
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teórie hudobnej pedagogiky, generujúce v 90. rokoch uplynulého storočia, objasnili jej
pojmoslovie, s aplikáciou progresívnej hudobno-komunikačnej teórie, pričom poukázali aj na
impulzy, prínosné pre hudobno-edukačnú prax. V 21. storočí sa vo vydanej reflexii jednak
kontinuálne nadviazalo na hudobno-komunikatívnu líniu v hudobnej pedagogike, pričom
kvitujeme aj nový pozitívny edičný počin v podobe vytvorenia vedecky fundovanej
systematiky hudobnej pedagogiky. Inovatívnymi počinmi vo sfére hudobnej pedagogiky na
Slovensku boli aj monografické práce, ktoré v tlačenej podobe (od 90. rokov minulého
storočia) fixovali vytvorené a realizované originálne hudobno-výchovné projekty. Pozornosť
si zaslúži aj publikovaná vysokoškolská učebnicová literatúra, ktorá sprostredkovávala
poznatky a podnety nielen k jednotlivým hudobno-edukačným aktivitám (v 20. storočí), ale aj
ku komplexnej didaktickej orientácii budúcich učiteľov hudby.
Sledujúc účinnosť vytvorenej hudobno-pedagogickej reflexie optikou možností
pozitívneho vzostupu hudobnej edukácie na Slovensku, možno usudzovať, že k ich
adekvátnemu prieniku do edukačnej praxe dochádzalo najmä zásluhou zanietených
pedagógov, otvorených novým vzdelávacím trendom. Boli tu však aj objektívne dôvody, kedy
sa ich rezonancia vo sfére vzdelávania nemohla uskutočniť. Reštrikčné opatrenia voči
intencionálnej hudobnej výchove, nekvalifikovanosť učiteľov, neadekvátne materiálne
zabezpečenie vo vyučovaní, to sú negatíva, ktoré sprevádzali praxologickú hudobnoedukačnú sféru nielen v 20. storočí, ale i v novom miléniu. Aké sú perspektívy hudobnej
výchovy a hudobnej pedagogiky do budúcnosti? Napriek stále pretrvávajúcemu kontrastu
medzi pozitívnou úrovňou hudobno-pedagogickej reflexie a zaostávajúcou hudobnovýchovnou praxou, prikladáme i do budúcnosti relevanciu hudobnej pedagogike, jej podielu
na rozvíjaní fenoménu umeleckého zážitku, ktorý ani v storočí informačných
a komunikačných technológií (21. storočie) nestratil nič zo svojej platnosti a aktuálnosti.
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AUTOREFLEXIA HUDOBNO-PEDAGOGICKÉHO VÝSKUMU
V DIZERTAČNÝCH PRÁCACH V KONTEXTE SYSTEMATIKY
HUDOBNEJ PEDAGOGIKY (ANALÝZA OD R. 2005)
Prof. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD.
Inštitút hudobného a výtvarného umenia, katedra hudby
Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
Abstrakt
Existencia vedeckého odboru je založená na výsledkoch vedeckého bádania v danom odbore.
Z obsahu, špecifík jednotlivých vedeckých disciplín sa volí typ výskumu, jeho metodológia tak, aby sa dosiahli
verifikované výsledky, ktoré posunú danú disciplínu dopredu. Hudobná pedagogika ako veda v systematike
hudobnej vedy získava svoje vedecké výsledky realizáciou hudobno-pedagogického výskumu. Tento je reflexiou
praktických hudobno-výchovných činností v praktickej intervencii na rôznych typoch formálnej i neformálnej
hudobnej edukácie. Z typológie vedeckých výskumov je pre hudobnú pedagogiku najvhodnejší kvalitatívny
výskum, ktorý je determinovaný cieľmi hudobnej výchovy, ktoré sú definované v spojení: výchova k hudbe
a výchova hudbou.
Abstract
Autoreflexion of music-pedagogical research in dissertations in the context of Taxonomy of music pedagogy
(Analysis since 2005)
The existence of a scientific discipline is based on the scientific research results in the given discipline.
From the content and specific peculiarities of scientific disciplines, the type of research and methodology are
selected in order to achieve verified results that will move the given discipline forward. Music pedagogy as a
science within the taxonomy of music science gains its scientific results by the realisation of music-pedagogical
research. This is the reflexion of practical music-educational activities in practical intervention at various types
of formal and non-formal music education. From the typology of scientific research the most suitable one for
music pedagogy is qualitative research that is determined by the goals of music education which are defined in
the coupling of education towards music and music education.

Úvod
Špecifickosť hudobnej výchovy ako predmetu hudobnej pedagogiky zabezpečuje, že
teória hudobnej pedagogiky je postavená na základe syntézy výsledkov hudobnopedagogického výskumu. Hudobno-pedagogický výskum je analyticko-syntetická činnosť,
vychádzajúca z hudobno-výchovnej praxe a k nej sa znova vracajúca. Ide o systematické
štúdium objektu, t.j. hudobno-výchovného procesu, presne stanovenými metodologickými
postupmi, formami a prostriedkami. Pri voľbe metodického prístupu, výbere adekvátnych
metód a metodík sa pri hudobno-pedagogickom výskume vychádza z teoretických a
metodologických princípov všeobecnej pedagogiky, psychológie a hudobnej vedy. Z hľadiska
typológie vedeckovýskumnej činnosti je možné i v hudobno-pedagogickom výskume
realizovať výskum ako:
a) základný, aplikovaný a prieskum,
b) výskum komplexný a parciálny,
c) výskum individuálny, teamový, reprezentatívny, skúšobný, experimentálny,
príležitostný a orientačný.
Základom úspešnej výskumnej práce je zvládnutie metodológie daného odboru ako
sústavy poznatkov - učenia o metóde. Metodológia výskumu v hudobno-výchovnom procese
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je komplex všeobecných a špeciálnych metód výskumnej práce, ktoré pomáhajú analyzovať
obsah tohto procesu.1 Metodológia nám i tu určuje výber zo systému základných postupov a
spôsobov výskumu, pričom špecifickosť hudobnej výchovy ovplyvňuje voľbu metód,
formulovanie hypotéz, ich verifikáciu či vyvrátenie. Základné metódy pedagogického
výskumu pozostávajúce z nasledovného modelu klasifikácie výskumných metód sú
adaptabilné i v hudobno-pedagogickom výskume:
a) historicko-porovnávacie metódy,
b) teoretické metódy,
c) štatistické metódy,
d) empirické metódy.
Predovšetkým formy empirických metód, ako pozorovanie, rozhovor, dotazník,
obsahová analýza dokumentov a experiment sú formami, s ktorými pracujeme aj v tejto
umelecko-výchovnej oblasti.
Hudobno-výchovné procesy sú však aj predmetom kvalitatívneho výskumu, najmä
rôzne diagnostiky hudobných schopností si vyžadujú tento druh výskumu. Aplikácia,
aproximácia a výber metód z kvalitatívneho systému výskumu2 je silne závislá na výskumnej
problematike. Svojím rozsahom je kvalitatívny výskum v hudobnej pedagogike
„menšinovou“ záležitosťou, pretože si vyžaduje dlhšie časové úseky na realizáciu a doterajší
potenciál metodologických edičných výstupov3 sa nevenuje explicitne umeleckým
disciplínam. Z toho vyplýva, že realizovať kvalitatívny výskum v hudobnej pedagogike
znamená vytvoriť si metodológiu výskumnej práce špecificky zameranú na konkrétnu
disciplínu, či jej čiastkovú tematiku.
Hudobno-pedagogický výskum
Výskum v hudobnej pedagogike je plánovaná organizovaná vedecká činnosť, ktorej
cieľom je skúmať a objavovať zákonitosti hudobno-výchovného procesu, hľadať podstatné
väzby a vzájomné väzby a podmienenosť hudobno-pedagogických procesov. Základný
výskum v hudobnej výchove sa sústreďuje na rozvoj hudobných schopností v rámci
jednotlivých hudobných činností. Tieto súvisia s permanentnou inováciou metód, foriem a
postupov hudobno-výchovnej práce.
Hudobno-pedagogický výskum sa ako disciplína, ktorá zaručuje vedeckosť hudobnej
pedagogiky, začala rozvíjať až po 2. svetovej vojne. Prvé výskumy však možno datovať už na
začiatok 19. stor. a vzišli zo snahy nemeckých hudobných pedagógov definovať hudobnú
pedagogiku ako vedu. Prvý v tomto snažení bol K. Ch. F. Krause (1781 – 1832). Začiatkom
20. stor. viacerí hudobní pedagógovia ako H. Kretzschmar (1848 – 1924), G. Schünemann, R.
Wicke, H. Mersmann (1891 – 1971), F. Reuter, R. Münnich (1877 – 1970) znásobili úsilie o
vysvetlenie a analýzu hudobno-pedagogických problémov prostredníctvom výskumu, v
1

Základným prameňom k metodológii v hudobnej pedagogike je publikácia českých autorov VÁŇOVÁSKOPAL. Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice.
2
Realizácia kvalitatívneho výskumu v hudobnej pedagogike je pri absencii výskumného pracoviska
s personálnym obsadením na Slovensku málo aplikovaným druhom výskumu, najmä z dôvodu potreby
dlhšieho časového priestoru.
3
Pre potreby realizácie kvalitatívneho výskumu máme na našom trhu práce českých autorov: Romana Švaříčka,
Kláry Šeďovej a preklad z anglického originálu Davida Silvermana.
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jednote s vedeckým myslením a hudobno-pedagogickou praxou. Tieto snahy nemeckých
hudobných pedagógov ovplyvnili aj hudobno-pedagogické myslenie v Čechách a na
Slovensku.
Hudobno-pedagogický výskum na Slovensku vo svojom komplexe predstavuje širokú
teoretickú základňu, ktorej predmetom výskumu sú rôznorodé tematické okruhy hudobnovýchovnej4 praxe. Tieto sú predmetom vedeckej reflexie v jednotlivých disciplínach hudobnej
pedagogiky. Dodnes však chýba reprezentatívny a systematický prehľad, ktorý by
odzrkadľoval pluralitu a diferencovanosť hudobno-pedagogického výskumu na Slovensku.
Začiatkom päťdesiatych rokov nachádzame isté hudobno-pedagogické aktivity v
osobnostnom registri skladateľov, interpretov a pedagógov v Súpise slovenských hudobnín a
literatúry o hudobníkoch Juraja Potůčka (1923 – 2006) z r. 1952. Vo svojom ďalšom
bibliografickom Súpise slovenských hudobnoteoretických prác z r. 1955 v kapitole VIII.
Hudobná výchova a školstvo5 prezentuje pozoruhodný kvantitatívny rozmer prác.
V polovici osemdesiatych rokov vzniká dokumentácia Tibora Sedlického v
zborníkovej forme s názvom Dokumentácia súčasného hudobného života na Slovensku. Táto
mapuje rôzne publikované tituly, práce jednotlivých stupňov kvalifikačného rastu. Ich obsah
je zameraný na problematiku hudobnej výchovy z hľadiska historického vývoja a vtedajšej
doby, s naliehavou požiadavkou na dokumentáciu a archiváciu konkrétnych výsledkov
hudobno-výchovnej praxe6. Vedecko-výskumné úlohy centrálne zadávané v 70.-80. rokoch
MŠ na riešenie vysokým školám, kde sa vytvárali vedecko-výskumné kolektívy, majú podiel
na rozsahu a tematickej orientácii hudobno-pedagogického výskumu7.
Priestor pre hudobno-pedagogický výskum na Slovensku, v Nemecku, Rakúsku
a Švajčiarsku
Hudobno-pedagogický výskum na Slovensku nebol a nie je systémovo riadený, ani
centrálne koordinovaný, čím absentuje centrálna evidencia realizovaných výskumov. Do r.
1989 existujúci Výskumný ústav pedagogický v Bratislave, ktorý mal aj kabinet hudobnej
výchovy, sa svojou obsahovou náplňou orientoval na tvorbu záväzných pedagogických
4

5

6

7

V tomto smere ide o aktivity komplexné, ktoré v kontexte s vývojom terminológie sú už v súčasnosti nazvané
ako aktivity „hudobnoedukačnej praxe“. Na danom mieste sa ale hovorí o probléme v historickom kontexte,
kde je vhodnejší termín, ktorý sa používal, t. z. hudobno-výchovný.
Potůček, J. Súpis slovenských hudobnoteoretických prác. Knižné publikácie, štúdie, články, kritiky a referáty
sú v desiatich kapitolách diferencované podľa zamerania. V VIII. kapitole je súpis materiálov v oblasti
Hudobná výchova a školstvo členené ďalej v nasledovných podkapitolách: A. Hudobná výchova a hudobné
školstvo všeobecne; B. Hudobné školstvo v Bratislave; C. Žiacke a absolventské koncerty v Bratislave; D.
Hudobné školstvo mimo Bratislavy; E. Hudobno-pedagogické a dirigentské kurzy, zjazdy a semináre.
Žiaľ k systematickej archivácií výsledkov výskumu hudobno-výchovnej praxi, tak ako ho poznáme najmä
z Nemecka, dodnes nedošlo. Výsledky hudobno-pedagogického výskumu sú roztrúsené v rôznych
vzdelávacích inštitúciách, najmä na katedrách hudby učiteľských fakúlt, v tlači, zborníkoch z konferencií.
Táto situácia sťažuje najmä možnosť komparatívnych výskumov, ktoré by postrehli zmeny vo vývoji
hudobnej pedagogiky.
Išlo o centrálne vypisované témy štátnych a rezortných úloh. Autorka tejto štúdie bola členkou výskumného
kolektívu v projekte RŠ II-02/01 Zefektívňovanie foriem, metód a prostriedkov vyučovania hudobnej výchovy
na I. stupni ZŠ v r.1986 – 1988, PdF UPJŠ Prešov (výskum realizovaný na I. stupni vybraných ZŠ vo
východoslovenskom kraji).
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materiálov (učebných plánov), smerníc, ale i nariadení a nevytváral kapacitný priestor na
výskumné projekty. Vytváral však priestor na prezentáciu výsledkov výskumu prebiehajúceho
na rôznych úrovniach a v rôznych formách, napr. formou krátkych i dlhodobých prednášok,
seminárov pre učiteľov HUV z jednotlivých typov škôl. Výskumný ústav pedagogický sa po
r. 1990 reštrukturalizoval do novovzniknutého Štátneho pedagogického ústavu, ktorého
ťažisko tvoria poradenské, metodické a vzdelávacie činnosti pre tvorbu školskej legislatívy
pre základné a stredné školy v pôsobnosti MSVS8 Slovenskej republiky.
Z európskych štátov združených v Európskej asociácii pre hudobnú výchovu na
všeobecnovzdelávacích školách v Európe disponuje najmä Nemecko9 komplexnou analýzou
hudobno-pedagogického výskumu v kvantitatívno-kvalitatívnom meradle. Tiež vo
Švajčiarsku na Univerzite vo Freiburgu existuje experimentálne hudobno-pedagogické
pracovisko. Svojou koncepciou je hudobno-diagnostické centrum – Gordonov Inštitút pre
hudobné vzdelávanie pre výskum hudobných schopností je vybudované v USA10. Absencia
komplexnej analýzy hudobno-pedagogického systému je problém mnohých európskych
štátov, na ktorý upozornil I. kongres hudobných pedagógov európskych univerzít a vysokých
škôl v Passau v r. 1995.11
Fungujúci systém hudobno-pedagogického výskumu je na rakúskych univerzitách
umenia –Viedeň, Graz, Salzburg, kde existujú Inštitúty hudobnej pedagogiky, ktoré sú
zároveň vedecko-výskumnými pracoviskami hudobnej pedagogiky. Pracovníci inštitútu,
ktorými sú pedagógovia – didaktici hudby12, pracujú nad vedeckou úlohou (táto je vypísaná
pri výberovom konaní) a majú povinnosť vyučovať didaktiku HuV a iné hudobnopedagogické disciplíny v študijnom programe Učiteľstvo pre gymnázia- Lehramt für
Gymnasien ale aj v programe Inštrumentálna pedagogika - Instrumentalpädagogik (pre
učiteľov nástroja na hudobných školách). Istá paralela so Slovenskom môže byť v dennom
doktorandskom štúdiu v odbore 1.1.10 Odborová didaktika-didaktika hudby, je tu však
výrazný rozdiel v časovej dotácií. Rakúski doktorandi zotrvávajú na inštitúte až 7 rokov,
zatiaľ čo naši denní doktorandi len tri – najviac štyri roky. Je to podstatný rozdiel, pretože za
7 rokov sa dajú aj overiť výsledky výskumu v praxi, doplniť ich a spracovať finálny

8

http://www.statpedu.sk/ (12. 10. 2016)
BASTIAN, H. G.a R. D. KRAEMER. Musikpädagogische Forschung in Deutschland. Táto viac ako 400
stranová kniha (lexikon) prezentuje stav hudobno-pedagogického výskumu v Nemecku do r. 1990, už so
zahrnutím aj bývalej NDR. Vznikla z iniciatívy Arbeitsgemeinschaft Musikerziehung und Musikpflege
(AGMM) im Deutschen Musikrat - Spoločnosť pre hudobnú výchovu a „pestovanie“ hudby v rámci Nemeckej
hudobnej rady, kde nad jej realizáciou pracovala sekcia Musikpädagogische Forschung - Hudobnopedagogický výskum.
10
Edwin Gordon (1927 – 2015) bol profesorom hudby na Univerzite v Južnej Karolíne, lektor pre hudobnú
výchovu, ale predovšetkým robil rozsiahle výskumy hudobných schopností detí od predškolského veku.
Rozsah a diferencovanosť výskumov v hudobnej pedagogike ho motivovalo k založeniu samostatného
Gordonovho inštitútu pre hudobné vzdelávanie v Radforde, v USA.
11
Autorka tejto štúdie sa aktívne zúčastnila uvedeného kongresu, kde predniesla analýzu hudobnopedagogického výskumu na Slovensku do r. 1990. Vzápätí bola štúdia vydaná: MEDŇANSKÁ, I. Hudobnopedagogický výskum na Slovensku, s. 197-207.
12
Hudobní didaktici na týchto inštitútoch sú uchádzači o doktorandské štúdium, ktorí sa oň uchádzajú už s
praxou na školách, nie tak ako u nás na Slovensku, ale aj v Čechách, kde sa zoberie študent na 3. stupeň
štúdia hneď po ukončení Mgr. stupňa, bez akejkoľvek praxe.
9
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teoreticko-vedecký materiál. Sedemročné obdobie dovoľuje realizovať aj časovo náročné
kvalitatívne výskumy.
V Nemecku zase existuje profesijná organizácia pre hudobno-pedagogický výskum
Arbeitskreis Musikpädagogische Forschung, ktorá každoročne na kongresoch prezentuje
najnovšie výsledky hudobno-pedagogického výskumu. Výsledky výskumov sú publikované
v edičnej rade Musikpädagogische Forschung vo vydavateľstve Die Blaue Eule v Essene.
Konkrétny priestor pre realizáciu hudobno-pedagogického výskumu
Na Slovensku je priestor na reflexiu hudobno-pedagogického výskumu a jeho
výsledkov predovšetkým v prácach kvalifikačného rastu. Rozsah a kvalita hudobnopedagogického výskumu je diferencovaná a vychádza z požiadaviek pre daný typ nižšie
uvedenej práce:
magisterskej,
dizertačnej,
habilitačnej, ale v poslednom období aj v prácach:
k 2. atestácií učiteľov z praxe v rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov
ojedinele aj v predmetoch na to zameraných, napr. v Hudobnej pedosociológii,
hudobnej,
pedopsychológii, v hudobnej estetike.
Na vysokých školách sa po r. 2000 pod tlakom neustále rastúcich výkonnostných
požiadaviek na učiteľov zintenzívnila vedecko-výskumná činnosť. Táto je podmienená stále
sa zvyšujúcim percentom pomeru pedagogickej (60%) a vedecko-výskumnej činnosti (40%).
Pre potreby vedeckého výskumu funguje pri MŠ SR mechanizmus grantových agentúr
VEGA13, KEGA14 a APVV15.
Hudobná pedagogika – vedecká disciplína v systematike hudobnej vedy
Hudobná pedagogika je vedeckou reflexiou hudobno-výchovného procesu, je
teoretickým prienikom celou školskou a mimoškolskou hudobnou edukáciou, ktorý je vo
všetkých svojich formách, inštitucionálnych štruktúrach, obsahových rôznorodostiach
predmetom bádania hudobnej pedagogiky. Ako veda reflektuje hudobno-výchovný proces
13

14

15

VEGA – Vedecko grantová agentúra MŠ SR a SAV Bratislava, ktorej hlavným cieľom je napĺňať požiadavky
vedeckého výskumu a vývoja ako aj úlohy v oblasti vedy a techniky, vyplývajúce pre ministerstvo a
akadémiu z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Pre hudobnú pedagogiku je možné sa uchádzať
o grant v komisii VEGA č. 11 pre vedy o človeku (psychológia, pedagogika, vedy o športe) a v komisii
VEGA č. 12 pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu. V komisii pre vedy o umení majú priestor a sú
podporované muzikologické projekty.
KEGA – Kultúrna grantová agentúra MŠ je zameraná na rozvoj školstva, inovácie vo výučbe, ktoré sú
štruktúrované do štyroch tematických oblastí: č. I : Program rozvoja základného a stredného školstva
(perspektívy), č. II : Nové technológie vo výučbe, č. III: Obsahová integrácia a diverzifikácia
vysokoškolského štúdia, č. IV: Rozvoj kultúry a umenia.
APVV- Agentúra pre podporu výskumu a vývoja je organizácia Ministerstva školstva SR, ktorej hlavným
cieľom je budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku. Tento cieľ agentúra napĺňa výzvami
k predkladaniu výskumných projektov veľkých rozmerov, najmä pre technické a prírodovedné odbory.
Hudobná pedagogika ako spoločenskovedný odbor sa najskôr môže uchádzať o kategóriu projektov
bilaterálna spolupráca.
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vo svojej komplexnosti. Tento evolučný, dynamický proces, reagujúci na zmeny
v spoločnosti, výchove a vzdelávaní, kultúre a hudobnej tvorbe je diferencovaný na obsahovo
súvisiace disciplíny. Tieto tvoria vnútornú štruktúru hudobnej pedagogiky, ktorá predstavuje
systematiku hudobnej pedagogiky. V Česko-Slovensku sa hudobná pedagogika ako vedná
disciplína etablovala až v sedemdesiatych rokoch 20. storočia zásluhou českých kolegov
Františka Sedláka (1916 – 2002), Ivana Poledňáka, (1931 – 2009) a slovenských
muzikológov Oskára Elscheka (1931) a pedagóga Ladislava Burlasa (1927). Tvorba
systematiky hudobnej pedagogiky Ladislavom Burlasom v polovici 90-tych rokov znamená
posilnenie hudobnej pedagogiky ako vednej disciplíny a prvé systematické usporiadanie
disciplín hudobnej pedagogiky na Slovensku. Burlas vytvoril aj novú odbornú terminológiu
pre niektoré disciplíny v rámci svojej systematiky, napr. hudobná pedopsychológia – rozvoj
hudobných schopností, muzikality, recepcie hudby u detí a mládeže (ale aj dospelých), ktorý
prebieha výlučne v pedagogickom procese, nie napr. v koncertnej praxi.
Disciplíny v systematike hudobnej pedagogiky Ladislava Burlasa (1997)
filozofia hudobnej výchovy,
hudobná didaktika a metodika,
hudobná pedopsychológia,
hudobná pedosociológia,
porovnávacia hudobná pedagogika,
dejiny hudobnej výchovy,
teória umeleckej pedagogiky (Burlas 1997).
Rozšírená systematika hudobnej pedagogiky L. Burlasa o nové disciplíny Irenou
Medňanskou (2010)
Hudobná edukácia ako otvorený systém je prístupná a absorbuje zmeny, ktoré
prichádzajú najmä z pedagogickej vedy. V tejto súvislosti môžeme reflektovať zmeny
v hudobnej pedagogike v dvoch paralelách:
kvalitatívno-kvantitatívna zmena v doteraz zaradených disciplínach hudobnej
pedagogiky (v Burlasovej systematike),
vznik a etablovanie nových disciplín do systematiky hudobnej pedagogiky.
Na základe pokračujúcich výskumov v posledných 20-tych rokoch sa v systematike
hudobnej pedagogiky konštituovali nové disciplíny, ktoré vychádzajú z ďalšieho vývoja
hudobnej edukácie v aplikácií s inými vednými odbormi a umením.
hudobná andragogika,
pedagogická etnomuzikológia so subdisciplínou pedagogická etnoorganológia,
pedagogická muzikoterapia,
integratívna hudobná pedagogika a polyestetická výchova,
cirkevná hudobná pedagogika,
IKT v hudobnej edukácií, vhodnejšie hudobno-pedagogická informatika.
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Hudobno-pedagogický výskum v prácach kvalifikačného rastu
Predkladaná autoreflexia hudobno-pedagogického výskumu vychádza z vlastnej
16
praxe autorky tejto štúdie. V ďalšom obsahu je synopsa prác kvalifikačného rastu, konkrétne
rigoróznych, ale najmä dizertačných prác, ktoré svojou témou a realizovaným výskumom
napĺňajú niektorú z disciplín hudobnej pedagogiky17.
Rigorózne práce boli realizované v študijnom odbore:
1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov: Učiteľstvo
hudobného umenia
Dizertačné práce v študijnom odbore:
1. 10 Odborová didaktika-didaktika hudby/hudobného umenia
Synopsa tém kvalifikačných prác v kontexte jednotlivých subdisciplín hudobnej
pedagogiky
Filozofia hudobnej výchovy
táto disciplína sa nachádza vo všetkých prácach vo východiskových kapitolách,
význam, poslanie a funkcia hudobnej výchovy ako celoživotného procesu,
pozitívny odraz výchovy k hudbe a výchovy hudbou v osobnostnom vývoji jedinca.
Hudobná didaktika a metodika - Hudobno-pedagogické koncepcie
Pedagogické princípy Orffovho Schulwerku a možnosti jeho adaptácie na Slovensku
[dizertačná práca]. Miroslava Blažeková. Nitra, 2009. 241 s.
analýza hudobno-pedagogického konceptu Schulwerk Carla Orffa a Gunild
Keetmanovej,
vypracovanie teoretických východísk adaptácie Schulwerku na Slovensku,
výskum stavu uplatnenia pedagogických princípov Orffovho Schulwerku na ZŠ
a ZUŠ na Slovensku.
Hudobná didaktika a metodika - hlasová výchova
Zefektívnenie výučby predmetu hlasová výchova v študijnom programe 1.1.5
„Predškolská a elementárna pedagogika“ prostredníctvom motivácie, kreativity a
integrácie [dizertačná práca]. Martina Procházková. Ružomberok, 2010. 170 s.
predmet spev a hlasová výchova v študijnom programe Predškolská a elementárna
pedagogika,
dimenzie motivácie, kreativity a integrácie a ich odraz v náraste speváckych
schopností,
porovnanie úrovne speváckych dispozícií študentov na začiatku štúdia a po
absolvovaní predmetu hlasová výchova schopností,
16

17

V štúdií sú uvedené práce autorky tejto štúdie Prof. Ireny Medňanskej, PhD., s ktorými nejakým spôsobom
prišla do styku: sama bola vedúcou, školiteľkou, recenzentkou alebo členkou komisie pri obhajobe. Rozhodne
nie je táto synopsa celoslovenskou analýzou hudobno-pedagogického výskumu, a teda nie je komplexnou
reflexiou výsledkov hudobno-pedagogického výskumu.
Metodika prezentácie spočíva v uvedení vedeckej subdisciplíny hudobnej pedagogiky s následným
bibliografickým údajom o práci a stručnou heslovitou anotáciou.
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didaktický experiment zvyšovania kvality speváckeho
prostredníctvom motivácie, kreativity a integrácie.

prejavu

študentov

Hudobná didaktika a metodika - percepcia
Interpret a mladé publikum v kontextu esteticko-recepční zkušenosti na počátku 21.
století [dizertačná práca]. Zuzana Bérešová. Olomouc, 2016. 190 s.
charakteristika interpretovej tvorivej činnosti,
paralela medzi trojstupňovým hudobným vzdelaním a tvorby koncertného programu,
analýza vzťahu interpret artificiálnej hudby (komornej) a mladé publikum,
úroveň esteticko-recepčnej skúsenosti žiakov ZŠ a študentov primárnej edukácie.
(Výskum Prešov-Olomouc).
Hudobná didaktika a metodika
Slovenská opera medzi divadlom a školou - so zameraním na inscenácie v Štátnom
divadle Košice [dizertačná práca]. Renáta Kočišová. Ružomberok, 2008. 158 s.
opery slovenských skladateľov a detské opery J. Kowalského (Detvanček a Hopsasa
1963) a M. Kořínka (Ako išlo vajce na vandrovku 1993) uvedené v ŠD v Košiciach,
slovenská opera v hudobnej edukácií na ZŠ, ZUŠ a gymnáziách,
prierez operou Krútňava E. Suchoňa a vytvorenie didaktického DVD.
Hudobná pedosociológia
Výskum rozvoja hudobnosti detí predškolského veku v podmienkach školskej a rodinnej
výchovy [dizertačná práca]. Lenka Kaščáková. Prešov, 2016. 117 s.
stagnácia i absencia podnetného hudobného rodinného prostredia predškoláka,
vplyv rodiny na rozvoj hudobnosti dieťaťa predškolského veku (dotazníkový
výskum),
tvorba neštandardizovaného testu na zisťovanie úrovne hudobných schopností
predškoláka.
Hudobná pedopsychológia
Hudobné činnosti vo výučbe anglického jazyka a reprodukovaná hudba na výtvarnej
výchove ako prostriedok zmiernenia tranzitívneho obdobia [dizertačná práca]. Eva
Králová. Ostrava, 2011. 234 s.
intervencia hudobných činností a reprodukovanej hudby do edukačného procesu,
(mimo predmetu HuV),
cieľom - zmiernenie emocionálnych problémov, ktoré sprevádzajú obdobie prechodu
na 2. stupeň ZŠ - tranzitívne obdobie,
zistiť zmeny v postoji žiakov kontrolnej a experimentálnej triedy k hudobným
činnostiam v období prechodu na 2. stupeň ZŠ.
Hudobná pedosociológia
Úloha a význam rodiny a školy pri uchovávaní hudobných tradícií spišských Nemcov
[dizertačná práca] Agáta Kňazovická. Banská Bystrica, 2015. 156 s.
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formy a úroveň uchovávania hudobných tradícií spišských Nemcov v rodinách,
vo formálnom a neformálnom vzdelávaní so zameraním sa na obec Chmeľnica,
empirický výskum v rodinách, návrhy a konkrétne spôsoby uchovávania hudobných
tradícií spišských Nemcov,
zozbierané piesne, nahrané na CD s bulletinom, texty v spišsko-nemeckom nárečí,
preložené do nemčiny a slovenčiny.
Hudobné chvíľky pre deti mladšieho školského veku ako forma psychohygieny
[dizertačná práca]. Monika Marchevská, Prešov, 1.1.5 Predškolská a elementárna
pedagogika, 2011
hudobné chvíľky ako forma psychohygieny u dieťaťa mladšieho školského veku,
tvorba súboru stimulujúcich a relaxačných hudobných chvíľok,
zistiť vplyv hudobných chvíľok na elimináciu únavy a stimuláciu pozornosti žiakov
I. stupňa ZŠ.
Tanečné a jazzové druhy a formy ako inovácia akordeónovej interpretácie a výučby
Výskum z dizertačnej práce Miroslava Kobeláka. Ružomberok, 2011.
zistiť záujem, rozšírenosť a motiváciu k interpretácií tanečnej hudby u žiakov ZUŠ,
percepčná obľúbenosť konkrétnych žánrov hudby,
overiť do akej miery tieto druhy hudby podnecujú žiakov, študentov a muzikantov
k aktívnej interpretácii,
vplyv interpretácie tanečných foriem na prípravu na hodiny nástrojovej hry a na
rozvoj improvizácie.
Porovnávacia hudobná pedagogika
Hudobná edukácia v Anglicku (komparácia so Slovenskom) [dizertačná práca]. Mária
Plšeková. Nitra, 2008. 272 s.
porovnávanie národných systémov hudobnej edukácie,
analýza hudobno-výchovného systému v Anglicku, vývoj hudobnej pedagogiky
a Národného hudobného kurikula,
empirická časť realizovaná na anglických a slovenských školách a výsledky boli
predmetom komparácie.
Porovnávacia hudobná pedagogika + akordeónová pedagogika
Komparácia zvukových možností akustického a digitálneho akordeónu s aplikáciou
v inštrumentálnej pedagogike [dizertačná práca]. Anna Fintová. Nitra, 2011. 201 s.
deskripcia akustického a digitálneho V-akordeónu z hľadiska organologického,
zvuková výbava jednotlivých modelov digitálneho akordeónu,
komparácia zvukových možností akustického a digitálneho akordeónu,
perspektívy uplatnenia digitálneho akordeónu v ZUŠ (výskum na ZUŠ na
Slovensku).
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Dejiny hudobnej výchovy
Hudobná výchova v reformno-pedagogickej koncepcii Rudolfa Steinera a Márie
Montesssoriovej: Podnety a limity pre hudobno-výchovnú prax na Slovensku [dizertačná
práca]. Martina Krušinská. Bratislava (Katedra pedagogiky FF UK), 2006.
reformno-pedagogické koncepcie koncom 19. stor. R.Steiner, „Waldorfská
pedagogika, waldorfská škola” a M. Montessoriová,
analyzovať význam hudby a jej špecifiká v kontexte filozofie výchovy uvedených
koncepcií,
prax hudobnej výchovy v týchto školách kriticky zhodnotiť z hľadiska súčasnej
hudobno-výchovnej teórie a praxe”,
výskumom overiť autorské učebné osnovy pre Hv v montessoriovských školách na
Slovensku, v Bratislave.
Slovenský skladateľ deťom. Tvorba do r. 1945 (dizertačná práca). Peter Hochel.
Ružomberok. 186 s.
systematické spracovanie tvorby pre deti a mládež do r. 1945,
zmapovanie tvorby najstarších generácií slovenských skladateľov-profesionálnych i
(polo)amatérskych hudobníkov,
súpis, analýza a základné informácie o rozsahu a hudobnom obsahu skladieb.
Hudobná kultúra a školstvo v dejinách dolnej Oravy [dizertačná práca]. Judita Hencovská.
Ružomberok, 2008.
spracovanie materiálu k artificiálnej a nonartificiálnej hudobnej kultúre a hudobnému
školstvu na dolnej Orave,
aplikácia hudobno-historiografických poznatkov v hudobnej edukácií v prierezovej
téme regionálna výchova.
Dejiny (a súčasnosť) hudobnej výchovy
Európska asociácia pre školskú hudobnú výchovu, jej vývoj, funkcia, úlohy a prínos
pre Slovensko [dizertačná práca]. Veronika Kačkovičová. Nitra, 2012. 147 s.
činnosť Európskej asociácie pre školskú hudobnú výchovu (EAS), od jej vzniku v
roku 1990,
obsahová analýza aktivít EAS vo forme každoročných kongresov,
riešenie tém a problémov školskej hudobnej výchovy v Európe,
EAS priestor pre konfrontáciu a spoluprácu aj pre Slovensko.
Analýza súčasného stavu vyšších sekundárnych škôl s hudobnou profiláciou vo
vybraných krajinách Visegrádskej štvorky. (Návrh učebného plánu hudobnej triedy
gymnázia) [dizertačná práca]. Mária Dečová. Ružomberok, 2009. 152 s.
preskúmať, sumarizovať a analyzovať organizačnú štruktúru i obsahovú náplň
koncepcií vyšších sekundárnych škôl s hudobnou profiláciou vo vybraných
krajinách V4, (PL, CZ, SK),
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navrhnúť model učebného plánu hudobnej triedy gymnázia ako riešenie prepojenia
všeobecného a hudobného vzdelávania,
výskumom zistiť záujem o štúdium na hudobnom gymnáziu u absolventov ZŠ a ZUŠ
a porovnať ho so záujmom o konzervatórium.
Osobnosti hudobnej pedagogiky
Hudobný odkaz Bélu Bartóka na Slovensku v oblasti hudobnej interpretácie
a pedagogiky [dizertačná práca]. Iveta Štrbák Pandiová. Nitra. 257 s.
hudobný odkaz Bélu Bartóka na území Slovenska po r. 1945, z pohľadu
interpretačného a hudobno-pedagogického,
výrazný prínos do niekoľkých disciplín hudobnej vedy: hudobná historiografia a
teatrológia, hudobná pedagogika a sociológia,
výskum frekvencie Bartókových diel na koncertných pódiách a v operných domoch
na Slovensku,
využitie Bartókových pedagogicky zameraných diel v hudobnom školstve na
Slovensku po r. 1945.
Umelecký a pedagogický prínos Frica Kafendu do slovenskej hudobnej kultúry
[dizertačná práca]. Zuzana Herdová, Ružomberok, 2014.
personálna monografia o osobnosti Frica Kafendu (2. 11. 1883 Mošovce - 3. 9. 1963
Bratislava),
prínos Frica Kafendu do hudobnej kultúry a školstva na Slovensku,
prieskum povedomia o tejto osobnosti medzi klavírnymi pedagógmi ZUŠ
a konzervatória,
interpretačná analýza skladby „Na prelome“ a jej autorské nahratie na CD.
Teória umeleckej pedagogiky - inštrumentálna a vokálna pedagogika
K dejinám základného umeleckého školstva
3 dizertačné práce celkový rozsah cca 800 strán
vo východoslovenskom regióne po roku 1945 [dizertačná práca]. Lívia Pancuráková. Nitra,
2007. 282 s.
v stredoslovenskom regióne po r. 1945 [dizertačná práca]. Katarína Hírešová. Nitra, 2012.
v nitrianskom a trnavskom kraji [dizertačná práca]. Miriam Ďurišová. Nitra.
vývoj základného umeleckého školstva po r. 1950,
medzníky v koncepciách a zmeny názvov - ĽŠU v r.1961, ZUŠ v r. 1991,
deskripcia histórie ZUŠ v daných regiónoch,
stratégia, koncepcie a sínusoida vývoja tohto druhu školstva sa odzrkadľuje na
rozvoji konkrétnych ZUŠ.
Úloha a postavenie korepetítora v tanečnej pedagogike [dizertačná práca]. Adam Kavec.
Nitra, 2014. 209 s.
činnosť korepetítora na konzervatóriu v odbore tanec,
vypracovanie profesijného štandardu korepetítora pre odbor tanec,
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kompetencie korepetítora v tanečnom odbore ZUŠ,
kompetencie korepetítora pre katalóg regulovaných povolaní.
Historicky poučená interpretácia a jej aplikácia v základom umeleckom školstve na
Slovensku [dizertačná práca]. Blanka Pavlovičová. Ružomberok, 2014. 145 s.
historicky poučená interpretácia a jej využitie v základnom umeleckom školstve,
,
be predmetu hra na husliach na
.
Teória umeleckej pedagogiky – klavírna pedagogika
Podiel klavírnej hry na profilácii budúceho učiteľa hudby [dizertačná práca]. Ľubica
Kistyová. Praha, 2006, 165 s.
klavírna hra ako prostriedok rozvíjania integrovanej osobnosti učiteľa,
klavírnej prípravy študentov pre štúdium programu učiteľstvo hudobného umenia,
uplatnenia klavírnej hry v predmete hudobná výchova,
tvorba modelových prezentácií v predmete Didaktika hudby.
Klavírna technika v kontexte klavírnych škôl aplikovaných na Slovensku a v Maďarsku
[dizertačná práca]. Katarína Dzurová. Ružomberok, 2011. 144 s.
význam klavírnej techniky pre metodiku klavírnej hry,
analýza klavírnych škôl pre začiatočníkov na Slovensku a v Maďarsku,
výskum aktívneho využívania klavírnych škôl na základných umeleckých školách
na Slovensku,
autorský návrh klavírnej školy na základe spoločných východísk z analýz rôznych
klavírnych škôl.
Teória umeleckej pedagogiky – akordeónová + porovnávacia pedagogika
Komparácia zvukových možností akustického a digitálneho akordeónu s aplikáciou
v inštrumentálnej pedagogike [dizertačná práca]. Anna Fintová. Nitra, 2011. 201 s.
deskripcia akustického a digitálneho V-akordeónu z hľadiska organologického,
zvuková výbava jednotlivých modelov digitálneho akordeónu,
komparácia zvukových možností akustického a digitálneho akordeónu,
perspektívy uplatnenia digitálneho akordeónu v ZUŠ (výskum v ZUŠ na Slovensku).
Teória umeleckej pedagogiky – akordeónová pedagogika
Skladateľské osobnosti a ich vplyv na vývoj akordeónovej pedagogiky [dizertačná práca].
Renáta Bartková. 2012. 151 s.
vybrané skladateľské osobnosti akordeónovej tanečnej hudby: Astor Piazzolla (1921
Mar del Plata – 1992 Buenos Aires), Richard Galliano (1950 Cannes), Roman Bažilin
(1962 Tambov), Michael Ganian (1958 Jerevan – 2000 Los Angeles), Miroslav
Košnár (1938 Nové mesto nad Váhom),
akordeónová pedagogika v Čechách a na Slovensku,
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priestor pre tanečný žáner v učebných osnovách na základných umeleckých školách.
Tanečné a jazzové druhy a formy ako inovácia akordeónovej interpretácie a výučby
[dizertačná práca]. Miroslav Kobelák. Ružomberok, 2011.
systematika základných rytmických štruktúr tanečných foriem podľa metrických
skupín,
integrácia tanečných foriem musette, tango, swing, boogie-boogie do výučby
akordeónu na ZUŠ,
interpretácia tanečných foriem značne motivuje a zvyšuje záujem žiakov o hru na
akordeóne (empirický výskum).
Hudobná angragogika
Hudba v sociálnej práci so staršími ľuďmi [dizertačná práca]. Alena MoravčíkováRusnáková. Prešov, 2012. 184 s.
miesto hudby v sociálnej práci so staršími ľuďmi v kontexte sociálneho
konštruktivizmu,
prieskum študijných predmetov so zameraním na hudbu v systéme vysokého
školstva a celoživotného profesijného vzdelávania v sociálnej práci na Slovensku,
komparácia diskurzu sociálnych pracovníkov so seniormi v praxi, s diskurzom
vzdelávateľov a k odbornej príprave v hudbe.
Pedagogická etnomuzikológia
Význam, úloha a funkcia ľudovej piesne v predmete hudobná výchova v 4.- 6. triede
základnej školy v podkarpatskom regióne [dizertačná práca]. Krzysztof Uściłowski.
Ostrava, 2011. 251 s.
funkcia, úloha a miesto ľudovej piesne a hudby v predmete hudobná výchova v
ročníkoch 4.- 6. základnej školy v Poľsku,
analýza učebnicovej triády (učebnice, cvičenia, metodické príručky) z pozície
folklórneho obsahu,
orientácia výskumnej vzorky v ľudovej hudobnej kultúre (tri odlišné terény
Podkarpatska).
Analýza slovenských ľudových uspávaniek a ich didaktické využitie na hodinách
hudobnej výchovy a náuky [rigorózna práca]. Veronika Savková. Prešov, 2015. 152 s.
uspávanka ako súčasť edukačného procesu,
tvorba pracovných listov s metodickými pokynmi,
využitie pracovných listov s aplikovanou uspávankou na hodinách hudobnej náuky
v ZUŠ.
Pedagogická etnoorganológia
Detské hudobné nástroje a možnosti ich využitia v mimoškolskej výchove detí [dizertačná
práca]. Zuzana Jendrichovská. Nitra, 2012.
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podať komplexný etnoorganologický pohľad na detské hudobné nástroje
slovenského tradičného inštrumentára,
potenciál pre rozvoj psychických funkcií a procesov osobnosti dieťaťa,
stav a perspektívy využitia tradičného detského inštrumentára v mimoškolskej
výchove detí, konkrétne v detských folklórnych súboroch na Slovensku.
Pedagogická muzikoterapia
Hudobná terapia vo vyučovacom i v mimovyučovacom prostredí u žiakov mladšieho
školského veku s poruchou pozornosti [dizertačná práca]. Klaudia Košalová. Prešov, 2006.
176 s.
charakteristika pedagogickej muzikoterapie, jej obsahu, úloh, cieľov a realizačných
praktík,
predstavuje formy a techniky muzikoterapeutických intervencií v škole (aplikácia
hudobných, výtvarných a ďalších umeleckých činností),
definícia úlohy pedagóga-muzikoterapeuta.
Význam muzikoterapie v hudobnej edukácii [dizertačná práca]. Jitka Pejřimovská.
Ružomberok, 2015. 169 s.
definícia pedagogickej muzikoterapie a edukačnej systémovej muzikoterapie,
terapeuticky orientovaná kreatívna práca s hudbou so žiakmi vo veku 5–10 rokov,
výskum prežívania jedinca vo vzťahu s hudbou,
vzťah organizovanej hudby a funkčného (pozitívne pôsobiaceho) psychického
prežívania.
Integratívna hudobná pedagogika a polyestetická výchova
Supertrieda – fenomén tvorivej hudobnej edukácie na Slovensku [dizertačná práca].
Martina Filkorová. Banská Bystrica, 2015. 123 s.
hudobno-dramatický projekt Supetrieda príkladná aplikácia integratívnej hudobnej
pedagogiky a polyestetickej výchovy,
analýza projektu Supertrieda z hľadiska žiaka a z hľadiska učiteľa,
pedagogický experiment tvorivej hudobnej edukácie.
Vzťah hudby a slovesného umenia v predmete Výchova umením [dizertačná práca].
Katarína Kováčová. Ružomberok, 2013. 172 s.
definovať a charakterizovať hudobné a slovesné umenie a ich spoločné znaky,
skladatelia aj spisovatelia a literáti aj skladatelia,
vytvorenie modelov integrujúcich vzťah hudby a slova v predmete Výchova umením
ISCED 2. Literárna reflexia percepcie hudobného diela.
Zvuk-obraz v hudbe a jeho využitie v predmete výchova umením [dizertačná práca].
Stanislava Válková, Banská Bystrica, 2012. 126 s.
hudobná a vizuálna komunikácia v predmete Výchova umením, využitie fenoménov
zvuk-obraz,
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implementácia alternatívnych, vzorových metodických materiálov v predmete
výchova umením,
meranie efektivity výsledkov experimentu so zameraním na rozvoj kľúčových,
multisenzorických schopností žiakov 8. ročníka.
Cirkevná hudobná pedagogika,
rímsko-katolícka konfesia
Hudobná výchova v cirkevných školách v kontexte medzipredmetových vzťahov
hudobná výchova – katolícke náboženstvo [dizertačná práca]. Mária Žilíková-Mandáková.
Nitra, 2008.
tvorba terminologického základu, pojmové vysvetlenia
vzťahy, ovplyvňovanie v predmetoch hudobná výchova a katolícke náboženstvo na
cirkevných školách.
evanjelická a.v. konfesia
Hudba v evanjelickom školstve na Slovensku [dizertačná práca]. Jana Bosáková. Nitra,
2016. 225 s.
analyzovať úlohu hudby v evanjelickom školstve od reformácie v 16. storočí po
súčasnosť (hudba v bohoslužbe a vo výučbe),
prieskumom postavenia hudby v bohoslužbe evanjelických škôl na Slovensku z
hľadiska:
podielu hudobných zložiek v bohoslužbe evanjelických škôl,
formy stvárnenia hudobných častí poriadku služieb Božích v evanjelických
školách vo vzťahu k Agende ECAV.
IKT v hudobnej edukácií/ hudobno-pedagogická informatika
E-learning vo vysokoškolskom hudobnom vzdelávaní [dizertačná práca]. Michal Remiáš.
Nitra, 2012. 173 s.
aplikácia e-learningovej formy vo vysokoškolskom hudobnom vzdelávaní,
vytvorenie kurzov hudobno-teoretických predmetov v e-learningovej forme,
zistiť záujem používateľov o tieto kurzy a názory na ich kvalitu,
tvorba metodickej príručky e-learningu vo vysokoškolskom hudobnom vzdelávaní.
Implementácia multimediálneho hudobno-edukačného programu v praxi primárnej
edukácie [dizertačná práca]. Martin Dzurilla. Prešov, 2012. 188 s.
tvorba multimediálneho hudobno-edukačného programu pre HuV v primárnej škole,
experimentálne overovanie efektívnosti multimediálneho hudobno-edukačného
programu v praxi (primárnej edukácie),
skúmanie vplyvu programu na rozvoj hudobných schopností žiakov (primárnej
edukácie).
Obsah predmetu Informatika v umení pre vyššie odborné vzdelávanie ISCED 5B
[rigorózna práca]. Radovan Šašala. Prešov, 2015. 160 s.
navrhnúť obsah predmetu Informatika v umení pre konzervatória ISCED 5B,
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prezentácia učebného textu Informaticam et musica arte s diferenciáciou do
jednotlivých kapitol, vrátane jeho grafiky a podporného obrazového materiálu.
Záver
Na základe tejto štúdie, ktorá nie je ucelenou a komplexnou analýzou, možno
konštatovať, že napriek absencii samostatného vedeckého pracoviska sa realizuje hudobnopedagogický výskum v takom rozsahu, aby „zabezpečil“ existenciu a rozvoj hudobnej
pedagogiky ako vedeckej disciplíny.
Na základe tejto čiastkovej analýzy sme dospeli k nasledujúcim negatívnym zisteniam:
Hudobno-pedagogický výskum nie je na Slovensku koordinovaný a strategicky
riadený (takto sa nerealizujú výskumy, ktoré sú z hľadiska existencie disciplíny
potrebné).
Neexistuje centrálna evidencia a systematizácia hudobného pedagogického
výskumu.
Výskumné témy v kvalifikačných prácach vychádzajú z personálneho obsadenia
pracovísk (nie je výmena navrhovaných tém medzi pracoviskami, z dôvodu
predchádzania duplicite).
Nevychádza žiadny bibliografický súpis výsledkov hudobno-pedagogického
výskumu, realizovaného v rôznych formách, na rôznych pracoviskách na celom
Slovensku.
Riešenie týchto problémov je v kompetencii hudobných pedagógov na katedrách
hudby a členov odborových komisií doktorandských študijných programov.
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MÚZEJNÁ PEDAGOGIKA V H(h)UDOBNOM MÚZEU
Mgr. Lucia Fojtíková
Slovenské národné múzeum - Hudobné múzeum Bratislava
Abstrakt
Autorka vo svojom príspevku definuje múzejnú pedagogiku, jej stručný vývoj a niektoré formy, uvažuje
o podstate múzejného vzdelávacieho programu, načrtáva niektoré spoločné i rozdielne aspekty medzi múzejnou
a hudobnou pedagogikou, uvažuje nad ideou múzejnej pedagogiky v hudobnom múzeu všeobecne a napokon
mapuje históriu jej vzniku, vývoja a realitu v SNM-Hudobnom múzeu.
Abstract
The author introduces the museum pedagogy, its evolution and forms, considers about the basis of
educational program, designs some common and some different aspects between the music pedagogy and the
museum pedagogy, considers about the idea of the museum pedagogy in musical type of the museum and after
all, the author describes its history, evolution and reality in the SNM-Music Museum.

Múzejná pedagogika (definície, stručná história, formy)
„Múzeum je stála inštitúcia neziskového charakteru v službách spoločnosti a jej
rozvoja, otvorená pre verejnosť, ktorá získava, uchováva, študuje, predáva a vystavuje
hmotné a nehmotné dedičstvo ľudstva a jeho prostredia s cieľom štúdia, vzdelávania a
potešenia.“ ICOM, 2007
Múzejná pedagogika podľa Lukáčovej1 (2009) je pedagogická disciplína, postavená
na špecifikách učenia sa v múzeu, na istej neformálnosti prostredia (predstavuje ho uvoľnená
atmosféra a príjemné okolie), dobrovoľnosti (účasť na aktivitách nie je povinná, múzejný
pedagóg k aktivite skôr povzbudzuje) a na predpoklade zážitku z vnímania autentického
umeleckého diela či historického objektu (nejedná sa o pasívne prijímanie zábavy, návštevníci
si cez osobnú skúsenosť osvojujú nové zručnosti, poznanie, čo najmä v prípade mladších
účastníkov môže pozitívne ovplyvňovať rozvoj zdravého sebavedomia, potrebného pre
zvládanie náročnejších úloh v neskoršom veku).
Obsahom múzejného vzdelávania/edukácie podľa Brabcovej2 (2009) je „výchova ku
vzťahu ku kultúrno-historickému dedičstvu“. Ako Brabcová ďalej uvádza, múzejná
pedagogika ako disciplína už len pracuje s formou, konkrétnymi metodickými postupmi
a jednotlivými obsahmi tejto výchovy.
Vzhľadom na múzejnú pedagogiku možno povedať, že múzeum je v podstate
inštitúciou celoživotného vzdelávania alebo aj – ako ho chápal americký filozof a pedagóg
John Dewey – akousi „akumulovanou skúsenosťou celého ľudstva.“3 Múzeum je tak cennou
klenotnicou vzácnych zbierok, reprezentujúcich kultúrne dedičstvo svojho národa, prameň
múdrosti, ukrytej v histórii i cenné poučenie do budúcna.

1

LUKÁČOVÁ, Marcela. Vzdelávanie v múzeách a galériách, s. 19-20.
BRABCOVÁ, Alexandra. Muzejní pedagogika nebo Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví?, s.
11-13.
3
JŮVA, Vladimír. Pracovní pole muzejní pedagogiky, s. 21-32.
2
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Jůva4 (2010) považuje múzejnú pedagogiku za „modernú sociálnu vedu, ktorá sa zaoberá
múzejnou edukáciou“. Edukáciu tu Jůva vymedzuje ako „zámerné, cieľavedomé a často aj
inštitucionalizované pôsobenie na rozvoj osobnosti“, pričom hovorí o edukácii múzejného
pedagóga ako o „pomoci na ceste životom“.
Podľa Jůvu5 (2010) siahajú počiatky vývoja múzejnej pedagogiky už do obdobia
francúzskeho osvietenstva (2. polovica 18. storočia), keď Jean le Rond d´Alembert a Denis
Diderot vytvorili koncepciu verejného múzea a už vtedy rozlišovali jednotlivé skupiny
múzejného publika (návštevníkov, vyžadujúcich odbornejší pohľad na problematiku, či
návštevníkov s nižšou mierou záujmu).
Koncom 19. storočia sa objavuje systematická múzejno-pedagogická práca. Ako
príklad možno uviesť zámok Louvre, ktorý má od r. 1880 ako pravdepodobne prvé múzeum
svoju stálu múzejno-pedagogickú službu. V tomto období sa tiež formujú počiatky múzejnej a
galerijnej pedagogiky dnešného chápania. Spomeňme aktivity Alfreda Lichtwarka - prvého
riaditeľa hamburskej Kunsthalle, ktorý rozvinul vzdelávacie aktivity pre širokú verejnosť i
mládež, zamerané na prežívanie a poznávanie umeleckých diel ako aj rozvoj vlastnej
tvorivosti.
Na prelome 19. a 20. storočia pôsobil americký filozof John Dewey, ktorý vytvoril
východiská pre tzv. progresívnu pedagogiku, ktorej typickými črtami sú okrem iného aj
podpora aktivity a iniciatívy, vnímanie potrieb a záujmov žiakov, či stála pozornosť
problémom a požiadavkám súčasnej praxe.
V krajinách bývalého Československa sa podľa Bárdiovej6 (2008) po skončení druhej
svetovej vojny zvýšil záujem o výchovno – vzdelávací aspekt múzea. Múzejníci začali
postupne rozvíjať aktivity (spočiatku najmä pre deti a mládež, neskôr aj pre ďalšie vekové i
vzdelanostné kategórie) od špecializovaných výstav cez expozície a besedy až po súčasné
rôznorodé formy múzejného vzdelávania.
V Slovenskom národnom múzeu sa múzejná pedagogika začala intenzívne realizovať
približne od roku 2006, kedy na riaditeľstve SNM vzniklo Oddelenie múzejnej pedagogiky.
Oddelenie pod vedením Marcely Lukáčovej začalo koordinovať vzdelávacie kurzy a odborne
pripravovať vyčlenených pracovníkov jednotlivých múzeí SNM na prácu múzejného
pedagóga, zodpovedného za múzejnú pedagogiku vo svojom múzeu. V roku 2010 vznikol
dlhodobý vzdelávací projekt Múzeá tretej generácie, v rámci ktorého sa realizovalo viacero
typov odborných kurzov, určených pre múzejníkov celého Slovenska. Jedným z nich bol aj
viac - ročný kurz Múzejná pedagogika.
Dôležitým nástrojom múzejnej pedagogiky je múzejný vzdelávací/edukačný program.
Je cenným doplnkom hlavných foriem múzejnej prezentácie (popri expozíciách, výstavách,
prednáškach, koncertoch či publikačnej činnosti). Medzi jeho typické formy patria napr.
lektorské výklady, pracovné listy k výstave, tvorivé dielne, animačné programy, múzejné
kufríky, diskusie či projekty tzv. múzejného divadla. Vzdelávací program je založený na práci
so zbierkami (tu ale treba pripomenúť, že nie vždy je možné pracovať s originálnymi
artefaktmi, nehovoriac o programoch, ktoré pracujú so zvukovým znením hudby). Jeho
4
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úlohou je návštevníkom komunikovať všetko to, čo nestihnú, či v rámci možností nedokážu
komunikovať ostatné základné prezentačné múzejné formy. Výhodou programu je jeho
variabilita.
Program je možné pripraviť pre všetky vekové kategórie, sociálne skupiny, pre všetky
stupne vzdelania. Výstavy či iné odborné múzejné prezentácie totiž nemusia byť pre laika
vždy dostatočne zrozumiteľné. Tento fakt môže kompenzovať práve edukačný program, v
ktorom nejde o zásobovanie návštevníka vyčerpávajúcim množstvom informácií.
Dôležitejšiu úlohu v programe hrá predovšetkým pútavý výskum múzejného prameňa,
osobná skúsenosť a cez ňu rozvíjanie kreativity a nadania návštevníka, zážitok, reflexia
a uvedomenie si určitej pravdy. Následkom tohto procesu návštevník získava poznanie, ktoré
je oveľa vyššou hodnotou, než keby získal len informácie. Ako vieme, poznanie človeka
vnútorne mení a neraz sa odráža aj v jeho ďalšom konaní, čo sa o informáciách vždy povedať
nedá.
V súvislosti s kreatívnym myslením možno spomenúť tzv. „Teóriu rozmanitých
inteligencií“7, ktorú sformuloval v roku 1985 psychológ a profesor Harvardskej univerzity
Howard Gardner, ktorý (na rozdiel od prevažujúceho chápania inteligencie, zúženej len na
schopnosť verbálneho a logického myslenia) v tom období rozlišoval celkom sedem druhov
inteligencie
(jazykovú,
logickú
a matematickú,
priestorovú,
telesne-pohybovú,
interpersonálnu, intrapersonálnu a hudobnú – ako schopnosť spievať, hrať a skladať hudbu).
Je fascinujúce predstaviť si, koľko „zakopaných“ ľudských talentov by sa rozvinulo,
koľko nových a zaujímavých profesií či služieb by mohlo v spoločnosti vzniknúť, keby
školstvo dokázalo do procesu vzdelávania na všetkých stupňoch implementovať spôsob práce
s vyššie uvedenými druhmi inteligencie a schopností. Možno je načase prehodnotiť formy a
spôsob vzdelávania a ich dopad na rozvoj ľudských schopností a ich následné uplatnenie v
spoločnosti nielen z hľadiska akejsi empatie, či idealizmu, ale i z hľadiska pragmatického
zhodnotenia prospechu pre celú spoločnosť.
Múzejná pedagogika versus Hudobná pedagogika
V súvislosti s edukáciou a múzejnou pedagogikou sa na pôde muzikológie neodbytne
vynára otázka rozdielov a príbuzností medzi múzejnou pedagogikou a hudobnou
pedagogikou. Ambíciou príspevku nie je venovať sa podrobnej analýze a komparácii oboch
disciplín, tie autorka umiestni do svojej dizertačnej práce. Zatiaľ však postačí načrtnúť aspoň
niektoré postrehy.
Pred komparáciou bude užitočné definovať inštitúcie, v ktorých sú obidve pedagogiky
takpovediac zastrešené. Škola je podľa zákona č. 245 z roku 2008 Z.z. a podľa §2 definovaná
ako „výchovno-vzdelávacia inštitúcia zriadená podľa osobitného predpisu“.8
Poslanie múzejnej inštitúcie definuje zákon č. 206 z roku 2009 Z.z. podľa §2 nasledovne:
„Múzeum... na základe prieskumu a vedeckého výskumu v súlade so svojím zameraním a
špecializáciou nadobúda predmety kultúrnej hodnoty, ktoré ako zbierkové predmety odborne

7
8

BRABCOVÁ, Alexandra. Výchova uměním, s. 146-157.
Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
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spravuje, vedecky skúma a sprístupňuje verejnosti najmä na účely štúdia, poznávania,
vzdelávania a estetického zážitku špecifickými prostriedkami múzejnej komunikácie“.9
Z citácie oboch zákonov možno vidieť, že múzeum a školu veľa spája a zároveň
i odlišuje. Ak chceme akcentovať spoločné prvky múzejnej a hudobnej pedagogiky, potom
zaiste treba uviesť edukačný rozmer – ktorý sa napokon skrýva v rovnakom podstatnom mene
obidvoch disciplín – a poslanie oboch disciplín, teda vzdelávanie a výchovu človeka
k hodnotám (čo v dnešnej dobe je vec mimoriadne aktuálna, ba priam záväzná). V prípade
múzejnej pedagogiky to v už zmienenej definícii charakterizuje napr. Brabcová. V prípade
hudobnej pedagogiky spomeňme definíciu: „Hudobná pedagogika je ucelený systém prenosu
hudobných hodnôt, princípov, techník, poznatkov a skúseností medzi jednotlivcami... Cieľom
hudobnej pedagogiky je zachovať historickú kontinuitu vývinu hudby, uchovávať národnú a
regionálnu hudobnú integritu, zabezpečiť rozšírenie jestvujúcich a utváranie nových
hudobných hodnôt“ (Elschek 1984)10. A výrok „Ciele a úlohy hudobnej pedagogiky sa
dotýkajú predovšetkým hudobnej praxe, sú teda odlišné od poznávacej funkcie vedy11“ (Burlas
1998), naznačujúci praktickú povahu hudobnej pedagogiky je ďalším spoločným prvkom.
Podobne aj múzejná pedagogika má praktický charakter.
Zároveň však jasne vidieť i odlišný aspekt – kým školskej inštitúcii ide v prvom rade
o komplexnú edukáciu človeka, hlavným poslaním múzea je predovšetkým ochrana
a zveľaďovanie múzejných zbierok, ktoré uchovávajú a prezentujú to najhodnotnejšie
z kultúrneho i prírodného dedičstva spoločnosti. V múzejnom prostredí je edukácia až na
druhom mieste. To ale neznamená, že smie byť podceňovaná – ako tomu žiaľ, medzi
múzejníkmi často býva. Ďalej, ak hovoríme o edukačných procesoch, je nepopierateľným
faktom, že odlišné je i prostredie, komplexnosť edukácie a napokon aj autorita, resp. pozícia
inštitúcie a jej pedagogického pracovníka. Škola ako edukačná inštitúcia par excellence, je
povinná zabezpečiť komplexné vzdelanie človeka na všetkých stupňoch, a preto smie na
realizáciu tohoto cieľa uplatniť i patričnú autoritu a nevyhnutné prostriedky. Konkrétne,
učiteľ pri edukácii môže a má používať aj jednu z foriem hodnotenia, ktoré žiaci nemajú radi.
Ak je učiteľ povedzme „priveľmi prísny“ a žiakom sa to nepáči, nepomôžu si, školská
dochádzka je do istého stupňa povinná. Dochádzka do múzea povinná nie je a pokiaľ si
múzejný pedagóg svojím prístupom žiakov (ale aj učiteľov) nezíska, ich návšteva múzea
mohla byť prvá i posledná. Ako sme tiež už naznačili, vzdelávanie v škole má inú kvalitu aj
rozmer ako v múzejnej inštitúcii. Múzeum tvorí skladbu svojich edukačných aktivít v priamej
závislosti od expozičnej a výstavnej činnosti (je napr. nezmyslom, ak má múzeum vo svojom
jedinom výstavnom priestore výstavu o Eugenovi Suchoňovi a ponúka edukačný program
o Jánovi Levoslavovi Bellovi).
No a napokon možno stručne zmieniť rozdiel oboch pedagogických disciplín na poli
vied. Hudobnej pedagogike sú nadradené pedagogika a hudobná veda. Múzejnej pedagogike
sú nadradené odbory pedagogika a muzeológia. Možno však dodať i spoločný aspekt, a síce,
že obidve pedagogiky potrebujú čerpať z poznatkov psychológie, sociológie, filozofie,
marketingu a komunikácie, informatiky a viacerých ďalších vedeckých disciplín.
9
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Múzejná pedagogika v hudobnom múzeu: idea
Ako študentka doktorandského štúdia muzikológie na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave si autorka príspevku v rámci jednej z úloh dizertačného projektu
zvolila aj cieľ vypracovať komplexnú ponuku vzdelávacích programov pre SNM-Hudobné
múzeum.
Zamýšľajúc sa nad touto úlohou treba priznať, že určitý problém pre jeho realizáciu
existuje vo fakte, že SNM-Hudobné múzeum dosiaľ nemá expozíciu, ktorá by stručne no
komplexne obsiahla dejiny hudobnej kultúry na Slovensku a zároveň ponúkla aj expozíciu
hudobných nástrojov. Takáto expozícia sa môže stať vynikajúcou základňou pre prakticky
akúkoľvek hudobnú tému vedomostných vzdelávacích programov a samozrejme, bude
cennou ponukou pre učebné osnovy hudobnej výchovy na rôznych stupňoch školstva.
Navyše, pri vhodnom technickom vybavení, či počítačových programoch (napr. počítačového
dirigenta), by takáto expozícia poskytla vítaný priestor pre experimentálne programy
s hudbou a môžu sa v nej uplatniť aj vzdelávacie programy experimentálno-zážitkového typu.
V súvislosti so vzdelávacími programami s hudobnou tematikou sa natíska otázka, aký
charakter by mali mať vzdelávacie programy s hudbou, keďže ide o jednu z foriem umenia.
Bezpochyby jednou z možností sú vzdelávacie projekty vedomostné, zamerané na
poskytovanie odborných poznatkov o danej téme. Dejiny hudby sú komplikované a zahŕňajú
v sebe jednak vývoj hudobnej teórie, jednak vývoj hudobnej interpretácie a praxe. A opäť, v
rámci teórie a interpretácie, je to vývoj hudobných osobností a ich diel, vývoj notácie a
hudobných foriem – často i v rámci jednej hudobnej formy dochádza ku komplikovaným
vývojovým premenám – a tiež vývoj hudobných nástrojov, pričom treba zdôrazniť význam
vzájomného vplyvu, a tým aj vývoja zmienených fenoménov. Nemožno prirodzene zabudnúť
na fakt, že na vývoj hudobnej estetiky silne vplývajú spoločenské udalosti a estetika danej
doby. Vhodným príkladom môže byť posun k atonálnej hudbe v prvej pol. 20. storočia, ktoré
bolo výrazne poznačené tragickými udalosťami dvoch svetových vojen a holokaustom. Pri
posluchu viacerých skladieb z tohto obdobia cítime hlbokú skúsenosť skladateľa s hrôzami a
prežitou bolesťou. Evokuje to domnienku, že jej intenzita sa neprejavila, povedzme, len
v určitých elementoch hudobnej štruktúry, ale zasiahla aj do vývoja hudobných
kompozičných postupov.
Je preto potrebné verejnosti prinášať projekty s vhodnou dávkou informácií o
hudobnej histórii, pričom spojenie vedomostí, názornosti múzejných exponátov a prístup
múzejného pedagóga „šitý na mieru“ môže byť tou správnou ponukou múzea školskému
vzdelávaciemu systému.
Druhou, nemenej dôležitou formou hudobných vzdelávacích programov, sú
experimentálno-zážitkové formy. Majú za úlohu prinášať rôzne typy experimentov a cez
osobné zážitky ponúkať návštevníkovi inšpirujúce a trochu i „špekulatívne“ témy. Na tomto
mieste je dôležité zdôrazniť, že experimenty môžu byť veľmi užitočné nielen pre duševné
obohatenie návštevníka, ale zároveň môžu otvoriť priestor pre vznik nových pohľadov na
témy zdanlivo už banálne, či dokonca môžu sa stať impulzom pre otvorenie tém nových.
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Múzejná pedagogika v Hudobnom múzeu: realita
V širšom kontexte možno povedať, že vzdelávanie verejnosti v Hudobnom múzeu
prebieha v súčasnej dobe najmä formou expozičnej a výstavnej činnosti, koncertných
podujatí, ponuky najmä starších edičných titulov, ako aj odborných konferencií (v období
rokov 2011 – 2015 múzeum každý rok usporiadalo odbornú konferenciu).
Z hľadiska hudobného žánru ide o podujatia z okruhov klasickej, ľudovej, ale
i populárnej hudby (posledne menovanej sa dosiaľ týkajú najmä výstavy a sporadicky
koncertné podujatia). Z hľadiska tematicko-koncepčného pri expozičnej, výstavnej, ale i
edičnej činnosti sú to najmä projekty, zamerané na významnejšie hudobné osobnosti a ich
tvorbu, na dejiny hudobnej kultúry na Slovensku, hudobné nástroje či vývoj audiovizuálnej
techniky.
Napokon treba spomenúť i vzdelávacie programy, ktoré sa v múzeu začali realizovať
prakticky od roku 2007 pod vplyvom Oddelenia múzejnej pedagogiky na generálnom
riaditeľstve SNM. Vzhľadom na oblasť múzejnej pedagogiky sa užšie zameriame priamo na
ne.
V roku 2008 produkovalo múzeum v spolupráci s bratislavským Cirkevným
konzervatóriom program Prechádzka storočiami v podobe interaktívnej prednášky a ukážok
živej interpretácie hudby konzervatoristami. O rok neskôr vznikol v spolupráci s Oddelením
múzejnej pedagogiky program Ľudia a hudba ako sprievodný program k výstave Muzika
Etnika (výstavu realizovalo múzeum v spolupráci s Národním muzeem a Univerzitou
Karlovou v Praze). V roku 2010 získala autorka príspevku financie na svoj projekt Tri
tajomstvá o hudobných nástrojoch. Program sa opakoval v rokoch 2011 a 2012 v rámci
Denného letného tábora, ktorý zorganizoval Referát múzejnej pedagogiky SNM. Od roku
2012 sa vzdelávacie projekty začali realizovať pravidelne, pribudol program Franz Liszt
a jeho bratislavskí priatelia a v roku 2013 Ján Levoslav Bella v Sibiu, obidva používajúce
pracovné listy a exponáty z rovnomennej výstavy. V roku 2016 sa podarilo získať financie na
ďalší projekt a vznikol program Spoznaj gajdy a slovenskú kultúru ako sprievodný program
k výstave Desatoro o gajdách.
V ďalšom pracovisku v kaštieli v Dolnej Krupej prebiehala práca so školami formou
rôznych tvorivých dielní, spomeňme aj dlhodobý program spolupráce žiakov so staršími
obyvateľmi obce, zameraný na zber informácií a predmetov, spojených s pôvodnými
majiteľmi kaštieľa – šľachtickou rodinou Brunsvikovcov. V roku 2010 získala kolegyňa
Alena Krátka financie na tvorbu pracovných listov pre projekt 7 divov, ukazujúceho
zaujímavosti kaštieľa a dominanty obce Dolná Krupá.
Vyššie zmienený typ programu Tri tajomstvá o hudobných nástrojoch patrí práve
medzi experimentálno-zážitkové formy. Už známy fakt – že tento typ projektu neraz prináša
nové impulzy či témy – si teraz stručne ukážeme práve na ňom.
Program akcentuje nasledujúce tri skutočnosti:
1. hudba v človeku „prebúdza, akceleruje“ emócie,
2. hudobné nástroje v najzákladnejšom členení delíme do štyroch skupín, a to podľa
zdroja zvuku,
3. každý hudobný nástroj má svoju „zvukovú farbu“ a pri počúvaní sa učíme rozpoznať
farbu a isté „posolstvo“, ktoré nám nástroj svojou hrou sprostredkuje.

121

Program sme v múzeu vyskúšali s viacerými skupinami žiakov zo základného školského
stupňa, stredoškolského i vysokoškolského stupňa a tiež so žiakmi špeciálnej školy.
Jednou z vecí, ktoré v tomto programe sledujeme, je aktivita, kde účastníci počúvajú
skladby. Následne porovnávame úroveň vnímania emócií, či konkrétneho emočného a
hodnotového posolstva pri počúvaní vybraných skladieb. Výber skladieb tvorí najmä filmová
hudba, ktorá bezpochyby má jednu zo svojich funkcií dotvárať a umocňovať emočný
„mesidž“ príbehu. Skladby sú zámerne zvolené z emocionálne vypätejších situácií a prinášajú
nielen emócie rôzneho typu (láska, radosť, smútok, hnev, atď.), ale aj silné filmové príbehy.
Niektoré skladby dokonca nesú názov konkrétnej emócie a účastníci programu sa snažia
emóciu v názve skladby presne identifikovať. Po vypočutí skladby si účastníci aktivity svoje
postrehy zaznačia a následne s nimi o nich a o filmovom príbehu diskutujeme.
Je zaujímavé, ako návštevníci vnímajú emócie, „obsiahnuté“ v jednotlivých skladbách.
Prirodzene, starší účastníci aktivity rozlišujú emočné nuansy spoľahlivejšie, v jednej z ďalších
aktivít programu sa súvislosť medzi zrelosťou veku, reflexiou emócií a ich nástrojovointerpretačnou precíznosťou zatiaľ potvrdzuje. Avšak nemožno si nevšimnúť, že aj viacerí
nadaní žiaci druhého stupňa základných škôl – teda už vo veku okolo nástupu puberty –
dokážu vo vybraných skladbách vnímavo identifikovať správny typ emócie, resp. jeho
príbuzné variácie. Je tiež zaujímavé, že percepcia iných žiakov a ich identifikácia „emočného
mesidžu“ v niektorých skladbách je značne rôznorodá. Napríklad v zborovej skladbe Aká si
mi krásna (autor Eugen Suchoň) vyjadrovali účastníci najčastejšie emócie a hodnoty ako
pokoj, šťastie, láska, viera, ale niektorí uviedli aj smútok, pričom tu nejde o molovú melodiku
(ktorá pocity smútku zväčša navodzuje). Dojem smútku žiakom podľa niektorých ich
vyjadrení evokuje pomalé tempo skladby.
Podobne zaujímavé sú neraz akékoľvek ďalšie asociácie účastníkov, spojené s
posluchom skladieb. Tu má múzejný pedagóg – ale aj prítomný školský pedagóg – príležitosť
stať sa na chvíľu psychológom a nazrieť do vnútorného sveta ľudskej duše. Uvedené postrehy
budú v budúcnosti ešte predmetom ďalšieho podrobného výskumu.
Pri niektorých aktivitách vyššie uvedeného vzdelávacieho programu sa napr. objavili
diskusie, týkajúce sa expresivity v hudbe. Otázka hudobnej expresivity a jej miery sa zdá byť
až infantilne jednoduchá, môže však – ako sme už naznačili – viesť k otvoreniu ďalších
podnetných tém, čo môže byť inšpirujúce aj pre vednú oblasť muzikológie.
Na záver ostáva len dúfať, že autorke sa časom podarí vytvoriť v múzeu taký komplex
vzdelávacích programov, ktoré budú inšpiráciou pre návštevníkov a reflexie týchto
programov budú spätne inšpiratívnou základňou pre muzikologický výskum.
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2. DIGITALIZÁCIA GRAMOFÓNOVÝCH PLATNÍ.
Metodika spracovania hudobných dokumentov.
Praktické problémy hudobného knihovníctva na Slovensku

PROJEKT DIGITALIZÁCIE A ARCHIVÁCIE GRAMOFÓNOVÝCH
PLATNÍ V ŠTÁTNEJ VEDECKEJ KNIŽNICI V KOŠICIACH
Ing. Viera Nagyová – Ing. Ján Krištof
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Abstrakt
Článok informuje o realizácii projektu digitalizácie a archivácie fondu gramoplatní v Štátnej vedeckej
knižnici v Košiciach v rokoch 2012 – 2015. Digitalizáciou gramoplatní knižnica prispela k uchovaniu kultúrneho
dedičstva pre budúce generácie a k zabezpečeniu ochrany a archivácie fondov. Knižnica poskytuje používateľom
kvalitné knižnično-informačné služby, vrátane využívania digitálnych zbierok.
Abstract
This article informs about the project of digitizing and archiving of a vinyl records collection in the
State Scientific Library in Košice in 2012 – 2015. By doing a digitization of vinyl records, the library has
contributed to the preservation of cultural heritage for future generations while ensured protection and archiving
of the collections. The library provides users with quality library and information services, including the use of
digital collections.
Abstrak
Der Artikel informiert über das Projekt der Digitalisierung und Archivierung des Schalplattenbestandes
der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek in Košice im Jahre 2012 – 2015. Durch die Digitalisierung der
Schallplatten hat die Bibliothek für künftige Generationen zur Erhaltung des kulturellen Erbes beigetragen, die
Erhaltung und Archivierung des Bestandes zu gewährleisten. Die Bibliothek bietet den Benutzern qualitativ
hochwertige Bibliotheks- und Informationsdienste, einschliesslich
der Verwendung von digitalen Sammlungen.

Štátna vedecká knižnica v Košiciach bola založená ako Knižnica Vysokej školy
poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach v auguste roku 1946. Jadro jej
pôvodného fondu tvorí historická knižnica prvej košickej univerzity Alma Universitas
Episcopalis Cassoviensis, ktorá prešla historickým vývinom cez Academiu Regiu v 18. storočí
až po Právnickú akadémiu pôsobiacu do roku 1922. Odborná technická literatúra bola v počte
cca 1 700 knižničných jednotiek presunutá z bývalej Ústrednej knižnice Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave. Rozvoju knižnice a jej fondov napomáhal aj rozvoj mesta Košice po
skončení 2. svetovej vojny, postupne sa stávala neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho
a hospodárskeho života nielen mesta, ale aj celého východného Slovenska. Ako začínajúca
inštitúcia sa knižnica usilovala o získanie a spracovanie reprezentatívneho fondu vedeckej
a odbornej literatúry v súlade s požiadavkami nových vysokých škôl, pobočiek SAV
a výskumných ústavov, s požiadavkami širokej odbornej verejnosti. Pri získavaní nových
dokumentov do fondu knižnice napomohol aj Zákon o povinnom výtlačku č. 20/1947 Z. z.
a vládne nariadenie č. 43/1947 Zb., na základe ktorého mala knižnica právo na výberový
povinný výtlačok zo všetkých vedných odborov československej neperiodickej a periodickej
tlačenej produkcie. Základným zdrojom akvizície nových dokumentov boli: kúpa, povinný
výtlačok a dary. Skladba fondu knižnice bola rôznorodá, neperiodická a periodická literatúra
bola doplňovaná aj inými typmi dokumentov, ako sú gramofónové platne, magnetofónové
pásky, neskôr kazety, videokazety a pod., ktoré sú v dnešnej dobe vytlačené novými médiami
a technológiami.
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V záujme ich uchovania a sprístupňovania verejnosti bol na základe Stratégie rozvoja
slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013, v súlade so strategickou úlohou č. 4 Tvorba,
ochrana a sprístupňovanie digitálneho kultúrneho a vedeckého dedičstva, vypracovaný
prioritný projekt. Cieľom projektu je uchovať kultúrne dedičstvo pre budúce generácie,
zabezpečiť ochranu a archiváciu fondov a využívanie digitalizovaných dát, používateľom
knižnice poskytovať kvalitné knižnično-informačné služby, vrátane využívania
digitalizovaných zbierok.
V roku 2012 bola odbornými pracovníkmi knižnice spustená testovacia fáza projektu,
kedy sa riešili technické záležitosti – výber optimálneho hardveru a softveru, logistika,
formáty audio výstupov, spôsoby uloženia digitálnych dát, skenovanie obalov gramofónových
platní a pod. V nasledujúcom roku Ministerstvo kultúry SR prioritný projekt schválilo.
V rámci projektu boli v rokoch 2013 – 2015 realizované nasledovné činnosti:
proces prísunu gramofónových platní zo skladových priestorov,
retrokatalogizácia gramofónových platní v knižničnom systéme,
skenovanie obalov gramofónových platní,
očistenie gramofónových platní pred digitalizáciou,
samotná digitalizácia gramofónových platní – analógový záznam sa mení na
digitálny,
kontrola digitalizovaných objektov (šumy, opakované pasáže spôsobené zaseknutím,
škrabance, atď.),
spracovanie, identifikácia a rozdelenie digitálnych objektov na jednotlivé záznamy,
napr. skladby podľa popisu na obaloch gramofónových platní,
popis metadát digitálnych záznamov (záznamov skladieb, piesní, a pod.), ktoré
vzniknú rozdelením digitálneho objektu,
uloženie záznamov do adresárovej štruktúry spracovaných gramofónových platní,
vytvorenie digitálnej zbierky (gramofónové platne), prístupnej v on-line katalógu
knižnice,
archivácia digitálnych dát.
V rokoch 2013 – 2015 boli zdigitalizované gramofónové platne v počte cca 6 000
knižničných jednotiek, práce boli prevedené na 3 gramofónoch značky SONY PSLX300USB, používal sa software Sony Sound Forge Audio Studio verzie 9 (dodaný
s gramofónmi) a 10, ktorá bola zakúpená z dôvodu efektivity digitalizácie. Formát a kvalita
digitálnych dát boli pre viaceré účely rôzne:
1. pre digitálne ukážky v dĺžke 10 sekúnd v kvalite 64 kbps - mp3, ogg,
2. pre digitálne dáta v úplnosti v kvalite 128 kbps – mp3,
3. pre archivované digitálne dáta v kvalite 320 kbps – mp3.
Následne bola prevedená kontrola digitálnych dát, ich spracovanie a rozdelenie na
jednotlivé časti, minimalizácia šumov a preskakovania ihly, tvorba formátov, popis metadát
digitálnych záznamov objektov a ich uloženie do adresátovej štruktúry. Zakúpili sa sieťové
diskové polia Netgear ReadyNAS 2120 v2, ktoré slúžia na uloženie:
digitálnych dát, ktoré sú používateľom knižnice prístupné v digitálnej zbierke on-line
katalógu knižnice,
archív digitálnych dát (fond gramofónových platní).
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Z dôvodu archivácie bola vytvorená aj pásková knižnica na páskach LT04.
Výstupom tohto projektu pre používateľov knižničných služieb je prístup do digitálnej
zbierky dát (gramofónových platní) v on-line katalógu knižnice. Používateľ má možnosť, po
prihlásení sa do katalógu a vyhľadaní konkrétneho digitálneho objektu, vypočuť si ukážku
v trvaní 10 sekúnd v kvalite 64 kbps, v prípade záujmu, prehrať si celý objekt v kvalite 128
kbps, pre informáciu má k dispozícii skenovaný obal gramofónovej platne a súpis
jednotlivých skladieb. V súlade s autorským zákonom sú tieto digitalizované dáta
používateľom prístupné iba po prihlásení sa do on-line katalógu len v priestoroch knižnice.
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VYTVÁRANIE DIGITÁLNYCH OBJEKTOV ŽIVEJ RÓMSKEJ HUDBY
NA SLOVENSKU (TVORBA, SPRACOVANIE A DISTRIBÚCIA
DIGITÁLNYCH OBJEKTOV, ŠPECIFICKY Z OBLASTI HUDOBNÉHO
DEDIČSTVA RÓMOV)
Mgr. Jana Gáborová Kroková
Štátna vedecká knižnica Prešov
Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry
Abstrakt
Problematikou vytvárania digitálnych objektov prejavov živej rómskej kultúry – rómskej hudby sa
začala zaoberať Štátna vedecká knižnica v Prešove v roku 2013. Počas prvých rokov existencie nového
oddelenia Štátnej vedeckej knižnice Dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry sa pracovníci
zaoberali otázkou ako naplniť obsah a spôsob spracovania prejavov živej rómskej hudby na Slovensku. Otázky
deskriptívneho typu boli postupne zodpovedané prostredníctvom spolupráce s expertmi z rómskej kultúry,
odbornými pracovníkmi dokumentačného centra a profesionálnymi hudobníkmi. Príspevok ponúka náhľad na
prácu pracovníkov oddelenia ŠVK PO v oblasti digitalizácie - vytvárania nových digitálnych objektov v oblasti
rómskej hudby na Slovensku.
Abstract
Addressing the issue of creation of the digital objects concerning the live Romani culture – Romani
music by the State Research Library in Presov started in 2013. In the first years of its existence, the employees
of the new department of the documentation and information center of the Romani culture in the State Research
Library in Presov proceeded with the content and processing of the live culture phenomena. The questions of
description were progressively answered during the mutual cooperation among the experts on the Romani
culture, specialized center employees and professional musicians. The article offers an insight of the work done
by the department of the State Research Library in Presov in the field of digitalization – production of new
digital objects, e-borns from the field of the Romani music in Slovakia.

Východisková situácia
V rokoch 2011 – 2014 Štátna vedecká knižnica v Prešove implementovala národný
projekt Dokumentačno–informačné centrum rómskej kultúry (NP DICRK), ktorý bol
podporený zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu
Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií
a obnova ich národnej infraštruktúry. Špecifickým cieľom tejto prioritnej osi bolo dosiahnuť
skvalitnenie systémov získavania, spracovania, ochrany a využitia poznatkov a digitálneho
obsahu, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií na
národnej úrovni. Cieľom NP DICRK bolo vybudovať nové odborné pracovisko ako
organizačnú zložku knižnice, ktorá bude zhromažďovať, spracovávať a sprístupňovať
informácie týkajúce sa kultúrneho dedičstva Rómov (Plán rozvoja, s. 1).
Oblasti zhromažďovania, digitalizácie, spracovania a sprístupňovania kultúrneho
dedičstva Rómov
Zhromažďovanie, zaznamenávanie a postupné spracovanie živej rómskej kultúry
v tzv. digitálnych kultúrnych objektov, na základe zodpovedania deskriptívnych otázok a po
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porade s expertmi sa rozdelilo do troch identifikovaných tém (strategických oblastí)
z historického a súčasného hľadiska:
orálnej histórie a literatúry,
rómskej hudby, divadiel,
rómskych remesiel a výtvarného umenia.
Kultúrne dáta zozbierané počas pilotnej prevádzky (02/2012 – 09/2013) oddelenia
Štátnej vedeckej knižnice Dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry, sa
v súčasnosti postupne spracúvajú a sprístupňujú užívateľom vo forme digitálnych kultúrnych
objektov na portáli Štátnej vedeckej knižnice www.portalsvk.sk
Rómska hudba
Rómske hudobné dedičstvo zahŕňa nielen stáročnú tradíciu interpretov hudby
a skladateľské počiny samotných rómskych umelcov, no bolo a je aj dnes zdrojom inšpirácie
pre mnohých umelcov. Na to, aby sme zachovali jej podobu je nevyhnutné venovať sa jej
systematickému zaznamenávaniu, spracovaniu, a to aj z dôvodu, ako hovorí v rozhovore
nadaná huslistka Barbora Botošová, aby v komerčnom svete nepadla na dno záujmu a rozvoja
(Závadská 2014, s. 75). Teda obsahovým cieľom strategickej oblasti hudby je prezentácia
speváckych, hudobných, tanečných aktivít profesionálnych a amatérskych kapiel, zoskupení i
jednotlivcov prostredníctvom vytvoreného digitálneho obsahu. (Plán rozvoja, s. 10)
Technické zabezpečenie natáčania hudby, jej spracovanie, uchovávanie a sprístupnenie
Na zaznamenávanie využívame modernú techniku, a to kameru s príslušenstvom,
audio rekordér, fotoaparát. Výstupy sú vo video formáte zaznamenávané vo Full HD kvalite
v 3D obraze, fotografiách a audio záznamoch. Natáčanie hudobného objektu (video, obraz,
zvuk) sa uskutočňuje v troch fázach. Prvou fázou je výber hudobného objektu a jeho
administratívno-právna príprava na natáčanie, spracovanie, uchovávanie, sprístupnenie.
Druhou fázou je samotná post-produkcia po technickej a obsahovej stránke a jej
zaznamenávanie podľa medzinárodných predpisov, ktoré spravuje Slovenská národná
knižnica. Posledná fáza spočíva v hotovom digitálnom objekte prístupnom na portáli Štátnej
vedeckej knižnice Prešov www.portalsvk.sk.
Obsah vybraných hudobných objektov
Deskripciou sa zodpovedalo na to, čo bude zaznamenávané v rámci strategickej oblasti
hudby. Zistilo sa, že medzi základné žánre rómskej hudby patrí tradičný rómsky folklór
charakteristický výpovedným obsahom piesní zo života Rómov s využitím dostupných
hudobných nástrojov, ktoré majú formu tanečnú alebo pomalú. Bližšiu charakteristiku týchto
foriem a obsahu piesní definuje Hübschmanová (1991, Goďaver lava phure Romendar –
Moudrá slova starých Romů). Medzi najtradičnejšie hudobné nástroje patria strunové nástroje
od huslí až po gitaru. Ďalším zastúpeným žánrom je pop, v ktorom sa úspešne prejavujú
a prezentujú mladí rómski hudobníci, speváci a súbory. Tvoria ho najmä rómske piesne, ktoré
vznikali v posledných dvadsiatich rokoch pod vplyvom populárnej hudby. Džez je obohatený
o typické rómske prvky, aj sláčikové, dychové a zmiešané hudobné súbory, orchestre,
v neposlednom rade zbory. Aj tento žáner, ktorým reprezentantom je napr. Ida Kelarová
z Čiech, Milo Suchomel zo Slovenska, v minulosti Django Reinhardt, či Matelot Ferret
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z Nemecka, je zastúpený v našom systéme. Osobitý žáner, ktorý vznikol synkretickým
spojením troch etnických prúdov: hudobno-tanečného (španielskeho, arabského a rómskeho)
je flamenco rovnako zastúpené v našej databáze (Godlová 2014, s. 21 - 29).
Centrom záujmu okrem hudby je vo vymedzenej téme aj divadlo a tanec. Prieskumom
sa zisťovala pravidelnosť organizovania festivalov rómskej hudby, ktoré sú priebežne
zaznamenávané, digitalizované a spracovávané. V našej databáze sa nachádzajú materiály
z Balval festu, Biháriho slávností, Cigánskeho bašavelu a iných.
Forma distribúcie digitálnych objektov špecificky z oblasti hudobného dedičstva Rómov
Distribúcia hotových objektov sa realizuje prostredníctvom knižničného portálu
www.portalsvk.sk, ktorý je rozdelený na video, audio objekty, fotografie a artefakty
reprezentujúce jednotlivé oblasti centrálneho zaznamenávanie živej kultúry Rómov, a to
oblasť orálnej histórie a literatúry, rómskej hudby a divadiel, rómskych remesiel a výtvarného
umenia. Prezentačný portál je jedným zo spôsobov prenášania, informovania, uchovávania
a prezentácie kultúrneho dedičstva Rómov. Výstupmi zamestnancov Dokumentačnoinformačného centra rómskej kultúry sú aj knižné publikácie v analógovej a digitálnej
podobe. Špecifický spôsob uchovávania a prezentácie kultúry je v organizovaní živých
knižníc realizovaných mimo pracoviska Štátnej vedeckej knižnice Prešov.
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Prílohy (na samostatnom DVD):
- Ako sa rodí rom-e-born, film
- Ukážky zaznamenaných hudobných žánrov (Ľudový folklór, Pop, Flamenco, Džez)
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NOVÉ VYDANIE METODIKY SPRACOVANIA HUDOBNÝCH
DOKUMENTOV A ISBD. ÚPLNÉ VYDANIE
PhDr. Anna Kucianová, PhD.
Slovenská národná knižnica
Abstrakt
V príspevku sú uvedené informácie o štandardoch platných pre spracovanie hudobných dokumentov,
ktoré sú zverejnené v Metodike spracovania hudobných dokumentov vo formáte MARC 21, verzia 2.1. Sú tu
uvedené najnovšie informácie týkajúce sa pravidiel AACR2 a RDA, ako aj zmeny v ISBD, platné pre hudobné
dokumenty, ktoré budú zverejnené v elektronickej publikácii ISBD. Úplné vydanie. Záverom príspevku sú
najnovšie informácie o možnostiach využitia MDT.
Abstract
The article provides information on the standards applicable to the processing of musical documents
that are published in the Methodology of processing of musical documents in the MARC 21 format, version 2.1.
The article includes the latest information concerning the AACR2 and RDA rules as well as ISBD changes,
applicable to the musical documents that will be published in an electronic publication of ISBD. Complete
edition. The article concludes with the latest information about possible use of UDC.
Abstrait
L'article fournit des informations sur les normes applicables au traitement des documents musicaux qui
sont publiés dans la Méthodologie de traitement des documents musicaux au format MARC 21, version 2.1.
L'article inclut les dernières informations concernant les règles AACR2 et RDA ainsi que les changements
ISBD, applicables aux documents musicaux qui seront publiés dans une publication électronique de ISBD.
Édition complète. L'article conclut avec les dernières informations sur l'utilisation possible de la PCT.

Špeciálne typy dokumentov, medzi ktoré zaraďujeme aj hudobné dokumenty, sú
jednou zo sérií Slovenskej národnej bibliografie a to série H. HUDOBNINY a sú predmetom
záujmu hudobnej konferencie Pramene slovenskej hudby, ktorú každoročne organizuje
Slovenská národná skupina IAML za spolupráce ďalších inštitúcií, ktoré sa zaoberajú hudbou.
Hudobniny sú dokumenty, ktorých podstatou je grafický t.j. notový zápis hudobného
diela akéhokoľvek druhu a žánru, pričom súčasťou môže byť aj sprievodný slovesný text.
Do tejto typologickej oblasti sa zaraďujú samostatne vydané hudobniny, napr. partitúry,
hudobné albumy, súborné vydania hudobných diel alebo výbery z hudobných diel, učebnice
a cvičenia hry na nástroji a tiež spevníky a pod., v ktorých prevláda t.j. je primárny notový
zápis hudobného diela.
V súčasnosti sa využívajú pre spracovanie všetkých typov dokumentov, t.j. aj
hudobných dokumentov, nasledovné typy štandardov:
Pravidlá AACR2, RDA,
MARC 21. Bibliografický formát,
ISBD(PM), ISBD. Úplné vydanie,
ISO, EN, STN, ČSN normy,
Súbory selekčných jazykov – rôzne typy autorít – menné (personálne
a korporatívne), vecné, geografické atď.,
Kódovníky potrebné pre spracovanie hudobných dokumentov.
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Všetky uvedené typy štandardov sú dôležité pre spracovanie hudobných dokumentov
a spoločne sa využívajú pri spracovaní jednotlivých druhov hudobných dokumentov.
Základným štandardom využívaným pri popise hudobných dokumentov sú pravidlá
AACR2. Sú určené pre tvorbu bibliografických a katalogizačných záznamov vytváraných
v knižniciach všetkých typov. Pravidlá kopírujú poradie jednotlivých operácií, ktoré sa
využívajú vo väčšine knižníc a bibliografických agentúr. Časť I pravidiel AACR2 obsahuje
údaje o popise dokumentu a časť II sa týka výberu a tvorby záhlaví (selekčných údajov).
V obidvoch častiach sa postupuje od všeobecného ku špecifickému. Základné pravidlá sú
uvedené v kapitole 1 a pravidlá pre špeciálne typy dokumentov sú uvedené v kapitole 2 – 10,
pre spracovanie hudobnín je dôležitá kapitola 5 Hudobniny. V súčasnosti sa začína pracovať
s pravidlami RDA – Resource Description and Access, ktoré však vychádzajú z pravidiel
AACR2 a sú upravené na základe filozofie FRBR t.j. funkčných požiadaviek pre
bibliografické záznamy. RDA obsahujú drobné zmeny a úpravy. Na príprave vydania RDA sa
pracuje v Slovenskej národnej knižnici a malo by byť k dispozícii v slovenskom jazyku cca
v roku 2017.
Pravidlá AACR2 uvádzajú tri odporúčané úrovne rozsahu popisu, pričom každá z nich
obsahuje údaje, ktoré knižnice musia uvádzať podľa toho, ktorú úroveň popisu si zvolili.
Úroveň sa určuje podľa toho, pre aký katalóg alebo pre akú bibliografiu alebo spracovanie,
bude záznam určený. Preferuje sa tretia úroveň rozsahu popisu, keďže sa spracováva
komplexný bibliografický záznam pre Súborný katalóg monografií SR, ktorého súčasťou sú aj
hudobniny.
Bibliografický formát MARC 21 využívaný v súčasnosti v slovenských a svetových
knižniciach patrí k najvyužívanejším formátom. Je to formát, ktorý umožňuje spracovanie
bibliografických záznamov všetkých typov dokumentov, využíva sa aj pre spracovanie
hudobných dokumentov v knižniciach Slovenskej republiky.
Súbory selekčných jazykov – rôzne typy autorít – menné (personálne a korporatívne),
vecné, geografické atď. sú ďalšími dôležitými štandardnými údajmi, ktoré sú potrebné
využívať pri tvorbe bibliografických záznamov hudobných dokumentov. Personálie
a korporácie sú súčasťou databázy menných autorít aj z oblasti hudobných dokumentov, preto
je potrebné ich využívať pri spracovaní bibliografických záznamov. Využívajú sa aj vecné
a geografické autority, ktoré je potrebné používať vo vecnom spracovaní t.j. pri tvorbe
predmetových hesiel, aby bolo možné správne zaradiť predmet popisovanej hudobniny, určiť
druh hudby, národnosť, ku ktorej patrí, štát a aj obdobie, z ktorého hudobnina pochádza.
Žiaľ, veľkým problémom v súčasnosti pri spracovaní hudobných dokumentov je, že
v Slovenskej národnej knižnici sa zatiaľ nikto nezaoberá tvorbou unifikovaných názvov t.j. aj
tvorbou unifikovaných záhlaví pre hudobné diela, čo je na škodu veci hlavne pri spracovaní
hudobných dokumentov, ktoré vo výraznej miere tento údaj obsahujú a sú dôležitým
vyhľadávacím prvkom, predovšetkým v oblasti spracovania hudobných dokumentov.
Kódovníky sú tiež potrebné pre spracovanie hudobných dokumentov a obsahujú viaceré
významné údaje pre tvorbu uvedených dokumentov. V rôznych poliach vstupného
bibliografického záznamu sa vyskytujú viaceré údaje kódovaného typu, pričom viaceré
z týchto údajov slúžia na informovanie alebo vyhľadávanie záznamov, viaceré však nie sú
súčasťou výstupných bibliografických záznamov – kódy krajín vydania, kódy jazykov, kódy
obsadenia skladieb atď. Súčasťou príručky sú aj kódovníky, ktoré sa využívajú pri tvorbe
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bibliografických záznamov, aby ich spracovatelia nemuseli prácne hľadať v iných zdrojoch.
Do metodiky však nebolo možné zaradiť všetky pravidlá a návod na zápis všetkých typov
údajov, preto je potrebné, aby spracovatelia bibliografických záznamov pracovali nielen
s metodikou, ale aj s ostatnými spomínanými štandardami, ktoré sú nevyhnutné pre
spracovanie bibliografických záznamov hudobných dokumentov.
Všetky uvedené štandardy slúžia pre spracovávanie bibliografických záznamov
hudobných dokumentov. Boli využívané pri tvorbe Metodiky spracovania hudobných
dokumentov vo formáte MARC 21 : príručka s príkladmi : verzia 2.1, ktorej druhé vydanie
bolo vydané v roku 2015 v Slovenskej národnej knižnici. Pôvodne malo vyjsť druhé vydanie
v tlačenej forme, ale, žiaľ, z finančných dôvodov to nebolo možné a aj druhé vydanie vyšlo
v elektronickej podobe. Je k dispozícii na webovej stránke SNK, pod ikonou Informácie pre
knihovníkov
/
Metodika
pre
Národnú
bibliografiu
na
adrese:
http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Metodicke_publikacie/NB_Metodika_spracovania
_hudobnin.pdf.
Príručka je rozdelená na dve časti, z ktorých prvá obsahuje významné informácie z rôznych
štandardov, potrebné pre spracovanie hudobných dokumentov a druhá obsahuje príklady
rôznych typov hudobných dokumentov a všetky kódovníky, ktoré sa využívajú pri spracovaní
hudobných dokumentov. Základné rozdelenie je podľa jednotlivých blokov údajov, ktoré sú
uvedené v štandarde ISBD (PM). Príklady záznamov sú vo formáte MARC 21 a výstupná
forma záznamov je zatiaľ uvedená podľa štandardu ISBD (PM). Výstupná podoba
bibliografických záznamov hudobnín sa v budúcnosti trochu zmení a upraví podľa ISBD.
Úplné vydanie. V súčasnosti (august - september 2016) sa pracuje v Slovenskej národnej
knižnici na redakcii vydania ISBD. Úplné vydanie, ktorého preklad by mal vyjsť do konca
roka 2016 v elektronickej podobe a bude k dispozícii používateľom na webovej stránke SNK
pod ikonou Informácie pre knihovníkov / Metodika pre Národnú bibliografiu. V ďalšom texte
uvedieme informácie o niektorých údajoch a zmenách týkajúcich sa spracovania hudobných
dokumentov podľa štandardu ISBD. Úplné vydanie.
Údaje bibliografického popisu sa členili do 8 blokov údajov podľa štruktúry ISBD,
v súčasnosti bolo doplnené: Pole formy obsahu a typu média a blokov je teda spolu 9:
0. Pole formy obsahu a typu média
1. Pole názvu a údajov o zodpovednosti
2. Pole vydania
3. Pole pre špecifiká tlačených hudobnín
4. Pole bibliografickej adresy (vydavateľských údajov)
5. Pole fyzického popisu
6. Pole edície
7. Pole poznámok
8. Pole štandardného alebo iného čísla a údajov o dostupnosti.
Účelom poľa formy obsahu a typu média je na začiatku popisu uviesť základnú formu
alebo formy, v ktorých je vyjadrený obsah bibliografického zdroja a aj typ nosiča použitého
na vyjadrenie tohto obsahu, s cieľom pomôcť používateľom pri identifikácii a výbere zdrojov
vhodných pre ich potreby. Rastúca rozmanitosť a komplexnosť obsahu zdrojov a typov médií,
spolu s rastúcou rozmanitosťou používateľov so zvláštnymi informačnými potrebami
vyžadujú väčšiu presnosť pri popisovaní formy obsahu a typu média na začiatku záznamu.
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Poskytovanie úplných informácií o obsahu, forme a type média uľahčí prístup používateľom
so špecifickými potrebami, výmenu bibliografických záznamov v rámci sietí a interoperabilitu
s ďalšími štandardami metadát v prostredí otvoreného prístupu. Pole formy obsahu a typu
média obsahuje dva údaje, každý je prevzatý z uzavretého zoznamu. Prvým údajom je forma
obsahu, jedna alebo viac podmienok odrážajúcich základnú formu/formy, v ktorých je obsah
zdroja vyjadrený, ku ktorým môže byť pridávaná jedna alebo viac kvalifikácií obsahu,
uvedenie typu, zmyslová povaha, dimenzionalita a/alebo prítomnosť alebo neprítomnosť
pohybu popisovaného zdroja. Uvedie sa jeden alebo niekoľko pojmov zo zoznamu, ktorý je
k dispozícii v jazyku a písme katalogizačnej agentúry. Pre zdroje so zmiešaným obsahom,
v ktorých sú všetky časti rovnako dôležité, sa zaznamenajú všetky pojmy vzťahujúce sa na
zdroj v abecednom poradí. Vo výnimočných prípadoch, pre zdroje so zmiešaným obsahom,
na ktorý sa vzťahujú tri a viac foriem, možno uviesť pojem viacero foriem obsahu. Pre
hudobné záznamy to bude údaj hudba, kde je obsah vyjadrený za sebou zoradenými tónmi
alebo zvukmi, v kombinácii a v časových vzťahoch pre vytvorenie kompozície a hudba môže
byť písaná (notácia), zahraná alebo zaznamenaná v analógových alebo digitálnych formátoch
ako vokálne, inštrumentálne alebo mechanické zvuky, ktoré majú rytmus, melódiu alebo
harmóniu, príklady zahŕňajú zapísanú hudbu, ako partitúry a party a reprodukovanú hudbu,
ako sú rôzne koncertné vystúpenia, opery a štúdiové nahrávky. Kategória formy obsahu je
rozšírená o jednu alebo viac podkategórií kvalifikácie obsahu vzťahujúcich sa na popisovaný
zdroj. Kvalifikácia obsahu uvádza typ, prítomnosť alebo neprítomnosť pohybu,
dimenzionalitu a zmyslovú povahu popisovaného zdroja. Druhým údajom je typ média
označujúceho typ alebo typy nosiča použitého na vyjadrenie obsahu zdroja. Kategórie
odrážajú formát pamäťového média a obal nosiča v spojení s typom prehrávacieho zariadenia
potrebného na fungovanie obsahu zdroja. Uvádza sa jeden alebo viac pojmov z uvedeného
zoznamu v jazyku a písme zvolenom katalogizačnou agentúrou. Vo výnimočných prípadoch,
ak bolo použitých viac ako tri typy médií, možno uviesť pojem viaceré médiá. Pokiaľ si zdroj
nevyžaduje prehrávacie zariadenie na účely používania, zaznamenáva sa pojem neprehrávaný.
Príklady interpunkcie:
Forma obsahu (kvalifikácia obsahu) : typ média
Forma obsahu (kvalifikácia obsahu ; kvalifikácia obsahu) : typ média
Forma obsahu. Forma obsahu (Kvalifikácia obsahu) : typ média
Forma obsahu (kvalifikácia obsahu) : typ média + Forma obsahu (kvalifikácia
obsahu) : typ média
Príklad výstupu:
Hudba (notový ; zrakový) : neprehrávaný
Zdrojom údajov o názve a údajoch o zodpovednosti je titulná strana alebo náhrada
titulnej strany. Ak sa názov skladby skladá z typu kompozície a jedného alebo viacerých
údajov o kľúči, číslovaní, dátume vzniku kompozície a médiu zaznamenania predstavenia,
za hlavný názov sa považuje údaj o kľúči, číslovanie, dátum vzniku kompozície a médium
zaznamenania predstavenia. Názov a typ kompozície sa považujú za názov formy, názov
žánru alebo generický pojem používaný často rôznymi autormi (napr. capriccio, concerto,
intermezzo, Magnificat, mass, movement, muziek, nocturne, requiem, Stück, symphony,
suite, Te Deum, trio sonata). Ostatné názvy (vrátane tých, ktoré sa skladajú z týchto pojmov
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plus ďalšie slovo/slová, napr. chamber concerto, Konzertstück, little suite), sú považované
za rozlišovacie. Údaj o kľúči, číslovanie, dátum vzniku kompozície a médium zaznamenania
predstavenia, ktoré sa objavujú s charakteristickým názvom sa považujú za ďalšie názvové
informácie.
Príklady:
String quintet no. 1, A major, op. 18
Sinfonia 1 (1970)
Pri súbežných názvoch, ak sa názov skladá z generického pojmu pre typ kompozície
a neexistuje súbežný názov, pričom údaj o kľúči, číslovaní, dátume vzniku kompozície
a médiu zaznamenania predstavenia sa vyskytujú v hlavnom zdroji informácií vo viacerých
jazykoch a/alebo písmach, môže sa uviesť údaj v jazyku a/alebo písme generického pojmu
ako súčasť hlavného názvu za údajom o type skladby. Ak sa nedá uplatniť toto kritérium,
môže sa uviesť prvý údaj, ktorý sa nachádza v hlavnom zdroji popisu. Môžu sa uviesť aj
ďalšie údaje.
Príklady:
Adagio et allegro molto, cor, trombone et orchestre = horn, trombone, and orchstra =
Horn, Posaune und Orchester
Sonate für Violine und Klavier in h = for violin and piano in b
V poli údajov vydania sa vyskytujú rôzne údaje. Keď sa pojem vydanie používa
s cieľom označiť verziu, aranžmán atď. hudobného diela, údaj sa uvedie v poli 1 Pole názvu
a údaje o zodpovednosti, aj keď sa pojem vydanie používa na zdroji. Keď sa pojem vydanie
používa s cieľom označiť formu prezentácie diela v zdroji (hudobný formát), údaj sa uvedie
v poli 3 Pole pre špecifiká tlačených hudobnín, aj keď sa pojem vydanie používa na zdroji.
Pojem označujúci hlasový rozsah (napr. Low Voice, Ausgabe für hohe Stimme) sa však
považuje za údaj o vydaní.
Pole 3 Pole pre špecifiká materiálu alebo typu zdroja obsahuje tri druhy informácií –
pre kartografické zdroje, hudobniny a seriály. Pre hudobné zdroje je to údaj o hudobnom
formáte a súbežný údaj o hudobnom formáte. Údaj o hudobnom formáte sa uvádza pomocou
výrazov, ktoré sa nachádzajú na zdroji. Vysvetlivky pridané na konci údaja o hudobnom
formáte sa zahrnú v tom prípade, že sa považujú za dôležité pre používateľov.
Príklady:
. – Full score
. – Orchester-partitur
. - Partitur mit untergelegtem Klavierauszug
. – Partition, reproduction du manuscrit de l´auteur
. – Partitur [und Solostimme]
Ak sa na zdroji neuvádzajú žiadne údaje o hudobnom formáte, môže sa uviesť
primeraný údaj v hranatých zátvorkách v jazyku a písme hlavného názvu a v jazyku zvolenom
katalogizačnou agentúrou.
Príklad:
. – [ Partition et parties]
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Súbežný údaj o hudobnom formáte sa uvádza, ak zdroj obsahuje údaje o hudobnom
formáte v jednom alebo viacerých jazykoch a/alebo písmach, prvý údaj sa uvedie ako údaj
o hudobnom formáte a môže sa uviesť aj súbežný údaj.
Príklad:
. – Játszopartitúra = Playing score
V poli 5 Pole fyzického popisu obsahuje mená a počty fyzických jednotiek, ktoré
tvoria zdroj. Počet sa uvádza arabskými číslicami spolu so špecifickým označením
dokumentu.
Príklady:
.- 2 partitúry
. – 4 party
. – 1 partitúra (37 s.) + 4 party na 1 CD-ROM
Počet a typ podjednotiek zdroja sa uvádza po označení špecifického typu dokumentu
v okrúhlych zátvorkách.
Príklady:
. - 1 partitúra (329 s.)
. – 1 hlasová partitúra (259 s.)
. – 1 part (32 s.)
Edičná poznámka: osobitne vydaná časť.
. – 1 miniatúrna partitúra (146 s.)
. – 1 krátka partitúra (21 listov)
. – 1 zborová kniha (240 s.)
. – 1 hárok (2 s.)
V poli 7 Pole poznámok obsahuje množstvo rôznych typov poznámok. Môžu sa
vyskytnúť poznámky o povahe, rozsahu, forme, účele atď. diela. Niektoré údaje ak nie je
možné zistiť, môžu sa uviesť v poznámke.
Príklady:
. – Anglické madrigaly
. – Dve skladby pre gitaru
. – Pre sláčikový orchester alebo sláčikové kvarteto
. – Pre 4 - 6 hlasov
. – Pôvodne pre klavír
Poznámky k údaju o hudobnom formáte môžu zahŕňať zvláštnosti a variácie medzi
rôznymi časťami zdroja.
Príklad:
. – Tabulatúra lutny a notácia hudobníkov na opačných stranách
Môžu sa uvádzať ešte ďalšie poznámky, ktoré poskytujú akékoľvek ďalšie informácie
a poznámky týkajúce sa popisu hudobného zdroja na pokračovanie.
Príklady:
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. – Čas: 123 min.
. – Tabulatúra klávesnice
. – Grafická notácia
. – Tonická notácia sol-fa
V poli 8 Pole štandardného čísla sa uvádzajú medzinárodne platné čísla. V prípade
hudobnín je to číslo ISMN. Ďalším číslom, ktoré sa môže uviesť, je číslo vydavateľa
notového hudobného zdroja, ak je známe. Pred číslom sa uvedie Publ. no. alebo ekvivalent
v inom jazyku.
Príklady:
. – Publ. no.: Z 1309. – Pl. no.: 9538
. – Pl. no.: A. F. 539
. – ISMN 979-0-68500-102-7 (brož.). – Publ. no.: HF 3385
Zmena nastala aj v uvádzaní interpunkcie. V údajoch, ktoré končia bodkou a za nimi
nasleduje ďalšia bodka, medzera, pomlčka a medzera sa doteraz neuvádzala ďalšia bodka,
bola len jedna. V úplnom vydaní je zmena a uvádzajú sa obe bodky.
Príklad:
. – 1. vyd.. –
by J. Smith, Esq.. Schéma výstupného záznamu s interpunkciou ISBD
Forma obsahu (kvalifikácia obsahu) : typ média
Hlavný názov = Súbežný názov : podnázov / prvý údaj o zodpovednosti ; ďalší údaj
o zodpovednosti. – Označenie a druh vydania. – Špecifiká tlačených hudobnín. – Prvé miesto
vydania : Vydavateľstvo, rok vydania. – Špecifické označenie typu dokumentu a rozsah :
ilustrácie ; rozmery + sprievodný materiál. – (Hlavný názov edície / údaj o zodpovednosti
k edícii, ISSN edície ; číslovanie edície. Názov subedície ; číslovanie subedície). – Poznámky
Štandardné čísla
Medzinárodné desatinné triedenie (MDT) je produkt, ktorý distribuuje a odborne
garantuje konzorcium vydavateľov, the Universal Decimal Classification Consortium
(UDCC) v Haagu. MDT konzorcium kontroluje všetky vydania a preklady triedenia. Jeho
členovia majú absolútne práva nad všetkými vydaniami a úpravami v ich vlastnom jazyku,
ktoré môžu byť vydané len pod licenciou konzorcia.
MDT má obrovský potenciál, prostredníctvom ktorého je možné vymieňať informácie
bez jazykových bariér. Je rešpektovaný a hrá dôležitú úlohu pri bibliografických zmenách,
ako bolo pôvodne navrhované, ale aj pri tvorbe a využívaní súčasných informácií. Používa sa
pre stavanie fondov na policiach, ako aj pre triedenie bibliografických tém. Má význam pri
tvorbe indexov, ako aj rozličných príručiek a návodov. Medzinárodné desatinné triedenie je
už roky základným triediacim kritériom Slovenskej národnej bibliografie a významným
rešeršným prvkom pri vyhľadávaní v nej.
V súčasnosti máme k dispozícii už 5. verziu znakov MDT, ktoré sa používajú
v knižniciach SR. Prvá verzia bolo tlačené vydanie z roku 1981 (v bibliografických
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záznamoch má označenie 1981), ktoré sa využívalo v našich knižniciach do roku 2000,
v niektorých knižniciach, predovšetkým menších, sa využíva ešte doteraz. Problémy vznikali
hlavne tam, kde mali a majú fondy kompletne stavané podľa tejto verzie MDT triedenia.
V roku 2000 sme vydali ďalšiu verziu MDT – 1. vydanie MDT na CD-ROM-e, je to
vlastne druhé vydanie a je to verzia roka 1997, ktorú mali a majú používatelia k dispozícii do
tohto roka (v bibliografických záznamoch má označenie 1997).
Od januára 2005 mali používatelia k dispozícii ďalšiu verziu MDT, a to verziu roka
2001. Bola k dispozícii ako súbor autorít v rámci webovej stránky Slovenská knižnica na
www.kis3g.sk. Bola prístupná v rámci vyhľadávania pod predmetom v systéme Virtua. To, čo
je autoritatívny záznam MDT, má za údajom o znaku a slovnom vyjadrení v hranatej zátvorke
označenie [SRC=SNKMDT].
Od roku 2012 mali používatelia k dispozícii webovú verziu MDT, bola to verzia roka
2008 a bola spracovaná v spolupráci s firmou CEIT a prístupná bola cez webovú stránku SNK
prostredníctvom servera pre KIS MaSK.
Od roku 2015 majú používatelia k dispozícii webovú verziu MDT, ktorá je prístupná
na základe členstva SNK v Konzorciu UDCC. Je to verzia roka 2011 a používatelia po
zaregistrovaní v našej centrále majú prístup k jednotlivým údajom, ktoré sú zverejnené
v centrále UDCC a sú tam všetky údaje prístupné v slovenskom jazyku, môžu s nimi pracovať
používatelia všetkých formátov a systémov. V rámci vyhľadávania majú k dispozícii aj staršie
znaky, ktoré už neplatia, ale systém ich odkáže na nový znak, ktorý majú použiť.
Záver
V rámci príspevku sú zverejnené najnovšie informácie o štandardoch, ktoré je
potrebné používať pri spracovaní hudobných záznamov. V komprimovanej podobe sú
zverejnené základné informácie vo verzii 2.1 príručky používateľa pod názvom Metodika
spracovania bibliografických záznamov hudobných dokumentov vo formáte MARC 21, ktorej
druhé vydanie je k dispozícii používateľom na webe SNK. Vydanie ISBD. Úplné vydanie
bude k dispozícii používateľom tiež na webe SNK do konca roka 2016. Prístup k najnovšej
verzii MDT – verzii roka 2011 je k dispozícii v SNK zaregistrovaným používateľom.
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