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ÚVOD
Ľudové umenie výrazne zasahuje do života jedinca. Vytvárajú ho ľudia a je určené pre ľudí.
Vzťahu medzi ľudovou a umeleckou hudbou sa venovala siedma konferencia pracovníkov
hudobných knižníc, archívov, múzeí, dokumentačných stredísk, stredných a vysokých škôl
Pramene slovenskej hudby VII. Takéto stretnutia odborných a vedeckých pracovníkov
prinášajú nové poznatky z oblasti výskumu a zároveň aj výmenu informácií a skúseností
svojej práce. Keďže ide o zástupcov inštitúcií rôzneho zamerania, zodpovedá tomu aj odlišná
forma príspevkov, ktoré sú už tradične členené do dvoch blokov.
V prvom bloku Ľudová a umelecká hudba: vplyvy, aspekty, divergencie. Osobnosti
zaoberajúce sa ľudovou tvorbou nás uviedol Juraj Ruttkay do problematiky postavenia
ľudovej piesne v minulosti po súčasnosť a jej odraz v dielach slovenských skladateľov.
Nasledoval príspevok Romana Bienika, ktorý poukázal na výrobu tradičných ľudových
hudobných nástrojov a interpretáciu ľudovej piesne (vokálnu i inštrumentálnu) na Kysuciach
pod vplyvom novodobých tendencií. Podstatná časť prednášok sa niesla v duchu
pripomenutia si osobností slovenskej hudobnej kultúry, ktorých tvorba bola zreteľným
spôsobom inšpirovaná folklórom. Zazneli príspevky rozoberajúce tvorbu skladateľov
Ladislava Burlasa (Karol Medňanský), Tadeáša Salvu (Michal Ščepán), Romana Bergera
(Lucia Jakubisová); boli predstavené osobné fondy zbierkotvorných pracovísk i súkromnej
zbierky: Tibor Andrašovan (Imrich Šimig), Ivan Hrušovský (Martina Božeková), Jozef
Grešák (Silvia Fecsková); využitie skladieb Jozefa Grešáka v pedagogickom procese (Irena
Medňanská) a tiež pripomenutie si na čas zabudnutého tenoristu Rudolfa Petráka (Emília
Sadloňová).
V druhom bloku Práca knižníc a knihovníkov s hudobnými fondmi a zbierkami
v Čechách a na Slovensku nám kolegovia predstavili aktivity svojich pracovísk: vybudovanie
Centra etnografie a umenia ako zdroj poznania pre študentov Pedagogickej fakulty Katolíckej
univerzity v Ružomberku (Martina Krušinská, Marta Bošelová), spracovanie
hudobnohistorických zbierok v Českej republike prezentované v printovej podobe katalógov
(Zuzana Petrášková), digitalizáciu a archiváciu zvukových nahrávok v Hudobnom centre
(Radovan Garabík, Anna Žilková), digitálnu fonotéku pre nevidiacich (Norbert Végh) a úplné
vydanie prekladu medzinárodného štandardu ISBD sprístupneného v elektronickej podobe
na webovej stránke SNK (Anna Kucianová).
Konferencia sa konala v dňoch 26. - 27. septembra 2017. Usporiadali ju Slovenská
národná skupina IAML a hosťujúca Univerzitná knižnica v Bratislave.
Zostavovatelia
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1. Ľudová a umelecká hudba: vplyvy, aspekty, divergencie.
Osobnosti zaoberajúce sa ľudovou tvorbou

K OTÁZKAM INTEGRITY A DIVERGENCIE ĽUDOVEJ A UMELECKEJ
HUDOBNEJ KULTÚRY V DIELACH VYBRANÝCH SKLADATEĽOV NA
SLOVENSKU
Juraj Ruttkay
Vrútky

Abstrakt
V príspevku sa zameriavame na vybrané okruhy otázok integrity a divergencie ľudovej a umeleckej hudobnej
kultúry v dielach vybraných skladateľov na Slovensku. V histórii hudobnej kultúry na Slovensku sledujeme
intenzívny záujem najmä o ľudovú pieseň, ktorá bola predmetom odborných diskusií vyše jedného storočia.
Prelomovým momentom bol výskum ľudovej piesne v teoretickom diele Jozefa Kresánka. Fenomén ľudovej
hudobnej kultúry je prítomný v živej hudobnej kultúre v oblasti teoretickej, kompozičnej, interpretačnej,
percepčnej, manažérskej, vydavateľskej, pedagogickej, záznamovej, akvizičnej a archívnej.

Abstract
In the article we are dealing with special questions about integration and divergention of folklore musical culture
and artistic musical culture focusing on the work by Slovak composers. The folk song was a subject of
professional discussion more than one century in the history of musical culture in Slovakia. The research of folk
song in the theoretical work by Jozef Kresánek was breakthrough point. The foklore musical culture is a part of
contemporary musical culture, for example in the theoretical reflection, composition, interpretation, perception,
cultural management, editing, didactics, recording, asquisition, and archiving.

História hudobnej kultúry na Slovensku v časovom rozpätí približne od polovice 19. storočia
po súčasnosť je svedkom progresívneho napredovania a vzostupu v otázkach integrácie
ľudovej hudobnej kultúry do zväzku umeleckej hudobnej kultúry. Integratívne väzby môžeme
sledovať v teoretickej, kompozičnej, interpretačnej, percepčnej, záznamovej a archívnej sfére.
Avšak tradičný model výsledkov výskumu hudobnej kultúry starších období, ktorý sa
v centrálnom európskom priestore etabloval v lipskej muzikologickej škole na konci 19.
storočia, striktne dodržiaval systematiku hudobnej vedy, ktorá etnomuzikológiu (a všetky jej
dobové pomenovania a príbuzné disciplíny) chápala ako samostatnú časť popri historických
disciplínach a disciplínach systematickej hudobnej vedy. Pri pohľadoch na dejiny hudobnej
kultúry, zúžených vo väčšine prípadov len na dejiny hudby, pozorný čitateľ natrafí na
„oddelenosť“ cirkevnej hudby a ľudovej hudby v koncepcii starších období, najmä obdobia
stredoveku. Takisto „profánny“ stál v opozícii ľudových a cirkevno-chrámových prejavov.
Tento odklon od integrity rôznych hudieb v rámci jedného obrovského „balíka“ hudobnej
kultúry sa preniesol tradíciou učebníc, ale aj syntetizujúcich prác tzv. dejín hudby do
dnešných čias. 1 Staršie obdobia európskej hudobnej kultúry boli zväčša vysvetľované
a všeobecne ponímané ako dejiny cirkevnej hudobnej (predovšetkým vokálnej, neskôr
vokálno-inštrumentálnej a inštrumentálnej) kultúry. Ľudová hudobná kultúra bola zámerne
vyčleňovaná od cirkevnej hudobnej kultúry (zdôrazňoval sa odklon od cirkevnej dogmatiky,
zábava a hedonizmus v ľudových prejavoch), ako aj z profesionálnej kompozičnej praxe.
1

Napríklad pozri syntetické dejiny hudby na Slovensku z roku 1957. Dejiny slovenskej hudby z roku 1996
reflektujú v samostatných kapitolách ľudovú aj populárnu hudobnú kultúru na Slovensku. Oskar Elschek
uvádza ako príklad súhrnnú prácu Ingeborg Šiškovej o klasicizme, v ktorej chýba reflexia ľudovej hudobnej
kultúry. ELSCHEK, O. Popularita ľudovej hudby a ľudovosť populárnej hudby. 2013, s. 52-53.

9

Zároveň však prvky (v metrorytmickej a motivicko-tematickej oblasti) a modálne
charakteristiky ľudovej hudobnej kultúry nachádzame práve v cirkevnej hudobnej kultúre 2
a napokon i samotnej kompozičnej praxi a umeleckej hudobnej kultúre, napríklad
v novovekých epochách výraznejšie u L. van Beethovena, F. Liszta, M. P. Musorgského, J.
Brahmsa, L. Janáčka, E. Suchoňa a iných. Kult ľudovej hudobnej kultúry do umeleckej
hudobnej kultúry priniesol rozvoj inštrumentálnej hudby v časoch všeobecnej prestavby
hudobného myslenia od prima prattica k seconda prattica. Tance, piesne, spevy a ďalšie
formy, ktoré predtým predstavovali opozíciu „cirkevného“, sa cez suitové inštrumentálne
formy dostali do zväzku umeleckej kompozície, napríklad u J. S. Bacha. Tým, že pôvodne
ľudová hudobná kultúra stála akoby autonómne mimo hlavný záujem cirkevnej hudobnej
kultúry, anonymných a prvých po mene známych skladateľov, kantorov a hudobných
teoretikov, sa nielenže vyvíjala a ústnou tradíciou uchovávala, ale sa aj prirodzene
konzervovala, nepodliehala „módnym“ a dobovým skladateľským štandardom a ponechala si
svoj prirodzený, originálny vyjadrovací systém, v mnohých prípadoch modálne ukotvený.
Ľudová hudobná kultúra v podobe piesní, zborových, inštrumentálnych a tanečných foriem
napokon našla nové uplatnenie a poslanie v období tzv. národných obrodeneckých pohybov
v rôznych krajinách kontinentálnej Európy v 19. storočí.
Situácia v našom geografickom priestore začala fluktuovať v polovici 19. storočia.
Hnacím motorom bol kultúrno-emancipačný a národno-buditeľský proces a piesne sa začali
jednak zbierať do zbierok a antológií (mnohé z nich ostali dodnes v rukopisoch a sú svedkami
snáh svojich tvorcov a ich spolupracovníkov) a jednak „viazať ako kvety do venčekov“.
Šafárikovsko-kollárovská tradícia zápisu jedine literárnych textov ľudových piesní
v zbierkach Písně swětské lidu slowenského v Uhřích (I. zväzok 1823, II. zväzok 1827) 3
alebo Národnie zpiewanky (I. zväzok 1834, II. zväzok 1835) 4 ustúpila prvým notovaným
zápisom5, ako aj prvým pokusom o ich harmonizáciu, napríklad u Jána Kadavého, Augusta
Horislava Krčméryho, Michala Laciaka, Štefana Fajnora, Ľudovíta Reussa, Ľudovíta Vansu,
Miloslava Francisciho a iných. Vyvrcholila zošitmi Slovenských spevov v edícii Jána
Kadavého, neskôr Karola Ruppeldta a Jána Meličku. K zošitom Slovenských spevov môžeme
spomenúť zbierku Pjesňe Národnje Slowénskje Jozefa Czupru s 254 melódiami, Sborník
slovenských národných piesní, povestí, prísloví (I. zväzok v redakcii Michala Chrásteka 1870,
II. zväzok v redakcii Pavla Dobšinského 1874), rukopisnú zbierku Prostonárodné vianočné
piesne a Nápevy vianočných piesní Andreja Kmeťa s 282 textami a melódiami 6 , Piesne zo
Spiša Štefana Mišíka (1898) a iné.7
Dobová harmonizácia piesní však bola akoby divergentná voči vyšším umeleckým ašpiráciám
a vývojovým líniám v európskej hudobnej kultúre. Totiž tradičná konvenčná harmónia na
2

Ako príklad uvádzame situáciu až z 20. storočia, kedy Ján Valašťan-Dolinský upozorňoval na to, že Július
Bateľ vo svojej Veľkej partitúre pri harmonizácii tzv. husitských piesní im dal „až archaický“ (modálny) ráz.
3
Zbierka obsahuje 222 textov piesní. Nové vydanie pripravil Ladislav Galko (1988).
4
Zbierka obsahuje takmer 2500 textov piesní. Nové vydanie pripravil E. Pauliny (1953).
5
K 12 piesňam zo zbierky Pavla Jozefa Šafárika a Jána Benediktiho (Blahoslava) pripojil melódiu a klavírny
part Martin Sucháň (1830). K 25 piesňam Kollárovej zbierky pripojil melódiu a klavírny part Ladislav Füredy
(1837).
6
URBANCOVÁ, H. Vianočné piesne zo zbierky Andreja Kmeťa a ústna tradícia 20. storočia. 2009, s. 163-208.
7
Špeciálnu kategóriu tvorí zvukové zaznamenávanie piesní pomocou fonografu. V tejto oblasti vynikli Karol A.
Medvedcký, Béla Bartók, Karol Plicka a ďalší.
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podklade harmonického dualizmu a jej prax u slovenských nadšencov, hudobne školených len
na základných stupňoch vzdelávania, kontrastovala so špecifikami vrstiev tzv. tonálnych
kostier slovenských ľudových piesní. Tento smer harmonizácií vyústil v piesňovej a zborovej
tvorbe Milana Licharda (so snahou o modálne stvárnenie) a u „remeselne“ zručnejších
Ľudovíta Izáka alias Miloša Lihoveckého alebo martinského architekta Blažeja Bullu.
Progresívnejšie prvky nachádzame vo vybraných piesňach Viliama Figuša-Bystrého (Tisíc
slovenských ľudových piesní), Mikuláša Schneidra-Trnavského (Slovenské ľudové piesne),
Mikuláša Moyzesa (Ľudové piesne z južného Slovenska) a podobne.
Do vyššie uvedenej problematiky harmonizácie piesní vstupujú so svojimi štúdiami a
kritikami Ladislav Füredy, August Horislav Krčméry, Ján Levoslav Bella a Milan Lichard, ale
myšlienky o poslaní ľudovej piesne v hudobnej kultúre na Slovensku sa stali napokon
diskusnou témou vyše jedného storočia. Filozoficko-estetické rozpravy ustúpili napokon
teoretickému výskumu. Výskum realizoval Jozef Kresánek a vo svojej kľúčovej monografii
Slovenská ľudová pieseň zo stanoviska hudobného (1951) akoby symbolicky uzavrel túto
storočnú diskusiu a zároveň podal kľúč k otvoreniu cesty k relevantnému prístupu
k fenoménu slovenskej ľudovej piesne. Určil tri typy tonálnych kostier (tritónovú,
kvarttonálnu a kvintakordálnu) a nimi podal „genetický“ výklad vrstiev slovenskej ľudovej
piesne.8
Históriu záujmov o fenomén ľudovej hudobnej kultúry na Slovensku podáva syntetická
štúdia Oskára Elscheka a Alice Elschekovej Vývin slovenskej hudobnej folkloristiky ako
súčasť knižnej monografie Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby (1962, 2. vyd. 1996, 3.
vyd. 2005).9 Ladislav Leng v monografii Slovenské ľudové hudobné nástroje (1967) prispel
k popularizácii slovenskej ľudovej kultúry a ako jeden z prvých poukázal na geografickomorfologickú jedinečnosť ľudových hudobných nástrojov Slovenska. K dokumentácii
a výskumu hudobných nástrojov na Slovensku a slovenských ľudových nástrojov výrazne
prispel Ivan Mačák.
V teórii hudobnej kompozície môžeme za prínosnú označiť štúdiu Ladislava Burlasa
Ľudová hudba a skladateľ, ktorá vyšla ako súčasť autorovej monografie, resp. súboru štúdií
Hudobná teória a súčasnosť (1978). 10 Autor v nej predložil „kompozičný trojuholník“,
vzájomnú väzbu medzi ľudovou predlohou, kompozičnou skúsenosťou a spoločenským
uplatnením. V tomto priestore sa prelínajú väzby historické, umelecké a sociálne. V danom
spektre „kompozičného trojuholníka“ Ladislav Burlas významne posunul dosah ľudovej
hudobnej kultúry v otázke jej sociálnych funkcií, pretože Jozef Kresánek vo vyššie
uvedenej monografii o slovenskej ľudovej piesni tvrdil, že ľudový spevák si spieva len sám
pre seba, pre svoje potešenie, de facto nepotrebuje publikum a spoločenskú reflexiu.
Medzníkom v náhľadoch na modálny charakter slovenskej ľudovej piesne v teoretickej
i prakticko-kompozičnej sfére sú náhľady Frica Kafendu a jeho žiaka Eugena Suchoňa. Frico
Kafenda, prvý systematik horizontálne chápanej harmónie na Slovensku, na podklade
výskumov tzv. prírodného akordu, vychádzajúceho z Achtelikovej teórie, piesňam navrátil
8

Špeciálnou vrstvou je tzv. pendelmelodik – prestupovanie, prešľapávanie na dvoch tónoch, napríklad v piesni
Dáždičku, nechoď tu, máme tu robotu. Pieseň bola uverejnená v Hudobnej náuke pre prvý ročník Ľudových
škôl umenia.
9
ELSCHEKOVÁ, A. a O. ELSCHEK. Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby. 2005, s. 25-52.
10
BURLAS, L. Hudobná teória a súčasnosť. 1978, s. 136-159.
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modálnu charakteristiku. Svoje myšlienky demonštroval v dvoch, doposiaľ v rukopise sa
nachádzajúcich teoretických spisoch, O prírodnej stupnici a Prírodná stupnica a čo všetko
s ňou súvisí.11 Vo svojich kompozíciách skúšal životnosť svojich teoretických reflexií. Azda
najlepšie to badať v klavírnej skladbe Na prelome. Pri analýze skladby môžeme jasne
„vystopovať“ Kafendom sformulované dokonalé a nedokonalé tvary prírodnej stupnice.
Podobne i Kafendov žiak Eugen Suchoň takmer o tridsať rokov neskôr „preskúša“ životnosť
modálnych charakteristík slovenskej ľudovej kultúry. V praktickom i teoretickom diele,
podobne ako Frico Kafenda, komponuje cyklus Kaleidoskop a k nemu koncipuje aj teoretický
spis Akordika. Od trojzvuku po syntetický dvanásťzvuk (1978), vydaný v dvojjazyčnej
slovensko-nemeckej mutácii. Ak sa Frico Kafenda pohyboval v lineárnom harmonickom
prostredí, tak Eugen Suchoň sa pohyboval už vo vertikálnej harmonickej situácii. 12
Ľudová pieseň sa stala inšpiračným zdrojom v umeleckej kompozícii 20. storočia
a súčasnosti vo všetkých jej druhových riešeniach. Z formového hľadiska prešla vývoj od
strofickej podoby cez stroficko-variačnú podobu po prekomponovaný typ, samostatne
môžeme identifikovať variácie na konkrétnu pieseň pre sólový nástroj alebo orchester.
Vývojový zlom kvalitatívne i kvantitatívne predstavovalo jedinečné kompozičné dielo
Mikuláša Schneidra-Trnavského. V stručnosti priblížime prítomnosť ľudovej piesne
v rôznych formách druhov:
 úpravy ľudových piesní pre spev a klavír, napríklad Mikuláš Schneider-Trnavský,
Ladislav Stanček13, Pavol Krška, Vítězslav Novák
 úpravy ľudových piesní pre spevácke zbory, napríklad Zdenko Mikula, Ivan Hrušovský,
Hanuš Domanský14, Jan Grossmann15
 úpravy ľudových piesní pre sólové nástroje, najčastejšie pre klavír, napríklad Ján
Levoslav Bella: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň Pri Prešporku na Dunaji (1866)
alebo Variácie na slovenskú ľudovú pieseň Letí, letí roj (1872), Rudolf Országh 12
variácií na tému Dobrú noc, má milá (1944), Ján Cikker Klavírne variácie na slovenskú
ľudovú pieseň Tečie voda, tečie (1973), Oľga Danášová Variácie pre klavír na
slovenskú ľudovú pieseň Horela lipka (1988), alebo pre akordeón, napríklad Július
Letňan Slovenské ľudové piesne pre akordeón (1964, 1981), Ladislav Stanček Variácie
na pieseň Banujem za tebou opus 103a (1973), Dezider Harvan Na ľudovú nôtu (1989),
11

Teoretické spisy sa nachádzajú vo fonde Frico Kafenda a Anna Kafendová, SNM-HM v Bratislave, sign.
MUS LVII.
12
Modálne charakteristiky vychádzajúce z ľudovej hudobnej kultúry prakticky „skúmal“ aj Béla Bartók v cykle
Mikrokozmos. Eugen Suchoň k syntetickému dvanásťzvuku dospel pridávaním tercií na pôvodné vertikálne
útvary. Iný spôsob využil napríklad Leoš Janáček, ktorý terciové vertikálne útvary „zahusťoval“
sekundovými intervalmi.
13
Ak žitia môjho opus 11, 10 slovenských ľudových piesní pre tenor a klavír opus 21 (1933), 12 slovenských
ľudových piesní opus 24 (1934), 12 národných piesní slovenských pre vyšší hlas a klavír opus 39 (1939),
Šesť slovenských ľudových piesní (1950),
14
Regrútske piesne (1978), Dve piesne z Gemera pre ženský a miešaný zbor (1983), Kraviarky – piesne pri
pasení z Púchovskej doliny (1986), Pod Makytou – piesne a tance z Lysej pod Makytou (1988).
15
Jan Grossmann počas pôsobenia na Katedre hudby Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline pre
miešaný zbor upravil turčianske ľudové piesne, napríklad Ja som zeman, Dievča, čierne oči malo, Išli tri
panenky z Turca a iné.
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alebo pre husle, napríklad Ladislav Stanček Parafráza na slovenské piesne opus 22
(1933), Ladislav Burlas Na strunách a klávesoch – slovenské ľudové piesne pre husle
a klavír v ľahkom slohu (1965), alebo pre violončelo, napríklad Bohuslav Martinů
Variácie na slovenskú ľudovú pieseň pre violončelo a klavír (1959)16
 prítomnosť v komornom a symfonickom obsadení klasických aj ľudových
inštrumentálnych telies, napríklad Tibor Andrašovan17, Igor Dibák18, Ladislav Burlas19,
Jozef Grešák 20 , Dezider Kardoš 21 , Ladislav Kupkovič 22 , Eugen Suchoň, Pavol
Tonkovič, Ján Zimmer 23 , z komornej tvorby pre nižší stupeň vzdelávania uveďme
kompozície pre dvojo huslí Zmes slovenských piesní opus 38c (1938 – 1952) Ladislava
Stančeka, Malá suita (rkp.) Júliusa Bateľa, Šesťdesiat slovenských ľudových piesní pre
jedny alebo dvojo huslí (2. vyd. 2012) Viliama Kořínka
 v skladateľskej generácii nastupujúcej v 60.-tych rokoch 20. storočia, napríklad Roman
Berger, Tadeáš Salva
 vo filmovej hudbe, napríklad Svetozár Stračina
16

Dielo vzniklo podľa piesne Keby ja vedela Mikuláša Schneidra-Trnavského.
Zbojnícka predohra pre orchester (1963), Regrútske piesne, cyklus piesní pre stredný mužský hlas a klavír na
ľudovú poéziu (1973); Valaská postava, charakteristická skladba pre pre mužský hlas, píšťalku, sláčikový
orchester a cimbal (1978); Tri záhorácke pjesničky opus 9 a opus 11 (1981); Na zelenej lúke, cyklus detských
zborov a cappella (1982); Piesne zo Zemplína (1986); Tri piesne zo Stredného Slovenska (1986); Tri
starodávne z Dúbrav, koncertantná skladba na ľudové motívy zo stredného Slovenska (1987); Cimbalista zo
Spiša, koncertantná skladba pre sólový cimbal a sláčikový orchester (1987); Z vŕšku do doliny,
charakteristická skladba pre píšťalky a fujary (1987); Ej, fujarôčka moja, koncertantná skladba pre sólovú
fujaru a ľudový orchester (1987); Tance zo Slovenska pre štvorručný klavír (1989); Slovenské dvojspevy,
ženský dvojspev so sprievodom komorného orchestra (1994) a iné.
18
Ľuľajce beľajce, uspávanky zo Zemplína (1973); Tri východoslovenské piesne (1977); Zemplínska rapsódia
pre cimbal a Orchester ľudových nástrojov (1981); Piesne z Liptovských Sliačov (1981); Na salaši,
pastiersko-zbojnícke piesne z Podpoľania (1984); Ej, háje, háje opus 35b, šesť slovenských ľudových piesní
pre spev a klavír (1985); Ženiu bych sa, piesne zo Záhoria (1985); Gemerské pastorale (1986); Uspávanky
z Čičmian (1987); Šarišská muzika (1987); Gemerský tanec (1987); Hajušky, belušky, uspávanky (1987);
Spievanky, osem ľudových piesní (1988); Farali havjare do baňi, piesne zo Žakaroviec (1988); Slniečko sa
níži (1988); Hore dolinu havjare idú (1988); Šumnu frajerku mam (1990); Variácie na slovenskú ľudovú
pieseň pre tri nástroje opus 44b (1991); Fidlikanti, ľudové piesne a koledy pre flautu, husle a klavír (1993);
Primáškova nôta pre husle a klavír, resp. pre violu/violončelo a klavír (1994) a iné.
19
Gemerské variácie; Nový venček zo slovenských ľudových piesní (1957); Svadobné spevy z Horehronia
(1957); Myjavské piesne (1958); Horehronský tanec (1959); Štyri slovenské ľudové piesne (1959); Očovskí
muzikanti, fantázia pre husle a sláčiky (1977) a iné.
20
Karička C dur pre klavír (1921), Slovenské ľudové balady (1953), Karičky pre klavír (1956), Magurský tanec
pre orchester (1957), Zemplínske variácie (1965),
21
Štyri zbojnícke slovenské piesne pre tenor a klavír (1937); Štyri slovenské ľudové piesne, opus 7 (1938);
Valaské spevy, opus 12 (1944); Spevy východného Slovenska, opus 8 (1946); Východoslovenské spevy a
tance opus 19a (1948); Dve východoslovenské piesne, opus 31b (1961); Dve piesne z východného
Slovenska, opus 36b (1964); Tri spevy zo Zemplína pre miešaný zbor a cappella, opus 42a (1972);
Slovakofónia, cyklus symfonických variácií na goralskú tému, opus 46 (1976) a iné.
22
Napríklad Variácie na slovenskú ľudovú pieseň Ej, zalužicky poľo pre akordeón, jeden vysoký nástroj a jeden
nízky nástroj (1983).
23
Tatry, suita pre klavír opus 11 (1952); Tatry, suita pre veľký orchester opus 11 (1952); Tatry, suita pre klavír
č. 2 opus 25 (1956); Tatry, suita pre veľký orchester č. 2 opus 25 (1956); Dva slovenské tance pre husle
a klavír opus 38 (1960); Dvaja pri klavíri, desať skladbičiek na motívy slovenských ľudových piesní pre
klavír štvorručne opus 74 (1973) a iné.
17
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Ľudová hudobná kultúra, najmä ľudové piesne, sa stali základom slovenskej vokálnej
pedagogiky. Ľudová pieseň tvorí dnes pevnú súčasť základov vokálnej pedagogiky na
základom a stredoškolskom stupni v odbore sólový spev. Podobne po ľudovej piesni
v úpravách pre zbory siahajú profesionálne i amatérske vokálne telesá. Samostatnú kapitolu
tvorí prezentácia ľudového hudobného dedičstva v nástrojovej hre spolu so speváckou
a tanečnou zložkou. Ľudové hudby, folklórne súbory a hudobno-tanečné telesá vyvíjajú
činnosť nielen v obciach a mestách Slovenska, ale aj v profesionálnom inštitucionálnom
priestore. Najdlhšiu tradíciu v tomto smere majú Lúčnica (1948), Slovenský ľudový umelecký
kolektív (1949), Poddukelský umelecký ľudový súbor (1955), ale aj rozhlasové vysielanie,
v Bratislave zastúpené pôvodnými redaktormi Pavlom Tonkovičom, Ondrejom Demom či
Darinou Laščiakovou a inými a činnosťou Orchestra ľudových nástrojov Slovenského
rozhlasu (1976). Takisto prezentácia ľudovej hudobnej kultúry má na Slovensku
„hromadný“ charakter v podobe niekoľko desiatok rokov trvajúcich festivalov, z ktorých
spomeňme najstaršie trvajúce Folklórny festival Východná (1953)24, Medzinárodný folklórny
festival Myjava (1959), Jánošíkove dni v Terchovej (1962), Horehronské dni spevu a tanca
v Brezne (1966), Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve (1966) alebo Podroháčske
folklórne slávnosti v Zuberci (1975). Nezastupiteľnú úlohu v oblasti podpory, koordinácie
činnosti a metodického vedenia má Národné osvetové centrum v Bratislave. Azda osobitnú
kapitolu tvorí prezentácia slovenskej ľudovej hudobnej kultúry v zahraničí profesionálne
školenými spevákmi. Sólisti Janko Blaho, Peter Dvorský, Anton Hok, Štefan Hoza, Rudolf
Petrák, František Zvarík a mnohí ďalší, priniesli slovenské ľudové piesne na svetové
koncertné pódiá, do rozhlasu, televízie a zaznamenali ich na gramofónových platniach, či na
CD nosičoch. Ľudová pieseň sa stala i povinnou skladbou na mnohých speváckych súťažiach
domáceho a medzinárodného charakteru.
V pedagogickej sfére môžeme uviesť jedinečnú koncepciu klavírnej školy Klavírna
čítanka zostavovateľa Juraja Mašindu. Svoje dielo, určené začínajúcim klaviristom,
koncipoval na podklade slovenských ľudových piesní a výberu klavírnych skladieb
slovenských autorov. Pre najmenších klaviristov zostavili V. Lichnerová a A. V. Lichnerová
knižku Eniky, beniky. Riekanky a pesničky pre najmenších klaviristov (1984). Vo svojej
koncepcii použili klavírne skladbičky L. Burlasa, I. Dibáka, O. Francisciho a J. Zimmera
a prepojili ich do jedného myšlienkového celku z oblasti ľudovej slovesnosti. Podobne
v husľovej pedagogike je vhodným didaktickým sprievodcom husľová škola Viliama
Kořínka, vystavaná na podklade slovenských ľudových piesní. Kořínek svoju koncepciu
rozšíril aj pre základy komornej hry (ľudové piesne v úprave pre dvojo huslí). V akordeónovej
literatúre môžeme uviesť školy pre začiatočníkov Oľgy Hricovej (Abeceda akordeonistu),
autorskej trojice Ján Ondruš, Františka Machalíčková a Ilja Havlíček Škola hry na akordeón,
už spomínané Slovenské ľudové piesne pre akordeón Júliusa Letňana a iných. Základom
týchto nástrojových škôl sa stali slovenské ľudové piesne. Základy propedeutickej hudobnej
náuky na podklade ľudových piesní vypracovali Ladislav Lackner v diele Spievajte s nami,
Oľga Hricová a Ladislav Ganzer v diele Hudobný zošitok pre žiakov prípravného štúdia
hudobného odboru ĽŠU (1981) alebo Igor Dibák v diele Hudobná cvičebnica. Propagátorom
slovenskej ľudovej kultúry v zahraničí bol Alexander Móži, autor viacerých scenárov
24

Festival vznikol ako národopisné Slávnosti piesní a tancov.
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rozhlasových relácií o slovenskej ľudovej hudobnej kultúre, ktoré odvysielali rozhlasové
stanice v maďarských mestách. V oblasti dokumentácie kultúrneho dedičstva uchovávajú
zbierky ľudových piesní, ľudové hudobné nástroje, rukopisy a notové vydania, zvukové
a zvukovo-obrazové nosiče popredné slovenské inštitúcie, predovšetkým Hudobné múzeum
Slovenského národného múzea v Bratislave a Literárny archív Slovenskej národnej knižnice
v Martine.
Na záver uveďme niekoľko vybraných skladieb slovenských autorov, ktoré sa viažu
k našim úvahám. Výber sme zámerne tematizovali na menej známe osobnosti a ich diela,
pretože ľudová hudobná kultúra v umeleckej sfére sa podľa nášho názoru dotýka práve
„regionálnych“ (zámerne sme slovo regionálnych uviedli v úvodzovkách) skladateľov, ktorí
boli snáď omnoho viac originálnejší v kompozičnej praxi s ľudovou piesňou a oveľa viac
spätí a zomknutí s ľudovou hudobnou kultúrou. Mnohé jedinečné diela F. Dostalíka, J.
Grešáka, T. Andrašovana, Z. Mikulu a ďalších sa viaže na ich mimobratislavské pôsobenie.
Takisto išlo o umelcov, pôsobiacich na vysokoškolských pracoviskách a v umeleckých
telesách v Banskej Bystrici, Košiciach, Prešove a inde. Pri výbere skladieb sme si zvolili
niekoľko identifikačných znakov, napríklad skladby so zväčšenou kvartou ako typický
lýdicko-mixolýdický jav tzv. podhalanskej stupnice, resp. podhalanského modu, ktorý má
v cudzojazyčnej literatúre označenie karpatský modus (u Leoša Janáčka) alebo lixian scale (v
americkej muzikológii), alebo ukážky na novšie vrstvy piesní na kvintakordálnom kostrovom
základe a iné. V obrazovej a notovej prílohe príspevku uvádzame nasledujúce ukážky:
 Tibor Andrašovan. Šijeme vrecia pre zbor (ukážka prvej strany)
 Július Bateľ. Malá suita – ukážka rukopisu prvej strany zo štvrtej finálnej časti zo suity
pre dvojo huslí
 Ján Levoslav Bella. Deväť slovenských národných piesní pre miešaný zbor (tenorový
part) s pečiatkou Spevokolu turčianskych učiteľov
 Blažej Bulla. Neďaleko od Ďanovej Karlová v úprave pre mužský štvorhlas – odpis
Rudolfa Scherera, dirigenta Spevokolu národných demokratov vo Vrútkach, ktorému
Bulla svoje kompozície dedikoval
 Emil Berka. Hory, hory zelené v úprave pre trojhlasný zbor (ukážka rukopisu)
 Ondrej Francisci. Keď sa tá sýkorka pre spev a klavír
 Miloš Kišš-Podlužánsky. 55 obľúbených slovenských piesní trávnic (titulná strana)
 Jozef Kresánek. Moje milé, premilené jahody pre klavír z cyklu Poľné kvietky
 Dušan Stankovský. Moje milé, premilené jahody pre spev a klavír z antológie Do, re,
mi, fa zostavenej Katarínou Lapšanskou
 Július Letňan. Moje milé, premilené jahody pre akordeón
 Ľudmila Lehotská-Križková. Zvučia hory naše... pre spev a klavír
 Pieseň Keď sa hora rozvíjala z Klavírnej čítanky Juraja Mašindu
 Vítězslav Novák. Anička, dušička z cyklu Slovenské spevy (ukážka prvej strany)
 Andrej Očenáš. Keď ja smutný pôjdem a Čula som na veži pre klavír z cyklu Poľné
kvietky
 Rudolf Ország. 12 variácií na pieseň Dobrú noc (ukážka témy a prvej variácie)
 Pavol Tonkovič. Keď ja pôjdem na Oravu (ukážka prvej strany partitúry)
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 Milan Uherek. Zaleť, sokol pre spev a klavír (ukážka prvej strany)
 Alfréd Zemanovský. Spievanky pre spev a klavír
 Ján Zimmer. Jedna druhej riekla pre mužský zbor
Ako aktuálne otázky „spolužitia“ a „súžitia“ ľudovej hudobnej kultúry a umeleckej hudobnej
kultúry v nasledujúcej druhej dekáde dvadsiateho prvého storočia môžeme uviesť
nasledujúce:
 Neustály terénny výskum, odborné spracovanie, štúdium a prezentácia fondov, ako
aj sprítomňovanie kultúrneho dedičstva (napríklad vydávaním hudobnín, zbierok
ľudových piesní, podporou festivalov a prehliadok)
 Podpora v odbornom vzdelávaní a vo výchove (aj pomocou rozhlasu, televízie
a multimediálnych technológií)
 Pluralita kompozičnej praxe, zahŕňajúca aj prácu s ľudovou piesňou
 Uvedomovať si autentickosť a štylizovanosť ľudovej hudobnej kultúry
 Rešpektovanie autonómnosti ľudovej hudobnej kultúry
 Zakotvenie ľudovej hudobnej kultúry v pedagogickej a umeleckej sfére (aj formou
vyučovania tzv. ľudových nástrojov – cimbal)
 „Dohľad“ a odborná pomoc pri „narábaní“ s ľudovou hudobnou kultúrou (Národné
osvetové centrum, regionálne strediská)
V príspevku sme len stručne tematizovali mnohé oblasti ľudovej a umeleckej hudobnej
kultúry, špecifiká ich previazanosti, ktoré sa nedotýkajú len kompozičnej oblasti, ale aj oblasti
interpretačnej, percepčnej, manažérskej a marketingovej (napríklad formy propagácie
a organizovania festivalov a prehliadok na úrovni regionálnej, celoslovenskej a
medzinárodnej), vydavateľskej, pedagogickej (nástrojové a spevácke školy, vychádzajúce
z ľudovej hudobnej kultúry), didakticko-metodickej (napríklad „ako správne uchopiť piesne a
porozumieť im z hľadiska hudobného?“ – otázky úprav, harmonizácií a podobne), akvizičnej,
archívnej a ďalších oblastí. Predmetnú tému chápeme ako zdravú a dynamickú súčasť
aktívnej hudobnej kultúry na Slovensku v amatérskej, poloprofesionálnej a profesionálnej
sfére, v oblasti domáceho muzicírovania a výchovno-vzdelávacieho systému, v súkromnom
i verejnom živote jednotlivcov a súborov (zborov, kapiel, orchestrov a podobne), v živom
alebo mediálnom prevedení... Týmto spôsobom by sme mohli vymenovať mnohé ďalšie
oblasti, do ktorých ľudová, resp. ľudová a umelecká hudobná kultúra vo svojej previazanosti
zasahuje. Na záver sa nám vynára otázka, či ľudová hudobná kultúra predsa len nevystupuje
ako jeden z mnohých identifikačných znakov slovenskej kultúry všeobecne, a to aj napriek
tomu, že je vnútorne, regionálne veľmi pestrá v rámci plurality hudobných vyjadrovacích
sústav.
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Obr. 1. Tibor Andrašovan. Šijeme vrecia pre zbor (ukážka prvej strany)
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Obr. 2. Július Bateľ. Malá suita – ukážka rukopisu prvej strany zo štvrtej finálnej časti
zo suity pre dvojo huslí. SNK – LA
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Obr. 3. Ján Levoslav Bella. Deväť slovenských národných piesní pre miešaný zbor (tenorový
part) s pečiatkou Spevokolu turčianskych učiteľov
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Obr. 4. Blažej Bulla. Neďaleko od Ďanovej Karlová v úprave pre mužský štvorhlas – odpis
Rudolfa Scherera, dirigenta Spevokolu národných demokratov vo Vrútkach, ktorému Bulla
svoje kompozície dedikoval. Fond Július Bateľ, SNK – LA, sign. A XLVI-13
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Obr. 5. Emil Berka. Hory, hory zelené v úprave pre trojhlasný zbor (ukážka rukopisu). Fond
Július Bateľ, SNK – LA, sign. A XLVI-55
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Obr. 6. Ondrej Francisci. Keď sa tá sýkorka pre spev a klavír
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Obr. 7. Miloš Kišš-Podlužánsky. 55 obľúbených slovenských piesní trávnic, titulná strana
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Obr. 8. Jozef Kresánek. Moje milé, premilené jahody pre klavír z cyklu Poľné kvietky
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Obr. 9. Dušan Stankovský. Moje milé, premilené jahody pre spev a klavír z antológie Do, re,
mi, fa zostavenej Katarínou Lapšanskou
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Obr. 10. Július Letňan. Moje milé, premilené jahody pre akordeón
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Obr. 11. Ľudmila Lehotská-Križková. Zvučia hory naše... pre spev a klavír
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Obr. 12. Pieseň Keď sa hora rozvíjala z Klavírnej čítanky Juraja Mašindu
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Obr. 13. Vítězslav Novák. Anička, dušička z cyklu Slovenské spevy, ukážka prvej strany
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Obr. 14. Andrej Očenáš. Keď ja smutný pôjdem a Čula som na veži pre klavír z cyklu
Poľné kvietky
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Obr. 15. Rudolf Ország. 12 variácií na pieseň Dobrú noc, ukážka témy a prvej variácie
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Obr. 16. Pavol Tonkovič. Keď ja pôjdem na Oravu, ukážka prvej strany partitúry
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Obr. 17. Milan Uherek. Zaleť, sokol pre spev a klavír, ukážka prvej strany
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Obr. 18. Alfréd Zemanovský. Spievanky pre spev a klavír
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Obr. 19. Ján Zimmer. Jedna druhej riekla pre mužský zbor
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NOVÁTORSTVO VERZUS TRADÍCIE V KYSUCKOM FOLKLÓRE
Roman Bienik
Katedra hudby, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita

Abstrakt
Tento príspevok pojednáva o tradičnom kysuckom folklóre, do ktorého však prenikajú v dnešnej dobe rôzne
novátorské tendencie s rôznou mierou vkusu. Analyzuje a pojednáva o tradičných a novodobých hudobných
nástrojoch vyskytujúcich sa v etnografickom regióne Kysuce a komplexne analyzuje ich vplyv na súčasnú
tvorbu hudobných telies v tomto regióne.

Abstract
This paper deals with traditional folklore of region Kysuce, which is nowadays penetrate by many innovative
trends with varying degrees of elegance. He analyzes and discuses about traditional and innovate musical
instruments, which are occur in ethnographic region Kysuce and complexly analyze influence of these
instruments for recent production of musician groups in this region.

Novátorstvo ako fenomén doby
Vychádzajúc z tézy, pokiaľ sa vyvíja národ, vyvíja sa aj folklór, musíme pripustiť i nové
skutočnosti či fenomény, ktoré sa z historického hľadiska v našom pôvodnom folklóre
nevyskytovali. Ide o nový fenomén, determinovaný rôznymi skutočnosťami a okolnosťami
(rozšírenie informačno-komunikačných technológií, akcelerácia technického vývoja, vplyv
prvkov svetovej globalizácie...).
Tieto skutočnosti akoby ostro kontrastovali so starými, archaickými tradíciami. Tento
vývoj je len zdanlivo kontraproduktívny, no pri hlbšom skúmaní nachádzame v ňom určité
logické rezultáty. Nový jav (novátorstvo) si našiel svoje miesto aj vo folklóre. V kysuckom
folklóre sa novátorstvo uplatňuje viacúrovňovo.
Hudobné nástroje:
 Novátorstvo v používaní nových materiálov (prírodných i umelých)
 Novátorstvo vo vzniku novotvarov – nových netradičných nástrojov
 Novátorstvo v organizácii hudobných telies a zoskupení
Hudobná interpretácia:
 Preberanie a začleňovanie do repertoáru interpretov a hudobných telies cudzie, inorodé
prvky
 Vznik nového hudobného materiálu (hudobná tvorba a tvorivosť vychádzajúca
z pôvodného hudobného myslenia a predstavivosti)
Je všeobecne známe, že oblasť Kysúc je z pohľadu pôvodných hudobných nástrojov
dominantou aerofónov. Sú to najmä hranové bezdierové píšťaly rôznej dĺžky a typov (rífová
píšťala, rôzne druhy koncových píšťal). V minulosti tradičným materiálom na výrobu týchto
nástrojov bolo väčšinou lieskové drevo (Corylus avellana) alebo smrekové drevo (Picea
excelsa). Spôsob opracovania bol veľmi jednoduchý, ba priam primitívny. Aj počet
technických nástrojov na výrobu bol obmedzený len na niekoľko kusov. Lieskový konár
o priemere 4 – 5 cm (zväčša rovný, prípadne mierne ohnutý) výrobca odreže buď pílkou alebo
nožom na požadovanú dĺžku. Vhodne dlhý omlád (kmeň alebo haluz) sa odreže „ na dosiaž
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“ (vzdialenosť od zvislej osi tela po dlaň upaženej ruky) dospelého chlapa v období miazgy.
Získané drevo sa zbaví kôry a upraví do požadovaného kónického tvaru. Vo vzdialenosti 8 –
10 cm od hrubšieho konca vyreže výrobca nožom po obvode dreva prstencový zárez do hĺbky
cca 0,8 – 1,2 cm. Celý konár sa priečne po celej dĺžke rozštiepi. Vzniknú dve identické
polovice budúcej píšťaly. Vnútorná časť oboch polovíc sa od miesta zárezu prstenca vylúpne,
takže vzniknú dva symetrické žľaby – budúci korpus píšťaly. Je zrejmé, že vnútorná svetlosť
týchto polovíc nie je hladká, treba ju zvnútra upraviť pomocou nožíka (škobľe) tak, aby steny
dosahovali hrúbku 0,3 – 0,5 cm. Po vyhladení a opracovaní vnútorných stien nástroja sa obe
polovice spoja, prípadne zlepia živicou z ihličnatých stromov. Celé telo píšťaly sa ovinie
čerešňovou kôrou (cortex Cerasi avium), prípadne lykom.
Následne výrobca pristúpi k výrobe tónotvorného zariadenia, t.j. hrany a vzduchovej
štrbiny. Je nutné podotknúť, že tvar hrany mal tri rôzne modifikácie:
 polokrúhla z vonku aj z vnútra, rešpektujúca vnútornú svetlosť píšťaly,
 z vonku rovná a z vnútra polokrúhla, taktiež rešpektujúca vnútornú svetlosť,
 rovná z vonku i z vnútra.
Tvar hrany, precíznosť jej vypracovania, hladkosť vnútorných stien píšťaly, majú dôležitú
úlohu pri tvorbe a farbe tónu budúceho nástroja. Pri prvých dvoch typoch hrán majú píšťaly
mierne sipľavý tón. Ďalším krokom pri ozvučovaní nástroja je výroba priústneho kolíka
a vzduchovej štrbiny. Priústny kolík sa taktiež vyrába z lieskového dreva tak, aby čo
najpresnejšie kopíroval vnútornú svetlosť píšťaly od hrubšieho konca po hranu. Vzduchová
štrbina slúži na nasmerovanie vzduchu, ktorý hráč fúka do nástroja na hranu. Treba
podotknúť, že takéto píšťaly sa vyrábali z mokrého dreva v období vegetačného rastu (od
začiatku mája do polovice júla), takže podliehali procesu schnutia, čo znižovalo ich
spoľahlivosť pri interpretácii. Stávalo sa, že hráč musel ponoriť píšťalu do vody, aby
„napučala“. V snahe zlepšenia kvality zvuku a spoľahlivosti nástroja sa čoraz častejšie
objavujú inštrumenty „vŕtané“, zhotovované zo suchého, väčšinou bazového dreva (Sambucus
nigra). Tento materiál sa pomerne ľahko opracúva, lebo bazové drevo má vo vnútri mäkkú
dužinu, čo umožňuje jednoduché vŕtanie, aj hladkosť vnútorných stien sa so
„žľabčenými“ píšťalami nedá porovnať. Tón takýchto nástrojov je prieraznejší, silnejší,
čistejší a plnší. Stále si však zachováva svoju charakteristickú a prirodzenú „drevenú“ farbu
tónu. S rozšírením nových syntetických materiálov (novoduru, polypropylénu, akrylátového
skla a podobných), niektorí výrobcovia začali na výrobu píšťal používať tieto materiály. Tieto
novodobé aerofóny stratili svoju charakteristickú a nezameniteľnú farbu tónu, znejú jasne,
prenikavo, no „plechovo“. Ich prednosťou je spoľahlivosť, nakoľko nepodliehajú vlhkosti.
Novátorstvo vo vzniku nových netradičných nástrojov
Aj dnešná doba prináša zrod nových nástrojov, treba však podotknúť, že konštrukčne
vychádzajú zo starých, rokmi overených inštrumentov. Ako príklad uvedieme inštrumentálne
zoskupenie troch až šiestich píšťal, tzv. terchovská muzička. Je to súbor netradičných píšťal,
ktoré sa svojimi intonačnými možnosťami snažia priblížiť tradičnému zoskupeniu terchovskej
„trojky“: prim, kontra a basička. Základná zostava v píšťalovej verzii obdobne pozostáva
z totožného nástrojového zoskupenia. Prim predstavuje koncová píšťala v ladení d1 .Pretože
počet tónov, ktoré koncovka dokáže zahrať, je obmedzený, zvyknú sa k tomuto prvému hlasu
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pridávať dve 6-dierkové valaské píšťaly v ladení d1 a d2. Takáto variabilita v prime dáva
možnosť tvorby druhého hlasu – sekundu. Kontru nahrádzajú dve netradičné píšťaly, do
ktorých sa fúka naraz. Prvá z nich je v základnom ladení cis1 s jedným hmatovým otvorom d1.
Druhá píšťala je v základnom ladení e1 s jedným hmatovým otvorom fis1. Pri súčasnom
fúkaní do oboch píšťal v základnej polohe sa naraz ozývajú tóny d1 - fis1 (pri otvorených
hmatových otvoroch) a cis1 - e1 (pri zatvorených hmatových otvoroch). Prefukovaním
a kombináciou otvorených a zatvorených hmatových otvorov sa ozývajú ďalšie alikvotné
tóny, čím sa nahrádza harmonická funkcia violovej alebo husľovej kontry. Terchovskú
dvojstrunovú basičku nahrádza jedna basová píšťala v základnom ladení A. Má dva hmatové
otvory, ktoré keď sú otvorené, ozve sa d. Prefukovaním a kombináciou uzatvárania
hmatových otvorov sa dá dosiahnuť ustálený basový sprievod d – A, d – e, A – cis – d. Takéto
nástroje sú pomerne ľahko ovládateľné a poskytujú široké možnosti variability, čo sa dá ľahko
využiť i vo vyučovacom procese.
Novátorstvo v organizácii hudobných zoskupení
Relatívne nízka cena a dostupnosť rôznych elektronických nástrojov poznamenala aj nové
„folklórne“ zoskupenia na Kysuciach. Ich repertoár nie je pôvodný, často preberajú české
a moravské piesne valčíkového a polkového tempa. Nezriedka dochádza ku kombinácii
heligóniek s rôznymi syntetizérmi. Repertoár takýchto skupín sa mnohokrát pohybuje na
hranici gýču. Je zarážajúce, že v podvedomí mnohých ľudí sa takýto „folklór“ pertraktuje ako
náš pôvodný „ľudový“. Tento nelichotivý fakt ostro hraničí so skutočnosťou, že na Kysuciach
ešte dodnes žijú skutoční nositelia tradícií. Ako príklad možno uviesť pani Máriu Palúchovú
z Dunajova, z osady u Palúchov (1922 – 2009). Táto insitná umelkyňa bola nielen
zberateľkou kysuckých piesní, výrobkyňou nástrojov, organizátorkou rôznych folklórnych
podujatí, ale v duchu tradičných melódií si vymýšľala - komponovala nové piesne. Tieto často
spievala na rôznych vystúpeniach. Právom ju teda možno považovať za studnicu, nositeľku
ľudových tradícií. Je zaujímavé, že pani Mária Palúchová si píšťaly aj sama vyrábala a aj na
nich hrala.
Heligónka
V súčasnosti azda jeden z najväčších fenoménov, ktorý prenikol do nášho folklóru koncom
19. a začiatkom 20. storočia, je heligónka. Jej pôvod hľadáme v nemeckých, rakúskych a aj
českých zemiach. Vzhľadom na „relatívne nízku cenu“ sa tento nástroj udomácnil skoro vo
všetkých etnografických regiónoch Slovenska a často zohral veľmi negatívnu, deformujúcu,
až retardujúcu funkciu. V niektorých oblastiach úplne vytlačil pôvodný inštrumentár až do
takej miery, že skoro zanikol. Najmä etnografická oblasť Kysúc je typickým príkladom
retardačnej funkcie heligónky. Oblasť severných Kysúc bola domovinou gajdošskej goralskej
muziky, hlavne oblasť Skalitého a Čierneho. Táto skutočnosť je pomerne logická, pretože na
Tešínsku (z českej strany), ďalej v Poľsku v oblasti Žywiec-a (etnografická oblasť Podhalie),
ale aj v teritoriálne blízkej severnej Orave (oblasť Oravská Polhora, Rabča, Rabčice), všade
tam sa vyskytovala pôvodná gajdošská muzika v kombinácii s husľami, violou alebo
husľovou kontrou a basičkou. Musíme konštatovať, že ešte pred 20 rokmi sa na Kysuciach
nevyskytoval ani jeden gajdoš s pôvodným typom nástroja. Aj keď Bartolomej Gernát
z Turzovky vyrába dvojhlasé gajdy, jeho nástroje nepatria k tradičným, vymyslel si vlastný
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typ nástroja. Z iniciatívy Mgr. Pavla Kužmu akoby nastala v súčasnosti mierna renesancia.
Dal si u pána Dufeka vyrobiť pôvodný typ dvojhlasých gájd, na ktorých hrá a spieva s Goroľ
muzikou autentický piesňový materiál.
Problematiku heligónky však vidíme úplne v inom aspekte. Problém nie je v existencii
tohto nástroja, ale v repertoári, ktorý na ňom interpretujú. Tento je často podliezačný, lacný,
povrchný, bez estetického náboja a jednoznačne ho môžeme zaradiť do kategórie gýča. Ešte
tragickejšia je skutočnosť, že repertoár týchto piesní deformuje ľudový vkus až do takej
miery, že laická verejnosť pokladá tento hudobný materiál za pôvodnú ľudovú tvorbu, pričom
stráca akýkoľvek kontakt s tým pôvodným. Ako príklad môžeme uviesť niekoľko desiatok
CD kapiel Kysucký prameň, Oščadnickí heligonkári, Vlasta Mudríková, Sestry Bacmaňákové
a mnohé ďalšie.
Táto „novodobá“ produkcia sa udomácnila aj v etnografických lokalitách, kde pôvodná
ľudová hudobná kultúra mala veľmi silnú tradíciu a kombinácia heligónky s rôznymi
ozembúchmi, syntetizérmi a často aj saxofónom úplne prevalcovali a vytlačili to krásne,
pôvodné, čo v našich piesňach bolo.
Problematiku heligónky však možno vnímať aj v iných, pozitívnych súvislostiach. Na
jednej strane je potrebné konštatovať degradačnú a retardačnú funkciu tohto nástroja, na
druhej vznikli dva veľmi silné novodobé prúdy, kde sa k pôvodnému hudobnému materiálu
etnografických oblastí prispôsobili intonačné možnosti heligónky. Je to tzv. Podpoliansky
a Terchovský prúd. Tu heligónka akoby nadobudla úplne iný charakter a rozmer. Hráči, ktorí
hrajú pôvodný hudobný materiál dosahujú fenomenálne, často až virtuózne výkony. Vznikajú
základné umelecké školy, kde pre veľký záujem detí a rodičov hrať na tomto nástroji sa
vychováva nová generácia muzikantov. Ako príklad môžeme uviesť školu Miloša Bobáňa
z Terchovej alebo Jaroslava Jackuliaka z Vígľaša. Popularita tohto nástroja je taká veľká, že
sa usporadúvajú súťaže zamerané na interpretáciu na tomto nástroji, prípadne skupinová hra
v kombinácií s heligónkou.
Záver
Aj keď môžeme konštatovať, že súčasný stav folklóru v regióne Kysuce je značne
determinovaný, niekedy až retardovaný, predsa len je zachovaná aj určitá časť pôvodného
autentického folklóru a mnohé telesá, dedinské folklórne skupiny, zoskupenia, súbory zjavne
naň nadväzujú. Sme presvedčení, že jedinou správnou cestou na zachovanie toho pôvodného
je koeficient nadčasovosti. Tak ako profesor Kresánek hovorí o vývine slovenskej piesne
a prirovnáva ho k reťazi, z ktorej odpadne to najslabšie ohnivko, tak aj my sa nádejame, že
rôzne kontraproduktívne, globalizačné a nihilizujúce prvky v kysuckom folklóre neprežijú
a gýč, ktorí často vnímame ako „naše, ľudové“ zanikne a vrátime sa k pôvodnej a nadčasovej
folklórnej tvorbe. Uvedomujeme si, že tento vývoj bude mimoriadne zložitý, z dôvodu toho,
že živí nositelia, pre ktorých bol folklór zmyslom a filozofiou života vymiera, resp. vymreli
a dnešná generácia folkloristov už dostáva len sprostredkované informácie. Je na nich, aby
tieto informácie starostlivo a citlivo selektovali a pretavili do štylizovanej hudobnej podoby.
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BURLASOVA ZBIERKA ĽUDOVÝCH PIESNÍ NA STRUNÁCH A KLÁVESOCH
PRE HUSLE A KLAVÍR V KONTEXTE JEHO TVORBY1
Karol Medňanský
Prešovská univerzita v Prešove FF IHVU KHu

Abstrakt
Husle zohrávajú v tvorbe nestora slovenskej hudby Ladislava Burlasa (1927) veľmi významnú úlohu. Je autorom
celého radu skladieb pre sólové husle, využíva ich v komornej hudbe, či dokonca v koncertantnom využití.
Inštruktívne skladby reprezentuje cyklus desiatich skladieb, úprav ľudových piesní pre husle so sprievodom
klavíra Na strunách a klávesoch (1965). Ide o ľudové piesne z rôznych regiónov Slovenska, pričom skladateľ
využíva zápisy iných zberateľov, ale aj svoje vlastné zápisy pochádzajúce z terénneho výskumu. Husľový part
revidoval popredný slovenský husľový pedagóg a virtuóz Aladár Móži. Ide o dielko, ktoré prináša niekoľko
zaujímavých riešení formy, harmónií, ale aj melodického priebehu, čím už naznačuje autorove zbavovanie sa
vplyvov svojho učiteľa kompozície Alexandra Moyzesa.

Abstract
Violin is very important instrument in the work of Ladislav Burlas (1927), the nestor of Slovak music. He is the
author of a series of compositions for solo violin, he uses them in chamber music or even in concerts. Instructive
compositions represents the cycle of ten songs, arrangements of folk songs for violin with a piano
accompaniment Na strunách a klávesoch – On Strings and Keys (1965). These are the folk songs from different
regions of Slovakia, while the composer uses notations of other collectors as well as his own notations from field
research. The musical part was revised by the leading Slovak violin educator and virtuoso Aladár Móži. It is the
piece that brings some interesting solutions and designs in form, harmony, but also melodic course, which seems
to indicate the author´s deprivation of the influences of his teacher of composition, Alexander Moyzes.

Úvod
Pre tvorbu Ladislava Burlasa je jedným z charakteristických rysov jej žánrová pestrosť a
mnohorakosť, pričom sa nevyhýba ani skladbám vytvorených pre potreby začínajúcich
adeptov hudobného umenia. Jeho tvorba pre deti zahŕňa celkom deväť kompozícií, ktoré
vznikli v rokoch 1960 – 1993 (Kopčáková 2002), teda od obdobia tvorivého hľadania po
úspešnom absolvovaní kompozičných štúdií v kompozičnej triede prof. Alexandra Moyzesa
(1906 – 1984) na VŠMU v Bratislava v roku 1955, až po obdobie jeho vrcholnej tvorivej
periódy. Ide takmer výlučne o detskú zborovú tvorbu buď a capella, alebo so sprievodom
klávesových nástrojov, či komorného orchestra. Výnimkou je zbierka ľudových piesní Na
strunách a klávesoch pre husle a klavír z roku 1965, v ktorej sa prejavuje skladateľov vzťah
k husliam a ľudovej piesni, predstavujúca jedinú inštrumentálnu kompozíciu venovanú
deťom. Cieľom našej štúdie je poukázať na výnimočnosť tejto drobnej zbierky, prinášajúcej
skladateľské znaky typické pre druhé tvorivé obdobie L. Burlasa nastolené už skladbou
Metamorfózy krás, pre miešaný zbor a husle sólo z roku 1964. Druhá perióda Burlasovho
skladateľského vývoja znamená predovšetkým zbavenie sa silných vplyvov jeho učiteľa
kompozície A. Moyzesa a na výbornej skladateľskej technike získanej u neho, budovať
vlastnú osobitú skladateľskú poetiku 2.
1
2

Štúdia je venovaná 90. narodeninám Ladislava Burlasa (3. 4. 1927).
Tvorbu Ladislava Burlasa charakterizuje predovšetkým využívanie domácich tradičných vplyvov,
prejavujúcich sa chromatizmami a modálne rozšírenou tonalitou. Jeho tvorba sa prejavuje v primárne lineárne
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Vzťah Ladislava Burlasa k husliam
Vzťah Ladislava Burlasa k husliam sa vytváral už od útleho veku. Začiatky hry na husliach
evidujeme už v jeho 6. roku života v Trnave, keď jeho prvým učiteľom hry na husle bol
vojenský muzikant František Hradecký, ktorý ho učil 3 roky súkromne. Na hudobnej škole ho
učil Jozef Gumbír, absolvent bratislavskej Hudobnej a dramatickej akadémie a potom na
gymnáziu Artur Ehma. L. Burlas sa veľmi rýchlo zapája do kultúrneho života Trnavy, keď
pravidelne vystupuje na rôznych akadémiách. Výrazným krokom v jeho umeleckom
napredovaní bolo účinkovanie v orchestri Cirkevného hudobného spolku, kde hral najprv 2.
husle, potom 1. husle a nakoniec aj na violu, či dokonca aj na violončele. Nezabudnuteľné
chvíle mu pripravilo muzicírovanie u Mikuláša Schneidra-Trnavského (1881 – 1958), kde
spolu hrávali duetá, ako aj sláčikové kvartetá, predovšetkým od Josepha Haydna (1732 –
1809) (Burlas 2017). Ako sám spomína, tieto interpretačné skúsenosti mu v značnej miere
pomohli v jeho skladateľskej praxi pri koncipovaní sláčikových kvartet 3 , ale aj sólových
skladieb pre husle4.
Burlasov vzťah k folklóru
Ladislav Burlas mal počas celej svojej aktívnej činnosti veľmi vrelý vzťah k slovenskej
ľudovej hudbe. Výraznou mierou sa tento vzťah vyprofiloval v oboch jeho hlavných
oblastiach činnosti – vo vedeckej oblasti a v kompozičnej oblasti.
Burlasov vedecký záujem o slovenský folklór bol v značnej miere determinovaný jeho
interesom o terénny výskum, ktorý realizoval v 50. rokov spolu so svojou manželkou,
významnou slovenskou etnomuzikologičkou Soňou Burlasovou 5 . Výsledkom vedeckého
výskumu Ladislava Burlasa sú jeho veľmi fundované a inšpiratívne štúdie ako Vplyv
slovenskej ľudovej hudby na hudobnú reč Bélu Bartóka (1971), Ľudová hudba a skladateľ
(1973) a Ľudová hudba v slovenskej kultúre (1977)6.
Logickým výsledkom terénneho výskumu ľudovej piesne na Slovensku je jej pretavenie do
jeho skladateľskej tvorby, prejavujúcej sa v celej žánrovej komplexnosti jeho skladateľského
snaženia. Vyberáme iba tie najvýznamnejšie:
 orchestrálne diela, výber: Horehronský tanec (1959), Hudba spod Poľany (1967),
vedenými hlasmi s dominantným postavením sonoristiky v kombinácii s využívaním clustrov a hľadaním
nových zvukových možností, hlavne sláčikových nástrojov. Inšpiračným zdrojom mu je aj tvorba Bélu Bartóka
a technika Novej hudby. Výrazným javom je sklon k meditatívnosti prejavujúci sa hlavne v skladbách pre
sláčikové nástroje (Zvara 1998).
3
Ladislav Burlas je autorom 3 sláčikových kvartet, predstavujúcich jeden z vrcholov slovenskej kvartetovej
literatúry. Ako sám prezradil, dokončil ďalšiu skladbu pre sláčikové kvarteto – Lyrickú hudbu, ktorá bude mať
premiéru v podaní Moyzesovho kvarteta v novembri 2017.
4
L. Burlas skomponoval 4 skladby pre sólové husle, ktoré sú časťou repertoáru významných slovenských
huslistov, ako sú Peter Michalica, Milan Paľa, Igor Karško, Dalibor Karvay, ale aj člen Československého
komorného dua, huslista Pavel Burdych. Milan Paľa nahral v roku 2010 Burlasove kompletné dielo pre sólové
husle na CD nosič.
5
Soňa Burlasová (1927) pôsobila takmer celý svoj profesionálny život v Národopisnom ústave SAV, od 1994
v Ústave etnológie SAV. Je autorkou vyše 10 monografií o slovenskom folklore a početných štúdií k danej
problematike, ktoré vyšli v domácich vydavateľstvách.
6
Vyberáme iba tie najvýznamnejšie štúdie.
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 vokálno-inštrumentálna tvorba, výber: Svadobné spevy z Horehronia pre miešaný zbor
a orchester (1957), Vyletela húska pre zbor a orchester (1970),
 zborová tvorba, výber: Sobášne pre mužský zbor (1950),
 inštruktívna literatúra: Na strunách a klávesoch (1965).
Na strunách a klávesoch genéza diela
Na strunách a klávesoch predstavuje zbierku 10 ľudových piesní, určenú detskému
interpretovi. Husľový part vo vydaní – Praha – Bratislava, 1965 – revidoval vynikajúci
slovenský husľový virtuóz a pedagóg Aladár Móži (1923 – 1983) 7 . V husľovom parte sú
veľmi precízne zapísané prstoklady, ako aj presné zadelenie sláčika, čo v značnej miere
uľahčuje nácvik jednotlivých skladbičiek.
Zbierka je zaujímavá tým, že obsahuje piesne zapísané L. Burlasom, ale aj inými
zberateľmi, ktoré boli boli zverejnené už v rôznych zbierkach ľudových piesní:
 Preletel vtáčik – banícka dedina Žakorovce (VSAV, 1957), zapísal Dr. František
Poloczek,
 Ej, povedzte nám – vlastný zápis, 1959,
 Hancaj, malé hancaj – zapísal Pavol Tonkovič (Slovenské ľudové piesne VSAV, II.
vyd. 1952),
 Keď som išiel na vojnu – vlastný zápis (Slovenské ľudové piesne VSAV, I. vyd. 1957),
 Ticho že ma zapletajte – Júlia Kováčová, Myjavské piesne, č. 15,
 Studená rosička – Júlia Kováčová, Myjavské piesne, č. 43,
 Vyletela húska – Júlia Kováčová, Myjavské piesne, č. 64,
 Čudujú sa páni – Ľuba Baková-Pavlovičová, Spevy od Hrona, č. 8,
 Ideme, ideme – vlastný zápis zo Šumiaca 1958,
 Terchovskí muzikanti – vlastný zápis 1958.
Osobitým rysom zbierky je fakt, že piesne vznikli pôvodne v rokoch 1955 – 1960 ako
zborové piesne s inštrumentálnym sprievodom, určené ľudovým umeleckým súborom
(Kopčáková 2002, s. 129). Boli až dodatočne prepracované pre toto inštrumentálne
zoskupenie husle so sprievodom klavíra. Zbierka je určená pre žiakov vtedajších ľudových
škôl umenia8. Po technickej stránke ide o nenáročné skladbičky, ktoré sa pohybujú v rozpätí
I. – III. polohy, čo je zvládnuteľné už pre žiakov 3. ročníka 1. časti 1. stupňa9. Sám skladateľ
navrhuje zoradiť skladby do suít, čo je dôležitým medzičlánkom pre nácvik cyklických
skladieb:
 skladby 1 – 4,
 5 – 7 – 6,
7

Popredný slovenský huslista, študoval v Salzburgu a na viedenskej vysokej hudobnej škole u popredného
huslistu a pedagóga Wolfganga Schneiderhana. A. Móži učil na Konzervatóriu v Bratislave, ako aj na tamojšej
VŠMU. Bol členom vynikajúceho Slovenského kvarteta a koncertným majstrom Symfonického orchestra
Československého rozhlasu v Bratislave.
8
Tento model umeleckého vzdelávania sa po roku 1990 pretransformoval na základné umelecké školy.
9
Podľa najnovšej smernice MŠVVaŠ SR sa 1. stupeň ZUŠ delí na 2 časti. Prvá časť – ročníky 1. – 4 a 2. časť –
tiež ročníky 1. – 4.

45

 8 – 10 (Burlas 1965, s. 3).
K spracovaniu každej z uvedených piesní pristupuje skladateľ osobitým tvorivým spôsobom,
pričom sa snaží vystihnúť jej charakter a svojbytnosť. Využíva k tomu nové výrazové
prostriedky vystihujúce jeho vtedajšiu hudobnú poetiku. Vznikol tak veľmi pestrý
a zaujímavý zborník úprav ľudových piesní prekračujúci hranice inštruktívnej literatúry,
reprezentujúci skladateľov rukopis v jeho druhej vývojovej etape. Výrazne to charakterizuje
aj nami zvolená pieseň na analýzu, zaradená v zbierke ako druhá v poradí, Ej, povedzte nám.
Na strunách a klávesoch – analýza piesne č. 2 Ej, povedzte nám
Ľudová pieseň 2/4 Ej, povedzte nám, uvedená v zbierke ako druhá v poradí, zapísal sám L.
Burlas, pričom vyšla v zbierke Slovenské ľudové piesne I. vo vydavateľstve SAV v druhom
vydaní v roku 1959.
Inštrumentálna podoba ľudovej piesne je písaná v 2/4 metre v rýchlom tempe – Vivace.
Melodická amplitúda huslí je v rozsahu a – fis2, čo je primerané pedagogickému poslaniu
skladby, čo podčiarkuje aj nenáročnosť partu huslí.
Hudobný materiál skladby je organizovaný vo forme variácie s vonkajším rozšírením
v podobe úvodnej introdukcie a záverečnej kódy. Ide o jednoduchú podobu vonkajších
variácií, nazývaných aj ornamentálne variácie s vonkajším rozšírením o introdukciu a kódu:
časti
introdukcia
a
a´
a´´
kóda
takty
1-4
5-20
21-34
35-50
51-67
Introdukcia predstavuje prvé 4 takty, zatiaľ čo a diel má rozsah nasledujúcich 16 taktov od
čísla (1) po číslo (2), takty 5-20 – notový príklad 1/a
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Notový príklad 1/a – L. Burlas Na strunách a klávesoch, č. 2 Ej, povedzte nám,
takty 1-32.
Hudobný materiál a dielu, predstavujúceho tému k variáciám, prebieha v husliach v rozsahu
a1 – fis2 a klavír má ostinátny sprievod. Po stavebnej stránke má charakter vety o rozsahu 16,
evidentne delenú na dve polvety po 8 taktoch. V prvej variácii a´ o rozsahu 14 taktov – číslo
(2) až (3), takty 21-34 – dochádza k inverzii hlasov, kedy melódia prechádza do ľavej ruky
klavíra – notový príklad 1/a a pokračovanie v notovom príklade 1/b. Ide opäť o vetu s dvomi
47

polvetami, pričom 1. má rozsah 6 a druhá 8 taktov. Jej melodická amplitúda je v rozpätí G – g
a počas jej znenia majú husle pauzu. Skladateľ týmto spôsobom dosiahol zaujímavý
a pôsobivý zvukovo-farebný kontrast.

Notový príklad 1/b – L. Burlas Na strunách a klávesoch, č. 2 Ej, povedzte nám,
takty 33-67.
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Melodicko-tematická výstavba 2. variácie a´´ prednášaná v husliach je zaujímavá tým,
že hudobný materiál úvodnej témy a je varírovaný rytmickým spôsobom, pričom základný
tematický materiál je jasne rozpoznateľný. Melodická amplitúda variácie a´´ sa nesie
v rozpätí a – fis1, čiže o oktávu nižšie, ako tomu bolo v jej pôvodnej verzii – a. Z hudobnopedagogického hľadiska ide o dôležitý moment, pretože mladý huslista hrá v priebehu
skladbičky v podstate na všetkých štyroch strunách svojho nástroja. Kóda – K – takty 51-67,
od čísla (4) do konca, predstavuje logické uzatvorenie celého hudobného procesu. Tematický
materiál v rozsahu 4 taktov sa strieda v ľavej ruke v klavíri – A – e a v husliach v amplitúde a
– fis1.
Interesantný priebeh prináša harmonický tok skladbičky. Harmónia stráca akékoľvek
funkčné poslanie a zameriava sa na podčiarknutie rytmickej podstaty sprievodu tejto piesne.
Skladateľ na to využíva rytmicky ostinátnu podobu klavírneho sprievodu počas celého
variačného procesu skladby. Je to podmienené aj daným tempom, ktoré voľbou tohto spôsobu
spracovania nadobúda na rytmickej údernosti. V kompletnom harmonickom sprievode
v pravej ruke klavíra zaujme interval zv. 4 alebo zm. 5, nazývaný aj tritonus10 , v notovom
príklade označených – [1], [2], [3] a [4]. Skladateľovi išlo zrejme o zdôraznenie jedného
z najtypickejších intervalov slovenskej ľudovej hudby 11 . Nie menej zaujímavým prvkom
sprievodu je využívanie intervalu č. 5 v ľavej ruke klavírneho sprievodu, v značnej miere
využívaného v slovenskej ľudovej hudbe 12 – [5], takty 31-46. Pozoruhodným prvkom
harmonického sprievodu je tiež zahusťovanie akordov pomocou intervalu v. 2 – takty 5-10,
[1] – takty 21-30 a ďalej 31-42, ako aj 51-54. Záverečný akord predstavujúci zmenšený
septakord s vynechanou terciou e – cis1 g1 h1 – je logickým vyústením celého
harmonického procesu v tejto zaujímavej skladbičky.
Zvolené harmonické štruktúry výstižným spôsobom charakterizujú vnútornú atmosféru
piesne. Majú však aj významné pedagogické poslanie, pretože mladého adepta husľového
umenia učia počúvať aj zložitejšie harmonické pradivo, na základe čoho cibria u neho aj jeho
intonačné cítenie.
Záver
Album Na strunách a klávesoch je dokladom tvorivého a kreatívneho vzťahu Ladislava
Burlasa k ľudovej hudbe, veď vo svojich mladších rokoch bol aj významným zberateľom
ľudových piesní priamo v teréne. Je nespornou skutočnosťou, že ide o významný prínos pre
inštrumentálnu pedagogiku, ktorý zaujme svojimi nástrojovými metodickými postupmi
svedčiacimi o skladateľovej dokonalej znalosti problematiky husľovej interpretácie, počnúc
jej elementárnou úrovňou. Album je vítaným doplnkom husľovej pedagogickej literatúry a
podnetným príspevkom k vnímaniu modernejších harmonických štruktúr a formových
konštrukcií.
Napriek tomu, že ide o album úprav ľudových piesní pre husle a klavír určených pre
začínajúcich adeptov husľového umenia, možno ho na základe použitých skladateľských
technológií zaradiť medzi skladby druhej Burlasovej skladateľskej periódy znamenajúcej
10

V období baroka sa tento disonantný interval nazýval aj diabolus in musica, čo ho veľmi výstižne
charakterizovalo ako jeden z najdisonantnejších intervalov.
11
Tento interval je jedným z ústredných intervalov aj Suchoňovej opery Krútňava.
12
Tento druh sprievodu je známy aj pod laickým označením kvintovanie.
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zbavenie sa vplyvov jeho profesora kompozície Alexandra Moyzesa a vytvorenie vlastnej
skladateľskej poetiky, radiacej ho medzi výrazné osobnosti slovenskej hudobnej moderny.
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ĽUDOVÁ HUDBA A PRAMENE HUDOBNÝCH DIEL TADEÁŠA SALVU
Michal Ščepán
Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied

Abstrakt
Tadeáš Salva sa považuje za jedného z najoriginálnejších slovenských skladateľov druhej polovice 20. storočia.
Na formovanie jeho hudobného jazyka mala popri štúdiách v Poľsku markantný vplyv slovenská ľudová pieseň,
najmä v podobe balád. Tento príspevok sa zaoberá využitím ľudovej piesne v tvorbe skladateľa s pokusom o
vymedzenie typológie stupňovitosti zastúpenia a pretavenia tohto inšpiračného zdroja vo vybraných
kompozíciách.

Abstract
Tadeáš Salva is considered to be one of the most original Slovak composers of the second half of the 20th
century. The Slovak folk song, especially in the form of ballads, had alongside with composer's study in Poland a
very strong influence on the formation of his musical language. This contribution deals with the use of the folk
song in the works of the composer, attempting to define the typology of the degree of representation and
translation of this inspiring source in selected compositions.

„Je nesporný vliv okolí skladatelova, jeho krve, mozku, výplně vědomí na časovou i věcnou
modelacii jeho melodií.“
Leoš Janáček (1955, s. 432)
Ako je všeobecne známe, kompozičný jazyk popredného českého skladateľa Leoša Janáčka
vyslovene vychádzal z ľudovej piesne. Jednak to bolo spôsobené tým, že samotný skladateľ
pochádzal z obce Hukvaldy, ktoré spadajú do etnografického regiónu Lašsko, vyznačujúceho
sa naozaj bohatou zásobnicou ľudových piesní, ktorými sa ako druhý aspekt Janáček zaoberal
popri zberateľskej činnosti aj teoreticky.
Vývoj slovenskej hudby 2. polovice 20. storočia priniesol so sebou niekoľko mimoriadne
zaujímavých osobností, ktoré sú taktiež značne spätí s ľudovou tvorbou. Jedným z nich je aj
skladateľ Tadeáš Salva (1937 – 1995), ktorý pochádzal z mimoriadne rázovitej
dolnoliptovskej obce Lúčky, kde sa v čase jeho dospievania ešte mohol stretnúť s tou
najautentickejšou formou ľudovej hudby v podobe trávnic a koseckých piesní. Sám
skladateľov otec bol taktiež hudobník a v Lúčkach sa spolupodieľal na zakladaní prvej
dedinskej sláčikovej hudby.
Salvov príklon k ľudovej hudbe však nebol spočiatku úplne priamočiary. Okrem ľudovej
hudby pre neho veľkú inšpiráciu predstavovala cirkevná hudba v tej najrýdzejšej podobe
v podaní gregoriánskeho chorálu (Godárová 1999). Salva mal tú možnosť, že študoval
v Poľsku, ktorého skladatelia v 60. rokoch patrili k hlavnému prúdu súdobej avantgardnej
hudby. Najmä tvorba Kryzstofa Pendereckého znamenala, že v 60. rokoch Salva tvoril
kompozície, ktoré svojím duchovným charakterom nepredstavovali žiadnu spojitosť
s ľudovou tvorbou ako takou. Po roku 1968 však dochádza aj na základe dobových
podmienok a reštrikcii v Salvovej tvorbe k istým zmenám, ktoré sa v jeho kompozičnom
jazyku upevnili a spolu s kompozičnými technikami Novej hudby sa stali jeho súčasťou
v podstate až do skladateľovej smrti.
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Ide teda o podnety zo slovenského piesňového folklóru. V rámci klasifikácie sa dá inšpirácia
a použitie ľudovej piesne rozdeliť na niekoľko typov, resp. stupňov:
• adaptácia
Tento typ zahŕňa citáciu ľudovej piesne alebo piesní v pôvodnom tvare alebo
v prekomponovanej forme, najmä zásahom do rytmickej stavby, alebo melizmatickým
ozdobovaním hlások a slabík. Ich použitie sa môže často prelínať.
 imitácia
Ide o napodobenie istých znakov, použitie modality, charakteristických intervalov a pod.
 štylizácia
Môže isť o jednotné použitie alebo aj o kombináciu prvých dvoch typov, teda citácie
piesne, alebo napodobenie istých znakov, avšak už prísnejšie a logickejšie, viažuce sa
ku konkrétnemu regiónu, alebo typu a funkcii piesne.
 sprostredkovanie
Pre tento prípad je príznačný výber charakteristickej črty, ktorá slúži pre navodenie
potrebnej nálady alebo atmosféry diela.
 transformácia
Tento spôsob predstavuje implicitnú a podvedomú prítomnosť prvkov folklórnej hudby
v autentickej hudobnej reči autora. V uvedenom hierarchickom usporiadaní ide o
najvyšší typ pretavenia znakov ľudovej hudby v kompozícii.
Salva ako skladateľ nastupujúcej avantgardnej generácie skladateľov (Chalupka 2011),
pravdepodobne aj dovtedajším trendom, ktorý bol nastolený v 50. – 60. rokoch, ľudovú hudbu
a jej vedomú inšpiráciu vo svojej tvorbe odmietal. V korešpondenčnom dialógu so svojim
vtedajším spolužiakom a neskorším priekopníkom jazzovej hudby na Slovensku Ladislavom
Gerhardtom z apríla 1959 sa dá nájsť motto, ktoré títo skladatelia mali, a ktoré znelo: „Za
atonálnu hudbu, bez zbytočných ľudových intonácii.“
V priebehu 2. polovice 60. rokov však dochádza u Salvu k istej autokorekcii. Tá začala
v podstate v roku 1967 pri tvorbe Salvovej prvej elektroakustickej kompozície Rozhlasové
oratórium, kde skladateľ použil okrem zvukov zvonov, organu i prednes troch ľudových
balád: Medzi horami, Búvaj, búvaj synáček môj a Vydala mamka, vydala dcéru.
Sám Salva sa v jednom z rozhovorov (Andrejčáková 1987) priznal, že po tom, ako
musel z uvedených dôvodov po roku 1968 zmeniť dovtedajšiu duchovnú paradigmu svojej
tvorby, našiel nové a mimoriadne bohaté inšpiračné žriedlo v slovenskom piesňovom folklóre.
Konkrétne to boli ľudové balady, ku ktorým sa dostal po preštudovaní dvoch rovnomenných
kníh Slovenské ľudové balady od Márie Kolečányovej (1948) a Jiřího Horáka (1956), v oboch
prípadoch je súčasťou aj rozsiahla štúdia venujúca sa problematike slovenských balád.
Prvým plodom Salvovej tvorivej práce sa stala opera Margita a Besná z roku 1971 (Obr.
1). Ide o komornú operu komponovanú špeciálne pre televízne vysielanie, prvú svojho druhu
na Slovensku. Jej obsadenie je čisto vokálne a jej natáčanie sa realizovalo čisto v exteriéroch.
Salva ako libreto použil zredukovanú formu rovnomennej balady štúrovského básnika Jána
Bottu, ktorého pltnícka tematika siaha opäť do Salvovho detstva, keďže jeho starý otec bol
pltníkom-faktorom a pltnícke príbehy a povesti z plavieb boli u Salvovcov na dennej báze.
Toto dielo, ale v rámci načrtnutej typológie, sa zaraďuje do 4. skupiny, teda sprostredkovania,
kedy dielo svojím námetom a pri použití patričných kompozičných prostriedkov znázorňuje
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naozaj to, čo balada v rámci svojej lyricko-epickej a dramatickej povahy má znázorňovať.
V priebehu 70. – 80. dochádza u Salvu k emancipácii inšpirácie ľudovou hudbou,
k čomu dopomohlo aj jeho takmer 11-ročné pôsobenie vo funkcii dramaturga v Slovenskom
ľudovom umeleckom kolektíve.
Dochádza teda k uplatneniu uvedenej inšpiračnej typológie:
1. S uplatnením prvého typu – citácie, sa môžeme stretnúť v dielach v klasickom
zhudobnení, ale hlavne veľmi zaujímavým pretavením aj v elektroakustických kompozíciách.
Tie Salva tvoril najmä pri príležitosti ich zapojenia do súťaže Prix de musique folklorique de
Radio Bratislava. V tomto žánri skomponoval niekoľko diel, ktoré elektroakustické
spracovanie popri citácii piesní v podaní sólistu alebo miešaného zboru zvýraznilo, farebne
obohatilo aj o mimo-hudobné prvky. Prvým takýmto dielom boli Ozveny v hore z roku 1973.
Reálny podkladový materiál kompozície tvorí sólový spev piesne Ej hora, hora. Do diela je
nakomponovaný ženský zbor, píšťalka, autentické zvuky prírody, ako žblnkot potôčika, šum
lesa, kosenie trávy, kovanie a ostrenie kosy, rúbanie. Náladu harmonicky ozvláštňuje vánok
vetra vyrobený elektroakustickými postupmi technického zariadenia (Salva 1989).
Ďalšie dielo tohto typu Doliny, doliny (1974) využíva spracovanie sólo spevu ženského
zboru a lesného rohu, za ktorú bola Salvovi medzinárodnou porotou udelená prvá cena.
Môžeme ešte spomenúť skladbu Vrchárska – variácie na ľudovú pieseň Borovka, borovka
(1977) pre sólové husle a magnetofónový pás. Reálny hudobný podklad bol vytvorený tak, že
sólista nahral citáciu piesne rôznymi spôsobmi. Tento materiál bol potom elektroakustickou
technikou spracovaný ako orchestrálny sprievod.
Citácia v skladbách v „klasickej“ forme zhudobnenia je prítomná v pôvodnom tvare
v dielach Štiri hodinke bili (1978) pre miešaný zbor na rovnomennú pieseň z prvého dielu
Bartókovej zbierky Slovenských ľudových piesní (1959) (obr. 2, 3), alebo v kompozícii
Ľúbostné (1979) pre soprán, barytón miešaný zbor a sláčiky. Tá je kolážou viacerých
ľudových piesní, pričom tu už dochádza k prelínaniu s druhým podstupňom, teda citáciou
prekomponovaním. Ako ďalší príklad prekomponovaných melódii môžeme uviesť napríklad
pieseň Slovenské pastorále (1986) pre barytón flautu a klavír, kde je použitá trávnica
Lúčanské dievčatá (Urbancová 2005, s. 136) (obr. 4, 5). Salva nezasahuje do melódie tejto
kvarttonálnej piesne, mení iba jej rytmickú zložku. Podobne Salva postupuje v ďalších
kompozíciách, napr. Tancovala by som, kde sú citované ľudové piesne Vršok dolina,
Tancovala by som, alebo Tancuj, tancuj.
2. Skupina skladieb s uplatnením druhého typu – imitácie, v ktorých Salva využíva
typické melodicko-rytmické a tonálne znaky sedliackej piesne, tvorí predovšetkým cyklus
Slovenských concerti grossi 1-5, ďalej Slovenská rapsódia č. 1 (1984) alebo Štvrté sláčikové
kvarteto (1988). Okrem nápovedy na slovenskú ľudovú melodiku je to v Slovenskom concerte
grosse č. 1 (1978) špecifické obsadenie, ktoré okrem sopránu a altu tvorí dvoj, šesťdierková
a handrárska píšťalka, gajdica, tri fujary, drumbľa, zvonce liatovce či cimbal (obr. 6).
V ďalších spomínaných skladbách už s klasickým obsadením sa objavuje aj ďalší špecifický
znak viažuci sa na piesňový folklór, ktorým je štylizácia autochtónnej interpretačnej techniky
sedliackych dedinských kapiel. Táto osobitným spôsobom pretransformovaná hra dedinských
muzík, napr. v Štvrtom sláčikovom kvartete, vytvára špecifickú bukolickú náladu, kedy
rozoznať imitované melódie od pôvodných je naozaj veľmi ťažké.
3. Tretí typ – štylizácia sa u Salvu vyskytuje v dielach, ktoré sú výsledkom štylizačnej
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práce nielen v oblasti hudobnej, ale i tanečno-pohybovej alebo vizuálnej, ktorá je súčasťou
súborových programov, komponovaných najmä pre Slovenský ľudový a umelecký kolektív: S
batôžkom a krošňou (1978) alebo Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu:
Perpetum mobile, koncertantná hudba na goralské témy (1992). Ako je vidno z názvu
samotných kompozícii, pri výbere piesní absentuje akákoľvek ľubovoľnosť alebo osobná
preferencia piesní skladateľa a vybrané predlohy sú presne viazané na lokálne a žánrové
znaky daného čísla programu: Pastierske z Liptova (1978), Krštiniarske z Liptova (1977),
alebo funkcii Uspávanky (1979) (obr. 7, 8), Plačky (1986).
Posledná skupina skladieb odráža až implicitnú a podvedomú prítomnosť prvkov
ľudovej hudby v Salvovej hudobnej reči, ktorá sa prejavuje i v skladbách, ktoré svojím
názvom nepreukazujú akúkoľvek možnosťou spojenia s folklórom a jeho prejavmi. Salvu pri
tvorbe svojich diel upútali najmä možnosti modernej transformácie vokálneho sedliackeho
prejavu disponujúceho napríklad osobitosťou parlandového prednesu, rubátovosti fráz,
náhleho odsadenia, zámlk, rytmického zhustenia, vyznačujúce sa prenikavou atmosférou.
Okrem modality, čistých kvínt, kvárt vychádzajúcich akoby z kostier kvartonálne
a kvinttonálne organizovanej ľudovej melodiky, ktoré sa stali už bežnou súčasťou
skladateľovho kompozičného jazyka, je to ďalší podstatný znak v podobe využitia štvrťtónov.
Salva podobne ako Alois Hába (Vysloužil 1974) odvodil použitie mikrointervalov
z interpretácie autentickej ľudovej hudby, pričom ich kvílivý charakter má v Salvových
dielach svoje opodstatnenie (obr. 9). U Salvu totiž dochádza k zaujímavému momentu, kedy
sa sprostredkovanie, ktorého hlavným znakom je predovšetkým použitie textu, mení na
transformáciu, ktorá sa prejavuje najmä v inštrumentálnych skladbách. Baladickosť sa v rôzne
dosahovaných podobách stala autoštylizačnou črtou skladateľovej tvorby. Základné vlastnosti
baladického žánru sú dosahované popri trojdielnej tektonickej organizácii v podobe navodenia
atmosféry, hlavného dejového konfliktu a tragického vyústenia týmito spôsobmi:
 Ponurosť a tragickosť: chromatickými postupmi, hlbokými registrami v kontrastne s
vysokými polohami.
 Dramatickosť: na úkor statických prvkov.
 Epickosť: evolučným charakterom rytmicko-melodických línii.
 Opakovanie určitých motívov v priebehu kompozície: ako reminiscenčný prvok.
Salva skomponoval vyše 20 balád pre rôzne obsadenia a k baladám sa pridávajú aj skladby,
ktoré toto označenie v názve nemajú, ako napríklad Ária pre bas klavír a sláčikový orchester
(1975), Musica in memoriam Arthur Honegger (1979) alebo Symfónia pastoralis in E (1983).
Špecifickou oblasťou, kde sa implicitne prejavuje vplyv ľudovej hudby je metrorytmická
štruktúra Salvových skladieb.
Jednak to môže byť použitie voľného rytmu, ktoré u Salvu vychádza z parlandových
piesní, alebo rytmus s presným taktovým vymedzením, ktoré sa však permanentne mení,
pričom ide o rytmy zložené. V tomto prípade ide o akúsi paralelu, k tomu čo Béla Bartók
(1965, s. 156) nazýva bulharský rytmus, ktorý sa samozrejme vyskytuje aj v slovenských
ľudových piesňach, pre ktorý je charakteristické, že hodnota menovateľa zlomku
označujúceho takt je mimoriadne krátka, a v ktorom sa základné hodnoty v rámci
jednotlivých taktov nezdružujú do rovnakých väčších hodnôt, ale asymetricky (obr. 10).
Permanentné striedanie taktov Salva odôvodňoval vokálnou melodikou svojich piesní,
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ktorých frázy tvoria jednu súvislú klenbu (Dohnalová 1992).
Rytmická organizácia je viditeľná pri obsadení najmä v skladbách so sláčikovými
nástrojmi alebo taktiež vo vokálnych, kde hlbšie nástroje typu violončela a kontrabasu resp.
hlasy basovej polohy prípadne nemajú melodickú, ale skôr rytmicko-harmonickú funkciu.
Prejavuje sa to opakovaním alebo bourdónovou zádržou jedného tónu alebo súzvuku,
podobne ako v tradičných sláčikových hudbách, kde je ich úlohou týmto spôsobom
vytvorenie pevnej harmonickej bázy (obr. 11).
Ďalším a posledným uvedeným znakom je heterofónia, dosahovaná najmä pri voľnom
rytme a rotáciou melodicko-rytmických figúr v rámci hlasov a ich spojením vo viacerých
líniách na vertikálnej úrovni s dominanciou hlavného hlasu voči ostatným. Opäť v tomto
prípade možno nájsť istú inšpiráciu a vzdialenú paralelu s ľudovou hudbou (najmä
s predharmonickou tonalitou), ktorej harmonizačným základom nie je vertikálna, ale
horizontálna väzba akordov. Voľnosť a improvizačný charakter pri hre figúr v jednotlivých
partoch bez ohľadu na harmóniu melódie v celom zoskupení, najmä pri heterofónii, má za
následok vznik rôznych vertikálnych súzvukov často disonantného charakteru, typického pre
Salvovo hudobné myslenie (obr. 12).
V jednom z rozhovorov Salva povedal: „Každý z nás má právo zobrať si ľudovú pieseň
za inšpiračný moment, pretože si myslím, že ani jeden z nás, ktorý žije na Slovensku sa
nemôže vyhnúť prostrediu, citom a hudbe, ktorá ho formovala odmalička. A pritom to môže
byť hudba ľudí, hudba lesa, hudba ľudských vzťahov“ (Ursínyová 1976).
Nielen vďaka vytvoreniu slovenského idiómu tzv. balady, ale najmä vďaka svojej originalite,
na ktorú mal výrazný vplyv slovenský folklór a ľudová hudba, sa Tadeáš Salva považuje za
„najslovenskejšieho“ slovenského avantgardistu.

Zoznam bibliografických odkazov
ANDREJČÁKOVÁ, Jarmila, 1987. Krásny, asketický ľudský hlas. In: Roľnícke noviny. Roč.
42, č. 243, s. 5.
BARTÓK, Béla, 1959. Slovenské ľudové piesne. I. zväzok. Bratislava: Vydavateľstvo
Slovenskej akadémie vied.
BARTÓK, Béla, 1965. Postrehy a názory. Bratislava: Štátne hudobné vydavateľstvo.
DOHNALOVÁ, Lýdia, 1992. O sile jedinečnosti – Rozhovor s Tadeášom. Salvom. In:
Hudobný život. Roč. 24, č. 23-24, s. 3.
KG [= Katarína Godárová], 1998. Salva, Tadeáš [heslo]. In: Marián JURÍK a Peter ZAGAR,
eds. 100 slovenských skladateľov. Bratislava: Národné hudobné centrum, s. 238.
HORÁK, Jiří, 1958. Slovenské ľudové balady. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej
literatúry.
CHALUPKA, Ľubomír, 2011. Slovenská hudobná avantgarda. Štýlotvorné formovanie
skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia. Bratislava: Katedra
hudobnej vedy FiF UK. ISBN 978-80-223-3115-9.
JANÁČEK, Leoš, 1955. O lidové písni a lidové hudbě. Praha: Státní nakladatelství krásné
literatury, hudby a umění.
KOLEČANY, Mária, 1948. Slovenské ľudové balady. Rožňava: Nakladateľstvo Dr. Jozefa
Orlovského.
55

SALVA, Tadeáš, 1989. Impresie z elektroakustického štúdia. In: Rozhlas a slovenská
elektroakustická hudba. Bratislava: Metodicko-výskumný kabinet Československého
rozhlasu, s. 157-164.
URBANCOVÁ, Hana, 2005. Trávnice – lúčne piesne na Slovensku: ku genéze, štruktúre a
premenám piesňového žánru. Bratislava: AEPress. ISBN 80-88880-67-X.
URSÍNYOVÁ, Terézia, 1976. S Tadeášom Salvom... nielen o ISCM. In: Hudobný život. Roč.
8, č. 23, s. 3, 7.
VYSLOUŽIL, Jiří, 1974. Alois Hába. Praha: Panton.

Obrazová príloha

Obr. 1. Tadeáš Salva. Margita a Besná. Televízna opera. Náhľad.
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Obr. 2. Tadeáš Salva. Štiri hodinke bili. Part, s. 1.

Obr. 3. Béla Bartók. Keď son išou z Ňitri. Slovenské ľudové piesne. I. zväzok, s. 290.
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Obr. 4. Tadeáš Salva. Slovenské pastorále. Rukopis. Part, s. 20.
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Obr. 5. Lúčna. Transkripcia. Zber a zápis František Poloczek, 1961.

Obr. 6. Tadeáš Salva. Slovenské concerto grosso č. 1. Rukopis. Part, s. 3.
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Obr. 7. Tadeáš Salva. Uspávanky. Rukopis. Part, s. 4.

Obr. 8. Béla Bartók. Búvaj, že mi búvaj. Slovenské ľudové piesne. I. zväzok, s. 171.

60

Obr. 9. Tadeáš Salva. Balada per duodecimo archi. Rukopis. Part, s. 36.

Obr. 10. Tadeáš Salva. Balada pre anglický roh, vibrafón a tam-tam. Rukopis. Part, s. 15.
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Obr. 11. Tadeáš Salva. Ária pre bas, klavír a sláčikový orchester. Rukopis. Part, s. 20.
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Obr. 12.: Tadeáš Salva. Plač. (Plač matiek a otcov). Rozhlasová opera. Rukopis. Part, s. 131.
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INTEGRITA TVORBY ROMANA BERGERA S PRIHLIADNUTÍM NA ĽUDOVÉ
INŠPIRÁCIE
Lucia Jakubisová
Hudobné centrum Bratislava

Abstrakt
Celistvosť skladateľskej osobnosti Romana Bergera (1930) možno pochopiť na základe jeho hudobnej výpovede
obsiahnutej tak v kompozičnej tvorbe nasmerovanej ad Sacrum, ako aj v autorových vlastných filozofických
úvahách sumarizujúcich najdôležitejšie axiómy jeho myšlienok. Integrita týchto, od seba dvoch závislých faktov
vypovedá aj o tvorbe troch kompozícií: Soft November Music pre klavír (1989), Requiem da camera s motívom
W. Lutosławského pre husle, violončelo a klavír (1998) a Pesničky zo Zaolžia pre sláčikové kvarteto (2004) – pri
ktorých môžeme vziať do úvahy možnosť inšpirácie ľudovou piesňou, v každej z nich stvárnenú osobitým
spôsobom.

Abstract
The integrity of the Roman Berger’s (1930) composition can be perceived based on his music testimony
comprising both composition work driven ad Sacrum and the author’s own philosophical reflections
summarizing the most important axioms of this thinking. The integrity of these two mutually dependable
phenomena is present in his three compositions: Soft November Music for piano (1989), Requiem da camera
with W. Lutosławski’s motives for violin, violoncello and piano (1998) and Pesničky zo Zaolžia (Songs from
Zaolzie) for string quartet (2004). The inspiration for these three compositions might be driven from folk songs
represented in each other individually.

Americký predstaviteľ kognitívnej vedy, Douglas Hofstadter (1945), v diele Gödel, Escher,
Bach (1979) v metodologickom zmysle poukazuje na riešiteľnosť krízy ľubovoľného systému
tým, že možno vyskočiť na úroveň systému vyššieho rádu (Hofstadter 1999). Téma Integrita
tvorby Romana Bergera s prihliadnutím na ľudové inšpirácie nadväzuje na túto ideu v tom
zmysle, že ak chceme správne porozumieť folklórnemu idiómu prítomnému v skladateľskom
odkaze Romana Bergera, musíme „vyskočiť o úroveň vyššie“ tým spôsobom, že budeme jeho
dielo čítať v kontexte jeho celoživotného osobného kréda.
Cesta Romana Bergera
Prvé hudobné skúsenosti rodáka z poľského Cieszyna, Romana Bergera (1930), sa spájajú
s katovickým prostredím. Hru na klavír začal študovať na Vysokej hudobnej škole
v Katoviciach v triede Marty Gabryś-Furmanikowej (1949 – 1952). Tu prichádzal do kontaktu
aj s poľskými osobnosťami – skladateľmi a teoretikmi Janom Gawlasom, Bolesławom
Woytowiczom a Bolesławom Szabelskim. V roku 1952 musel nútene s rodinou odísť na
Slovensko, do Bratislavy. Primárnym argumentom vykázania rodiny Bergerových z oblasti
sliezského Zaolžia bolo nekonformné myslenie Romanovho otca Jozefa Bergera,
evanjelického farára, voči ideologickým záujmom Sovietskeho zväzu. „Pred Veľkou nocou
1952 prišiel za ním do Českého Těšína istý Dr. Ekart z Prahy a otca 'presvedčil', že musí
'dobrovoľne' rezignovať na svoju funkciu v Sliezskej evanjelickej cirkvi, zbaliť kufre a ísť
s rodinou do Bratislavy. Argument: 'Když ne, tak vás zlikvidujeme. Byl jste v Osvětimi, tak
víte, že to není problém.' Otec to vskutku dobre vedel, tak sa zbalil. Mne zobrali pas a bolo
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po štúdiu v Katoviciach, dovolili mi prihlásiť sa na VŠMU. Prísne vzaté, mali sme
šťastie.“ (Berger 2016). Tu mladý Roman pokračoval v klavírnej triede Frica Kafendu
a Štefana Németha-Šamorínskeho (1952 – 1956), potom pôsobil ako pedagóg hry na klavíri
na Konzervatóriu v Bratislave (1956 – 1965). V rokoch 1960 – 1965 si rozšíril svoje hudobné
vzdelanie štúdiom kompozície na VŠMU v triede Dezidera Kardoša, ktoré ukončil
absolventskou prácou Transformácie – štyri skladby pre veľký symfonický orchester.
Dôležitým medzníkom v jeho biografii sa stal aj rok 1962, kedy Roman Berger – ako 32ročný – začal svoju publicistickú činnosť príspevkom uverejnenom v Slovenskej hudbe, a to
analýzou Zeljenkovej Symfónie in C per archi (Berger 1962). V roku ukončenia
vysokoškolského štúdia začal pôsobiť v Zvukovom pracovisku Československej televízie
v Bratislave, neskôr ako tajomník skladateľskej sekcie Zväzu slovenských skladateľov. Od
1969 externe vyučoval na Katedre hudobnej teórie VŠMU až do roku 1971, kedy bol
vylúčený zo Zväzu slovenských skladateľov a bola mu zakázaná umelecká i pedagogická
činnosť. V 70. rokoch spolupracoval s výskumným tímom Ivana Mačáka v oblasti
etnomuzikológie a zúčastnil sa študijného pobytu vo vtedajšom Umenovednom ústave
Slovenskej akadémie vied v Bratislave, kde od 80. rokov pôsobil ako odborný pracovník.
Súčasne začal od 1982 do 1984 externe vyučovať elektroakustickú kompozíciu na Katedre
skladby a dirigovania na VŠMU. Okrem toho bol Roman Berger členom poroty mnohých
skladateľských súťaží a poradných orgánov v oblasti kultúry a umeleckého školstva.
Na začiatku 90. rokov stál pri zrode Melos-Étos, medzinárodného festivalu súčasnej hudby.
Od roku 2000 zostal aktívne činný najmä skladateľsky a publicisticky. Bergerove texty
z obdobia od 1969 do 2009, vznikajúce pri najrozmanitejších príležitostiach, vyšli v 4
knižných publikáciách: Hudba a pravda : „tak takto nesmieš myslieť!...“ (Európsky kultúrny
klub na Slovensku, 1997), Dráma hudby : Prolegomena k politickej muzikológii (Hudobné
centrum, 2000), Zasada twórczości (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego,
2005), Cesta s hudbou : Od Palacha po Obamu – a po Štefánika (Hudobné centrum, 2012).
Roman Berger patrí ku generácii slovenských skladateľov, ktorá v nepriaznivom
prostredí a za neľahkých podmienok v 60. rokoch 20. storočia presadzovala predstavy
a tvorivé zámery, prekračujúce oficiálne požiadavky na východiská a výsledky kompozičných
aktivít domácich hudobníkov, konštituujúc tak dobový profil tzv. slovenskej hudobnej
avantgardy (Jakubisová 2016). Cieľom skladateľských výpovedí Romana Bergera je
zdôrazniť etické a humanistické poslanie umenia, čo je zároveň súčasťou a naliehavým
mementom Bergerovej kompozičnej estetiky smerujúcej ad Sacrum (Chalupka 1995). Táto
duchovná výpoveď je podčiarknutá nielen v tituloch väčšiny autorových kompozícií, ale aj
v skladateľskom zámere v podobe údernosti poetických výpovedí, konkrétne prostredníctvom
svedectva o dobe temna podporujúcej neúctu k človeku a životu zo strany diktatúry, jeho
osobným hľadaním a nachádzaním „pravdy“. Berger duchovný rozmer svojho kompozičného
myslenia prehlbuje zhudobnením symbolických hudobných znakov – v podobe tritónových
intervalových štruktúr (symbol smrti), citácií chorálov z tvorby J. S. Bacha, latinskej
sekvencie (Dies irae), nápevu detskej riekanky, ako aj iných podvedomých hudobných citácii
najmä z kompozičnej tvorby zahraničných skladateľov (napr. Ludwiga van Beethovena, Karla
Szymanowského, Witolda Lutosławského), kryptogramov (B-A-C-H, K-A-F-E-N-D-A), ďalej
použitia morzeovského rytmu „SOS“, úzkeho ambitu (m2 a v2 – motív lamenta) – ako
ohlasovanie lamentózneho a apelatívneho mementa, v zmysle hudby ako „expresie protestu,
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lamentu alebo nádeje“ (Berger 2012).
Ľudové inšpirácie v tvorbe Romana Bergera
Folklórnemu idiómu prítomnému v Bergerovom skladateľskom odkaze možno porozumieť
len na základe poznania Bergerovho celoživotného osobnostného založenia postaveného na
hudobnom myslení, preniknutom filozofickými ideami. Inšpirácia ľudovou tvorbou je u
Bergera prítomná v troch dielach, v každom osobitým spôsobom.
Prvým z nich je klavírna kompozícia s názvom Soft November Music (1989), pôvodne
pomenovaná krátkym heslovitým titulom Soft, dedikovaná manželke Ruth, ktorá vznikla ako
autorova reakcia na ponovembrové udalosti (Berger 1990). Skladateľ sa v autorskom texte
do bulletinu festivalu Melos-Étos v roku 1995, kde skladba zaznela, vyjadril slovami:
„Do úvodného lyrického nápadu sa mi čoskoro 'zaplietla' – rovnako spontánne – moja
obľúbená slovenská ľudová pieseň (na prvé počutie však nie je evidentná, je takpovediac
'zašifrovaná' do celkovej štruktúry). Zrejme pod vplyvom v nej obsiahnutých významov
a najmä pod vplyvom šokujúceho zmätku, ktorý sa po novembri začal inštalovať pod heslom
'demokracie', presadili sa v ďalšom kompozičnom procese s neodvratnou naliehavosťou
transformácie úvodnej lyriky; variácie základného motívu vyúsťujú cez rôzne peripetie
do brutality a z nej do akéhosi 'otáznika' na konci.“ (Berger 1995). Implicitná citácia
slovenskej ľudovej piesne Povedzte mojej materi nepriamo prítomná v celkovej štruktúre
kompozície, pre skladateľa významná i po textovej stránke, sa spontánne objavuje
v poetickom vstupe kontinuálne plynúcich osminových dôb. Berger využíva škálu rôznych
rytmických pásiem prostredníctvom rôzne rozložených akcentov a tónmi rôznej dĺžky,
sprítomňujúc tak polyrytmické štruktúry. Formovú a obsahovú stránku kompozície skladateľ
neoddeľuje, ale zlučuje do integrálneho umeleckého celku in concreto (Jakubisová 2016).
O deväť rokov neskôr vznikla skladba, špecifická najmä z hľadiska inštrumentálneho
obsadenia v kategórii Bergerových komorných diel, a to Requiem da camera pre husle,
violončelo a klavír (1998) s témou W. Lutosławského, realizovaná ako objednávka
organizátorov festivalu Varšavská jeseň, na ktorom kompozícia zaznela premiérovo (Berger
2003). Requiem da camera, skladba venovaná poľskému skladateľovi a tvorcovi elektronickej
hudby, Krzysztofovi Knittelovi (*1947), pozostáva zo štyroch úsekov nadväzujúcich plynulo
attacca. Práve vo finálnom Epilogu zaznievajú dva citáty. Prvým z nich je poľská ľudová
pieseň, po ktorom je exponovaný citát témy Lutosławského 4. symfónie. Roman Berger ako
rodák z mesta na pomedzí Československa a Poľska je poľskou školou inšpirovaný
celoživotne, výsledkom toho je nielen citácia mnohých poľských autorov v publicistických
výstupoch, ale aj textový obsah mnohých jeho vlastných vokálno-inštrumentálnych
kompozícii. O poľských inšpiráciách v odkaze Romana Bergera obsažne vypovedá príspevok
muzikológa Ľubomíra Chalupku pod názvom Poľské podnety v tvorbe Romana Bergera
v zborníku Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku vydanom v roku 2009, ako aj
text prítomný v Slovenskej hudbe z roku 2010 uverejnený z pera tohto muzikológa. V štúdii
uvádza, že intenzívny vzťah medzi poľskou kultúrou a tvorbou slovenského skladateľa je
možné vyhodnotiť z troch aspektov – z biografie skladateľa Romana Bergera, z inšpiračných
zdrojov prítomných v jeho kompozičných aktivitách, a posledne už nami spomenutého
myšlienkového aparátu v Bergerovej publicistickej činnosti (Chalupka 2010). Legitímnym
potvrdením vzťahu skladateľa k poľskej kultúre je aj Bergerovo členstvo v Zväze poľských
66

skladateľov od roku 1999.
Za výstižný príklad inšpirácie Romana Bergera poľskou ľudovou tvorbou možno
považovať Pesničky zo Zaolžia skomponovanú v júni 2004 pre sláčikové kvarteto, venované
huslistovi a súčasnému umeleckému vedúcemu Slovenského komorného orchestra Ewaldovi
Danelovi. Piosenki z Zaolzia pozostávajú zo štvorčasťového pôdorysu so slovensko-poľskými
ekvivalentami názvov – Za horami šípok (Za gorami torka), V murovanej pivnici
(W murowanej piwnicy), Už sa mi lavička... (Już mi sie ławeczka...) a Plynieš Olša (Płyniesz
Olzo). Skladateľ v texte bulletinu Nová slovenská hudba 2004 prezrádza o skladbe
nasledovné: „V júni mi zavolal maestro Ewald Danel: Naše kvarteto má na budúci týždeň hrať
na slávnosti pri príležitosti desiateho výročia Poľského klubu v Bratislave; nemáte niečo?
Žiaľbohu nemám. Tak niečo napíšte! Nuž, tak som napísal. Pesničky zo Zaolzia. Čo to je?
Príležitostná hudba? Užitá hudba - ako hovoril Lutosławski? 'Bricolage' - artefakt vytvorený
ad hoc z toho, čo je práve „po ruke.“ Spomienky z detstva? Symptóm staroby? Prejav
sentimentality? Hermann Hesse kedysi napísal, že iba malomeštiak si myslí, že je monolit.“ V
lyricky ladenej prvej časti Za horami šípok Berger siaha po redukovanom zvukovom vstupe,
začínajúc len hlasom violy v piane a dynamicky kontrastnom forte nasadením pizzicatového
trojzvuku a-e-h v parte violončela. O absentujúcej zvukovej množine inštrumentálneho
kvartetového spektra v prvej časti svedčí aj metricky voľne koncipovaný monológ huslí.
Príznačný motív prvej časti v intervalovej štruktúre malej sexty (e-c) zaznieva v prvých
husliach v 8. takte, v druhých husliach je exponovaný v 30. takte a následne modifikovaný do
iných intervalových vzťahov (e¹-a¹, e¹-f²), pričom pôvodný tvar je reprízovaný v 55. takte v
druhých husliach. Fragment modifikovanej poľskej ľudovej piesne W murowanej piwnicy
uvádza Berger v chromatickej a diatonickej podobe, s bodkovanou rytmickou pulzáciou a
použitím sláčikových hracích techník col legno a sul ponticello, pričom už v nasledujúcej
časti pomenovanej ako Už sa mi lavička... rozvíja zvukový kolorit skladby aj prostredníctvom
frekventovane menlivých dynamických plôch. Na rozdiel od predchádzajúcej druhej časti
siaha po pokojnejšom tempe, ktorý prerušuje v priebehu skladby transformujúcim sa
rytmickým patternom. Meditatívny charakter poslednej piesne Plynieš Olša upevňuje
tempovým označením Lento, dolcissimo (MM=46) a konsonantnými intervalovými postupmi
v záverečných plochách prvých huslí descendečným postupom e²-c²-a¹, vytvárajúc tak a
molový súzvuk (Jakubisová 2016).
Integrita tvorby Romana Bergera – skladateľa a mysliteľa
Citácie a fragmenty ľudových piesní – z poľského a slovenského prostredia – prítomné v
troch kompozíciách sú súčasťou Bergerovho komponovania diel s reflexiou dejinnej
minulosti, ku ktorej nik nemôže zostať ľahostajný. Či už ponovembrové, meditatívne Soft s
údermi „SOS“ v závere skladby alebo skomponované rekviem ako dielo vypovedajúce o
poslednej pravde o človeku, alebo pesničky z rodného Zaolžia, oblasti okupovanej v roku
1938 po Mníchovskom diktáte, či neskôr druhá rana v podobe zmeny mocenských štruktúr
povojnového obdobia pod vplyvom Sovietskeho zväzu. Aby súčasná kultúra nezabudla
na katastrofálne dôsledky druhej svetovej vojny, alebo prežila dôsledky súčasnej konzumnej
spoločnosti, je potrebný prejav zo strany umelcov, ktorí svojimi výtvormi odkazujú na dobové
povedomie a do popredia stavajú duchovné hodnoty kultúry. Berger tu akoby pripomína svoje
„duchovné povolanie“ a tým poukazuje na vážnosť a dôležitosť bytia spojenú s „historickou
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pamäťou“. Ako uvádza: „Človek – jednotlivec, kolektív, masa – môže sa síce vzoprieť proti
kultúre, proti tradícii, proti aktuálnym kultúrnym a kultúrotvorným procesom v uvedenom
zmysle, nemôže však v nijakom prípade anulovať jej podstatu, jej princípy, štruktúru.“ (Berger
1997).

Poznámka
(Príspevok čerpá najmä z diplomovej práce Roman Berger – skladateľ a mysliteľ od samotnej
autorky textu Lucii Jakubisovej. Časť diplomovej práce bola publikovaná v Slovenskej hudbe
2016, roč. 42, č. 2, s. 113-178).
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TIBOR ANDRAŠOVAN V ZBIERKOVOM FONDE
ŠVK – LITERÁRNEHO A HUDOBNÉHO MÚZEA V BANSKEJ BYSTRICI
Imrich Šimig
Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici

Abstrakt
Témou príspevku je Tibor Andrašovan v zbierkovom fonde Štátnej vedeckej knižnice – Literárneho a hudobného
múzea v Banskej Bystrici. Jeho cieľom je pripomenúť pomocou pozostalosti význam osobnosti Tibora
Andrašovana ako hudobného skladateľa, pedagóga, dirigenta a organizátora hudobného života nielen v Banskej
Bystrici a okolí, ale aj význam pri formovaní hudobnej kultúry 2. polovice 20. storočia na Slovensku.
Vzhľadom k tomu, že si komplexný pohľad na Tibora Andrašovana a jeho dielo vyžaduje hlbší resp.
systematický výskum, dotovaný širším časovým intervalom, chcem zdôrazniť skôr informačný charakter
príspevku a zároveň upriamiť pozornosť na možnosti prezentácie i využitia získaného fondu pre vedeckovýskumné, ako aj umelecké účely. Príspevok preto vychádza z dostupných biografických údajov a informácií,
podložených prameňmi deponovanými vo fonde múzea a zároveň odhaľuje jeho obsahovú štruktúru.

Abstract
Topic of the submitted paper is personality of Tibor Andrašovan in documents in the collections of the State
Scientefic Library – Literary and Music Museum in Banská Bystrica. Its aim is to remind the significance of
Tibor Andrašovan as a composer, educationist, conductor and organizer of musical life not only in Banská
Bystrica and near surrounding but also his importance in shaping music culture the second half of 20 th century in
Slovakia. Given that a comprehensive view of Tibor Andrašovan and his work requires deeper, more methodical
long-term research, I would like to emphasize rather informative character of this paper and draw your attention
to presentation possibilities, as well as use of acquired collections for science and research, art or liturgical
purposes. The contribution is based on available biographic data and information, found in deposited museum
book collections, and it indirectly reveals structure of its content.

V apríli roka 2017 si slovenská hudobná verejnosť pripomenula 100. výročie narodenia
významného hudobného skladateľa, dirigenta, pedagóga, predstaviteľa slovenskej folklórne
motivovanej hudby 2. polovice 20. storočia, Tibora Andrašovana. Pri tejto príležitosti
pripravila Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum (ďalej ŠVK – LHM)
výstavu pod názvom Dialógy, venovanú nedožitému okrúhlemu jubileu maestra, ktorá
v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice trvala od 8. mája do 9. júna 2017. Zázemie, ktoré
skladateľa formovalo, jeho život, inšpiračné zdroje a v nadväznosti na to umelecká tvorba,
tvorili na ploche štrnástich panelov základnú líniu putovnej výstavy Dialógy, aby sa stala
zdrojom poučenia hlavne pre mládež. Reflektujúc zameranie konferencie Pramene slovenskej
hudby VII chcem vo svojom príspevku pomocou pozostalosti Tibora Andrašovana
deponovanej v zbierkovom fonde ŠVK – LHM v Banskej Bystrici pripomenúť resp. poukázať
na mnohostrannú činnosť tejto osobnosti, ktorá prispela nielen k formovaniu hudobného
života v Banskej Bystrici a okolí, ale aj k formovaniu hudobnej kultúry na Slovensku
s nevysychajúcim žriedlom inšpirácie v ľudovej hudbe. Vzhľadom na to, že si komplexný
pohľad na Tibora Andrašovana vyžaduje hlbší výskum, dotovaný širším časovým intervalom,
najmä pre muzikológov, výkonných umelcov, historikov, chcem zdôrazniť skôr informačný
charakter príspevku a zároveň upriamiť pozornosť na možnosti prezentácie i využitia
získaného fondu pre vedecko-výskumné, ako aj umelecké účely. Výstupy z vlastných
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čiastkových výskumov k tejto téme doteraz publikovali najmä PaedDr. Emanuel Muntág
a v kontextoch dejín slovenskej hudby i ďalší autori. Publikovaný materiál tak vytvoril
hodnotný základ, na ktorom je možné v budúcnosti stavať nielen pri rekonštrukcii pramennej
bázy slovenskej hudobnej kultúry 2. polovice 20. storočia s vplyvmi, aspektmi
a divergenciami ľudovej hudby.
Slovenská národná hudba prešla od polovice 19. storočia zložitým vývojom. Bola
podmienená a determinovaná spoločensko-hospodárskym a politickým pohybom, rozvojom
kultúrneho zázemia i jej tvorcami – skladateľmi a skladateľskými skupinami a generáciami.
Generačná skupina, do ktorej popri Zdenkovi Mikulovi, Bartolomejovi Urbancovi, Milanovi
Novákovi možno priradiť aj zaslúžilého umelca Tibora Andrašovana, vstúpila do hudobného
diania po roku 1945, v období zložitej spoločensko-politickej kryštalizácie, povojnovej
výstavby, budovania a optimizmu. Február 1948 priniesol okrem iného aj zrod a rozvoj
nových kultúrnych inštitúcií, umeleckých telies, folklórnych súborov, slovenského filmu, atď.
Tieto skutočnosti sa výrazne prejavili i na tvorbe a umeleckej orientácii hudobných
skladateľov. Spoločnosť a masový rozvoj kultúry a umenia ich postavili pred neľahké úlohy pokryť širokú spoločenskú potrebu umeleckej tvorby, pomáhať pri profilovaní nových
umeleckých telies a inštitúcií a pri formovaní socialistickej hudobnej kultúry a v súlade
s vtedajším estetickým ideálom sa novým spôsobom zmocniť vzácneho dedičstva, žriedla
slovenskej národnej hudby – slovenského ľudového umenia. Preto aj tvorba Tibora
Andrašovana zasahuje do mnohých žánrových oblastí. Pre svoj výrazný príklon
k slovenskému folklóru sa zvyčajne ako doména jeho tvorby hodnotí práve tvorba pre súbory.
Nemožno však nevidieť jeho snahu o vytvorenie špecifických hudobno-výrazových
a vyjadrovacích prostriedkov v ostatných žánrových oblastiach a druhoch a najmä jeho
smerovanie od jednoduchých úprav ľudových piesní cez umelé piesne, zbory, komornú
a orchestrálnu tvorbu, scénickú a filmovú hudbu až k syntetickým hudobnodramatickým
útvarom, akými sú balet, opereta, spevohra a opera.
Tibor Andrašovan sa narodil 3. apríla 1917 na Horehroní v obci Slovenská Ľupča,
ležiacej v severovýchodnej časti Zvolenskej kotliny na úpätí Nízkych Tatier. Ako najmladší
potomok vyučeného kováča vyrastal v rodnej obci a neskôr v Banskej Bystrici, kam sa ešte
v útlom detstve s rodičmi a súrodencami presťahovali. Do Slovenskej Ľupče sa však často,
najmä cez prázdniny, vracal. Horehronie, kraj príťažlivých spevov a melódií, mu v priamom
styku s folklórom pomohlo vypestovať v sebe hlboký vzťah k hudbe s inšpiračným zdrojom
v ľudovej piesni v pôvodnej kráse. „Ľudová tvorba je pre mňa základom. Z nej som vždy
vychádzal, k nej sa vždy rád vraciam. Veľa ráz som sa presvedčil, že kto sa raz napije z toho
nevysychajúceho žriedla, ten bude mať dostatok a hojnosť tvorivých síl.“1
Mimoriadne priaznivé podmienky pre vnímanie a budúce štúdium hudby mu vytváralo
rodinné prostredie. Hudba bola v rodine Andrašovanovcov súčasťou každodenného života.
Všetci súrodenci sa učili hrať na klavíri, husliach, cimbale alebo ďalších hudobných
nástrojoch. Otec si rád zaspieval, z úst matky počúval ľudové rozprávky a piesne, starší brat
Július bol dobrý huslista, Ladislav zase dobrý zabávač, ktorý ovládal hru na viacerých
hudobných nástrojoch a účinkoval v rôznych študentských kapelách a orchestroch. Sestry
Oľga a Blanka hrali na klavíri. Ladislav a Blanka spoločne účinkovali v džezovej skupine,
1
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ktorá bola v tých časoch na prelome 20. a 30. rokov ojedinelým hudobným telesom tohto
druhu na strednom Slovensku. Blanka Andrašovanová-Bázliková hudobne sprevádzala
i filmové predstavenia v kine a neskôr vyštudovala na Hudobnej a dramatickej akadémii
v Bratislave, kde bola žiačkou prof. Anny Kafendovej a stala sa významnou klavírnou
pedagogičkou.
Na formovanie hudobného cítenia Tibora Andrašovana kladne vplývali aj svojrázne
hudobné tradície a bohaté kultúrne zázemie Banskej Bystrice. Už na strednej škole sa prejavil
ako nádejný dirigent a skladateľ. Hospodárska kríza však pripravila rodinu nielen o majetok,
ale aj otca. Tieto zmeny vytvorili u súrodencov ešte silnejšie puto. Tibor mal veľmi blízky
vzťah hlavne k Blanke, ktorá bola o osem rokov staršia a po smrti matky sa k nej rád vracal
do Banskej Bystrice. Pevné súrodenecké väzby srdečných vzťahov pretrvávali
u Andrašovanovcov i v časoch keď sa každý zo súrodencov vydal vlastnou cestou a založil si
rodinu.
Tibor Andrašovan je ďalší zo skladateľov banskobystrického regiónu, ktorý „prešiel
školou“ Karla Štiku. Aj jeho učil na Štátnom učiteľskom ústave v Banskej Bystrici, kde
v roku 1937 zmaturoval. Skúšku dospelosti, podobne ako Zdenko Mikula, absolvoval v novej
školskej budove na Štefánikovom nábreží, v ktorej sa v súčasnosti nachádza Základná
umelecká škola Jána Cikkera. Už ako štrnásťročný upravoval pre vojenskú hudbu ľudové
piesne, účinkoval v študentskom spevokole a muzicíroval v študentskej kapele, s ktorou počas
letných prázdnin vystupovali v bližšom i vzdialenejšom okolí a v kúpeľných miestach.
„Mestu Banská Bystrica vďačím za to, že som tu šťastne prežil svoju mladosť, lebo som
sa tu stretol s hudbou, ktorá ma očarila tak, že som sa jej venoval celý život. Zásluhu na tom
má jednak moja prvá učiteľka klavíra pani Darinka Beniačová, absolventka viedenského
konzervatória, jednak výborný huslista pán Šachtl, člen vojenského orchestra, ktorý ma od
mojich desiatich rokov učil hrať na husliach a najmä moja vďaka patrí prof. Karlovi Štikovi,
ktorý bol našim vynikajúcim pedagógom hudby na Štátnom učiteľskom ústave, kde som v roku
1937 zmaturoval. Po maturite som sa rozhodol pre ďalšie štúdium hudby v Bratislave
a neskôr v Prahe“. 2
V rokoch 1937 – 1941 študoval Tibor Andrašovan na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave, odbor hudobná veda, kde získal aprobáciu pedagóga pre učiteľské
akadémie. Od roku 1940 do 1945 bol súčasne študentom Štátneho konzervatória v Bratislave,
študoval tam kompozíciu u profesora Eugena Suchoňa, a dirigovanie u Jozefa Vincoureka a
Kornela Schimpla. Jeho pedagógmi boli aj prof. Anna Kafendová v hre na klavíri, na husliach
prof. Viliam Paulíny, na organe prof. Németh Šamorínsky, v teoretických predmetoch Frico
Kafenda a v kompozícii i Alexander Moyzes. V roku 1946 získal absolutórium konzervatória.
V roku 1945 absolvoval kurzy majstrovskej školy orchestrálneho dirigovania u Pavla
Dědečka a zborového dirigovania u Metoda Doležila v Prahe. Súčasne navštevoval prednášky
profesora Zdeňka Nejedlého a Josefa Hutteru na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity.
V období štúdia na Štátnom konzervatóriu v Bratislave pedagogicky pôsobil Tibor
Andrašovan v rokoch 1941 až 1943 ako profesor na Učiteľskej akadémii v Modre. Neskôr
2
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v roku 1944 ako štátny profesor na Učiteľskej akadémii v Bratislave.
„Počas všetkých mojich štúdií a pôsobení som sa stále vracal do Banskej Bystrice,
najmä pokiaľ žila moja mama, k nej a po jej smrti k sestre Blanke, vydatej Bázlikovej. U nej
som prežil aj krušné časy Slovenského národného povstania, ktorého som sa aktívne zúčastnil
tak, že som pracoval v Slobodnom slovenskom vysielači, ako redaktor hudby, klavirista,
harmonikár, dirigent i skladateľ. Po čiastočnom potlačení povstania som odišiel s rozhlasovou
skupinou do hôr, do partizánskej skupiny majora Morozova, ktorá mala sídlo nad dedinou
Richtárova pod Jeleňou skalou nad Starými horami“3.
Pre účely vysielania v hudobnej redakcii Slobodného slovenského vysielača upravoval
ľudové piesne a ďalšie skladby, ktoré realizoval s banskobystrickými hudobníkmi. Slovenské
národné povstanie sa stalo silným inšpiračným zdrojom v ďalšej tvorbe Tibora Andrašovana
vrátane jeho prvej televíznej opery Návrat. Verný jeho ideám, resp. ideám mieru, humanizmu,
slobody a pravdy odsudzujúc despotické násilie ako aj neprávosť, zákernosť vojny, vracia sa
k týmto témam. Pri príležitosti 15. výročia SNP na text Andreja Plávku skomponoval Víťazný
pochod pre mužský zbor so sprievodom symfonického orchestra a cyklus piesní Drobničky
z povstania pre tenor so sprievodom klavíra. K tematike povstania sa vrátil v cykle Ozveny
z povstaleckých hôr pre soprán tenor, recitátora miešaný zbor a klavír zhudobnením textov
Vojtecha Mihálika. Do okruhu tém o vojne a slobode patria kantáty: Spev o slobodnej zemi
pre mužský zbor a symfonický orchester na text Milana Ferku, Naša Dukla pre miešaný zbor
a symfonický orchester, Svitá nový deň pre sóla zbor a orchester a symfónia – kantáta Tokajík,
kde sa vracia do jesenných dní roku 1944, keď fašisti vypálili partizánsku dedinku Tokajík
(19. 11. 1944) a zavraždili tridsaťdeväť mužov.
Po vzore Eugena Suchoňa, Alexandra Moyzesa, Jána Cikkera, Dezidera Kardoša a i.,
ktorých hudba a diela sa stali najžiadanejšími žánrami doby nadviazal na ideovo umelecké
smerovanie slovenskej hudby, upevnil kontinuitu jej vývojovej línie a sústavne rozvíjal svoje
vlastné programové, slohové a umelecké ciele a koncepcie. Čoskoro po vstupe do
slovenského hudobného života získal Tibor Andrašovan priestor v divadle i v mladej
slovenskej kinematografii a aktívne sa zapojil do hudobného diania. V rokoch 1946 až 1957
pôsobil v opere Slovenského národného divadla ako korepetítor, dirigent, neskôr od r. 1947 aj
ako dramaturg a súčasne saturoval i hudobné potreby prvej slovenskej činohernej scény. Jeho
invenciu i poznanie požiadaviek javiska overil rad scénických hudieb k inscenáciám
slovenskej klasiky i svetovej drámy na scéne Slovenského národného divadla a v ďalších
divadlách. V rokoch 1955 – 1958 a 1969 – 1974 bol Tibor Andrašovan umeleckým
riaditeľom Slovenského ľudového umeleckého kolektívu, pre ktorý, ako aj rad ďalších
slovenských profesionálnych i amatérskych súborov, tvoril množstvo úprav piesní tancov,
tanečno-spevných scénických obrazov a komponoval aj väčšie vokálno-inštrumentálne celky
(okrem iného Detvianska veselica, Goralská ľúbosť, Povesť o Jánošíkovi, Radvanský jarmok,
Vlachiko, Zaviatym chodníčkom). Dokonale sa oboznámil s bohatosťou hudobného prejavu,
ale dobre si všimol originalitu slovenského ľudového tanca a konečne aj výtvarného prejavu
ľudu, čo mu umožnilo dosiahnuť súlad vo všetkých kompozičných zložkách. I v tejto
najvyššej štylizácii uchoval, ba dotvoril podstatu ľudového výrazu vo vlastnom, svojráznom
hudobnom štýle. K majstrovskému spracovaniu dospel v tvorivej spolupráci najmä s Jurajom
3
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Kubánkom, ale aj ďalšími významnými slovenskými choreografmi (Štefanom Nosáľom,
Martinom Ťapákom, Melániou Nemcovou, Jozefom Kvočákom), ktorých námety a javiskové
choreografické spracovanie prijímal ako dramatický útvar s uznaním a citom.
V období keď Tibor Andrašovan pôsobil v SĽUK-u ako jeho umelecký riaditeľ, súbor
absolvoval niekoľko zahraničných zájazdov, ku ktorým sa viaže aj skladateľova tvorivá
činnosť v spojitosti s úpravami piesní navštívených krajín. Roku 1957 to bol veľký zájazd
s kombinovaným súborom po blízkom a ďalekom Oriente. SĽUK vtedy absolvoval koncertné
vystúpenia v Egypte, Libanone, Turecku, Pakistane, Indii a na Srí Lanke, v Barme, Indonézii,
Kambodži a v Grécku. Na zájazde v Maroku a Tunise odznela marocká pieseň Chala trei
frnehi pre mužský zbor a orchester. Upravil aj Dve španielske piesne pre ženský zbor
a egyptskú pochodovú pieseň Alahu-Akbar pre miešaný zbor a so sprievodom orchester, ktorá
sa stala egyptskou hymnou. V roku 1969 SĽUK oslávil dvadsiate výročie svojho založenia.
K tomto výročiu sa konali premiérové a retrospektívne predstavenia a súbor realizoval dva
zahraničné zájazdy – do Švédska a Nórska (kde odzneli švédska pieseň Fjorton ar tror pre
spev a orchester a Dve nórske piesne pre tenor a ženské trio), do Egypta a na Cyprus.
V rokoch 1957 – 1968 pôsobil Tibor Andrašovan ako umelec v slobodnom povolaní.
Dlhšie pracoval v zahraničí. Bol hudobníkom – klaviristom na anglickej obchodnej lodi,
prednášal na univerzitách v Japonsku (Musishino, Nihon, Ochanomizu) a USA, pôsobil ako
dirigent v Mongolsku (založil Mongolskú filharmóniu), Gruzínsku, USA a na iných miestach.
Slovensko, jeho kultúru, tradície, ľudovú i súčasnú hudobnú kultúru nielen miloval, ale po
celý život propagoval v mnohých krajinách sveta.
Tibor Andrašovan sa ako organizátor, dirigent a skladateľ tvorivo angažoval vo
všetkých oblastiach slovenskej hudobnej kultúry. Dominantnou v jeho umeleckom životopise
je však oblasť slovenskej ľudovej kultúry, v ktorej sa od začiatku intenzívne venoval, obohatil
ju o početné diela a dosiahol v nej najvýraznejší úspech. Spoločne s Martinom Ťapákom
pomohol zakladať a významne rozvíjať Folklórny festival Východná (prvý ročník Východnej
sa konal 3. júla 1953 ešte pod názvom Slávnosti piesní a tancov a trval len jeden deň. Na
druhom ročníku Východnej vystúpil ako významný hosť aj profesionálny súbor SĽUK, ktorý
oslavoval 5. výročie svojho vzniku), za čo mu bola udelená Ministerstvom kultúry Slovenskej
socialistickej republiky Strieborná medaila. Ako člen odborných porôt sa zúčastnil
niekoľkých súťaží ľudových hudieb a súborov po celom Slovensku. Za významné umelecké
a technické diela i za mimoriadne výsledky v kultúrno-výchovnej a tvorivej technickej práci
získal v roku 1984 od Ústrednej rady odborov Cenu Antonína Zápotockého. Od päťdesiatych
rokov uskutočnil Tibor Andrašovan desiatky nahrávok pre rozhlas, gramofónové
vydavateľstvá a film, ako dirigent viacerých telies. Aktívne reflektoval činnosť Zväzu
slovenských skladateľov nielen podobou účasti na zjazdoch, ale predovšetkým živým
kontaktom a spoluprácou s osobnosťami slovenskej hudobnej kultúry (Šimonom Jurovským,
Deziderom Kardošom, Zdenkom Mikulom, Alfrédom Zemanovským a i.).
Tibor Andrašovan bol elegantným mužom nielen počas svojich mnohostranných
hudobných aktivít, na pódiu či v tvorivom umeleckom procese, ale aj v domácom prostredí.
Vlastným sa mu stal zmysel pre šarm, takt a krásu, ktoré dokázal oceniť najmä u nežného
pohlavia (manželky Váni a Márie, japonskej priateľky – maliarky Raiko Hayashi, herečky
Evy Márie Chalupovej). Jeho nesmierna pracovitosť ho viedla v komunikácii k priamosti
a precíznosti pri práci, no človeka si vždy vážil a rešpektoval. Napriek tomu, že pestrý a
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bohatý muzikantský život i osud neboli vždy pre jeho rodinné zázemie najľahšími (smrť prvej
manželky Váni Dimitrovovej-Stoičkovej, cestovanie, sviatočné otcovstvo, politickospoločenské pomery a i.), snažil sa zo všetkých síl dôstojne a zodpovedne čeliť realite
(s pomocou sestier Blanky s manželom Jaromírom Bázlikom, Oľgy s manželom Ing.
Františkom Šándorom a neskôr druhou manželkou Máriou a deťmi Silviou, Andrejom
a Riou). Duševnú prácu veľmi rád kompenzoval prácami v záhrade, obľúbeným kosením
alebo pomocou pri odborných manuálnych prácach s jediným cieľom pohybu, ktorý miloval.
Životný optimizmus, nadhľad i duchaprítomnosť vychádzajúce z ľudovej múdrosti ho
sprevádzali až do smrti.
Tibor Andrašovan sa predstavil ako dirigent a skladateľ obecenstvu v mnohých
krajinách sveta od Japonska až po Ameriku. Zložil hudbu k prvému slovenskému baletu
Orfeus a Eurydika, k prvej slovenskej komickej opere Figliar Geľo, k prvému slovenskému
filmovému muzikálu Rodná zem, Slovenské poľovníckej signály podľa textov Pavla Porubana,
napísal zvučku k majstrovstvám sveta v zjazdovom lyžovaní vo Vysokých Tatrách roku 1970,
v päťdesiatych rokoch stál autorsky za egyptskou a kambodžskou hymnou. Je nositeľom
viacerých cien, vyznamenaní a uznaní: Národná cena za filmovú hudbu (1949), Rad
kambodžského kráľa (1954), Štátna cena Mongolskej ľudovej republiky (1957),
Československý rozhlas Bratislava (1965), Československý štátny film Praha (1966), titul
zaslúžilý umelec (1967), Cena mesta Bratislava (1970), Čestný občan mesta Banská Bystrica
a Doctor honoris causa (UMB Banská Bystrica) (1997), Rad Ľudovíta Štúra I. triedy (in
memoriam) (2007).
V rokoch po 2. svetovej vojne sa zámer preniesť autentický hudobný a tanečný folklór
z vidieckeho prostredia do mestského realizoval za spolupráce hudobných skladateľov
a choreografov, ktorí sa podieľali na tvorbe programov pre vznikajúce profesionálne
i amatérske súbory.
„Umelecké stretnutia Tibora Andrašovana s hudobným folklórom sa datujú od vzniku
Lúčnice a príprav jej prvého zájazdu do Rumunska. Dramaturgická orientácia tohto súboru
vytýčila jeden z jeho zásadných prístupov ku kompozičnému spracúvaniu ľudového naturelu a
originality prejavu ľudového speváka a ľudových hudcov (Detvianska veselica, Radvanský
jarmok). Zatiaľ čo v tvorbe pre Lúčnicu umocňoval originalitu ľudového spevu a tanca, pre
SĽUK komponoval monumentálne scénické obrazy s dramatickým akcentom, využívajúc
ľudové zvykoslovie, ako aj námety z revolučnej tradície nášho národa (Svadba Eža
Vlkolínskeho, Povesti o hôrnych chlapcoch a Jánošíkovi).“4
Jeho skladby folklórneho charakteru svedčia o dôvernom poznaní prameňov.
K originálu pristupoval skôr ako citlivý reštaurátor, než ako experimentátor. Prirodzene ho
pútala najmä oblasť stredného Slovenska, v ktorej sa narodil a vyrastal. Venoval sa však aj
úprave a spracovaniu folklórneho materiálu z iných slovenských regiónov.
Tibor Andrašovan patril dlhé roky medzi najvyhľadávanejších autorov filmovej hudby.
Napísal hudbu k vyše stošesťdesiatim filmom. S jeho menom sa spájajú úspešné filmy Rodná
zem, Prerušená pieseň, Drevená dedina, Majster kat, Štvorylka, Očovské pastorále,
Sebechlebskí hudci, Pokorené rieky, Jánošík I., II, Zlozor a iné. Jeho spolupráca so
slovenskou kinematografiou bola neobyčajne plodná. Okrem hudby k celovečerným filmom
4

JURÍK, Marián a Peter ZAGAR.100 slovenských skladateľov. 1998, s. 17-18.
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ju predstavuje i hudba ku krátkym, strednometrážnym (filmy o osobnostiach slovenskej vedy
kultúry a umenia, o významných mestských lokalitách, prírodných krásach, cudzích
krajinách, filmy agitačné, propagačné a v prevažnej miere dokumentárne, náučné,
inštruktívne, školské, technické na rôzne témy) a televíznym filmom (spracovanie televíznych
hier a poviedok – Oko za oko, Dobrodružstvo pri obžinkách, Balada o Vojtovej Maríne)
i audiovizuálnym systémom, ktorá vyvierala z obdobného skladateľovho vzťahu
k dramatickému umeniu. Hudba Tibora Andrašovana znela aj v niekoľkých desiatkach
dokumentárnych filmov – Svadobná odobierka z Oravy, Chvála dreveníc a krása dreva, Rok
na dedine, Ozveny z Babej hory a i.
Tibor Andrašovan, ktorý sa ako dirigent Slovenského národného divadla zúčastnil na
scénickej realizácii baletov Borodina, Chopina a najmä Prokofieva, patrí medzi zakladateľov
pôvodnej slovenskej baletnej tvorby. K budovaniu tradície prispel prvým slovenským baletom
Orfeus a Eurydika (1948), ďalej baletmi Pieseň mieru (1950), Ikaros (1965). S jeho menom
sa spája predvedenie prvého slovenského baletu na českej tanečnej scéne. Balet Slávnosti
slnovratu premiérovali na scéne Smetanovho divadla v Prahe na sklonku sezóny 1964/65.
„Kým vo svojich baletoch tlmočí hlboké ľudské cítenie, ľudovú tradíciu a pokrokové
myšlienky, vo svojej opernej a spevohernej tvorbe zobrazuje sociálne problémy, kritiku
malomeštiactva a ľudový optimizmus.“5 V roku 1958 mala v opere Slovenského národného
divadla premiéru Andrašovanova operná prvotina a prvá slovenská komická opera Figliar
Geľo, napísaná podľa veselohry Jána Hollého. Pre svoj druhý operný opus si skladateľ zvolil
posolstvo Karla Čapka. S drámou Biela nemoc sa stretol už v roku 1958, keď vytvoril
scénickú hudbu k divadelnej inscenácii tohto diela. Ďalším prvenstvom Tibora Andrašovana
zostáva zhudobnenie diela slovenského klasika P. O. Hviezdoslava Hájnikova žena, ktoré bolo
uvedené v premiére v Divadle Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici dňa 15. júna
1974. Z jeho ďalších javiskových prác možno vyzdvihnúť operetu Pánska volenka, napísanú
podľa románu slovenského prozaika Janka Jesenského ako aj muzikál Kráľ bláznov na motívy
Victora Huga Notre Dame a i. Z posledných rokov tvorby je to ľudová opera Na Zemplíne,
Šach a Šachrazád, detská opera Vrabček Mojček.
Do slovenskej symfonickej a koncertnej literatúry prispel Tibor Andrašovan
niekoľkými opusmi, z ktorých najvýraznejší úspech zaznamenal Koncert pre čembalo
a sláčikový orchester (1979), symfónia-kantáta Tokajík pre miešaný zbor a orchester (1980)
a symfonické ouvertúry Kolo Tatier (1996) a Dukla. Bohatá je aj jeho zborová i piesňová
tvorba ako aj tvorba piesňových cyklov.
„Základnými črtami Andrašovanovej hudby sú lyrika, spevnosť, tanečnosť, ľudovosť a
komunikatívnosť. Žánrovo jeho skladby siahajú od symfonických a vokálno-symfonických cez
komorné, vokálne až po zborové skladby a svedčia o tom, že sa Andrašovan nielen vedome
zmocňoval bohatých zdrojov ľudovej a tanečnej tvorby zachovávajúc tonálny, ornamentálny
charakter či osobité harmonické myslenie jednotlivých lokalít Slovenska, ale vo voľbe
hudobno-vyjadrovacích prostriedkov siahal i k rozšírenej tonalite.“6
Fond Tibor Andrašovan budovaný odbornými pracovníkmi postupne od 2. polovice 70.
rokov zahŕňajúci do dnešného dňa 273 zbierkových predmetov, zaznamenal výrazný prírastok
5
6
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JURÍK, odk. 4, s. 17-18.

76

v rokoch 1977 – 1984, keď bola do Literárneho a hudobného múzea, ktoré v súčasnosti
vykonáva svoju činnosť ako špecializovaný organizačný útvar v organizačnej štruktúre
Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, kúpou vďaka pracovníkom múzea akvizične
získaná nielen časť hudobných autografov diel skladateľa (42 zbierkových predmetov), ale aj
diela vydané tlačou (33 zbierkových predmetov). V archiváliách ide najmä o hudbu k filmom:
Pokorené rieky, Zlozor, Rok na dedine, Očovské pastorále, Majster Kat, Cesta ženy, Cez
Duklu, Suvenír, ako aj dokumentárnemu filmu Slovenské hrady. Ďalej sú to hudobné
autografy celovečerného baletu Ikaros, cyklu piesní pre ženský zbor a sóla pod názvom
Dialógy, Kvietky a vetrík – cyklus piesní pre dievčenský zbor na básne P. O. Hviezdoslava,
cyklus piesní pre vyšší hlas zo sprievodom klavíra – Motýľ nad lampou, O dievčati, matke
a babičke – cyklus miešaných zborov na básne Jána Smreka, Spev o slobodnej zemi pre
mužský zbor a orchester na text M. Ferka, piesne Keď vojačik narukoval, Keď sa Janík na
vojnu bral, Keď som išiel na zboj, Spomienky partizána – skladba skomponovaná pre súbor
Lúčnica, Pätnásť červených ruží, Víťazný pochod pre mužský zbor so sprievodom
symfonického orchestra, Radostná zvesť, pieseň Za živa v Bystrici pre miešaný zbor,
Slávnostné fanfáry Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Hudba pre občianske
záležitosti, Z vŕšku do doliny – dve charakteristické skladbičky pre fujaru a píšťalky,
študentské práce a i. Z typografík sú to najmä diela: Ozveny z povstaleckých hôr – cyklus
piesní pre soprán, tenor, recitáciu a klavír na básne Vojtecha Mihálika, Pod Babou horou pre
miešaný zbor, Odkaz hrdinov pre miešaný zbor, Spomienka na Moskvu – venované sestre
Blanke Andrašovanovej, Pánska volenka – opereta v dvoch dejstvách – klavírny výťah,
Partita romantica pre klavír, Picola suita per pianoforte, Sláčikové kvarteto č. 1 Folklorico,
Toccata, Regrútske piesne – cyklus piesní pre stredný mužský hlas a klavír na ľudovú poéziu,
Zima na dedine pre detský zbor, Na zelenej lúke – cyklus detských zborov, Vlasť volá –
Cyklus detských (ženských) zborov a cappella na verše Vojtecha Mihálika, Dialógy – cykly
pre soprán a ženský zbor, Detvianska veselica – klavírny výťah, Papradňanské piesne pre
miešaný zbor, Indonézia – skladba pre miešaný zbor v rodnom jazyku obyvateľov Indonézie
(1957), Zo slnečnej Gruzie – tri piesne pre sóla, zbor a orchester, Rozlúčka, Svadobný prsteň,
Novému občanovi, Domovina moja – pieseň z filmu Prerušená pieseň pre detský zbor
a ďalšie. Fotografický materiál, dokumentujúci život a mnohostrannú činnosť tvorí
najrozsiahlejšiu časť fondu Tibora Andrašovana v počte (97 zbierok) a bol nadobúdaný
postupne od roku 1977 do roku 2003. Zostávajúcu časť fondu tvoria reálie zastúpené
osobnými predmetmi (11 zbierkových predmetov) ako napr. okuliare s puzdrom, koncertný
frak, biela vreckovka, dirigentská taktovka, kožená peňaženka, bavlnená šatka, perá a i.
Archiválie okrem hudobných autografov predstavuje i korešpondencia, ocenenia a rodinné
dokumenty (27 zbierkových predmetov). Výtvarné diela vo fonde stelesňuje dielo Stanislava
Balka na poéziu Laca Novomestského – Nad lampou v zhudobnenom cykle piesní Tibora
Andrašovana Motýľ nad lampou (1 zbierkový predmet), drobné tlače (32 zbierkových
predmetov) sú zastúpené pozvánkami na premiéry, plagátmi, bulletinmi či propagačnými,
príp. biografickými letákmi. Ekranárie v podobe zvukových a audiovizuálnych dokumentov
(30 zbierkových predmetov) predstavujú gramofónové platne s tvorbou či nahrávkami
skladateľa, magnetofónové záznamy rozhovoru, podujatí, zvučka Univerzity Mateja Bela –
Slávnostné fanfáry UMB v Banskej Bystrici, CD nahrávka Tance zo Slovenska, videozáznam
podujatia Tibor Andrašovan v dome a ďalšie. Využitie fondu Tibora Andrašovana vo
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vzťahových súvislostiach ako aj pri prezentácii dokladá i archív dokumentácie podujatí ŠVK
– LHM, ktorý zahŕňa výstavu Domovina moja zo 6. 5. 1987 (autorský scenár Dr. Marianny
Bárdiovej, fotografický materiál, audiozáznam hudobno-slovného pásma, pozvánku, plagát
a iné), Hudobné popoludnie so zaslúžilým umelcom Tiborom Andrašovanom k 65. výročiu
narodenia zo dňa 8. 5. 1982 zahŕňajúce besedu so skladateľom, kultúrny program výstavu
a koncert z tvorby v priestoroch kultúrneho domu v Slovenskej Ľupči, Umelecké podujatie
s Tiborom Andrašovanom pri príležitosti 75. narodenín v Bohéma klube Štátnej opery
v Banskej Bystrici dňa 22. 4. 1992, ako aj podujatia k oslave 80. narodenín skladateľa z 11.
a 12. 6. 1997 – prednášku Tonalita slovenskej ľudovej hudby na Pedagogickej fakulte UMB
v Banskej Bystrici, Čajovú párty v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici,
Udelenie titulu Čestný občan mesta Banská Bystrica, odovzdanie čestného titulu Doctor
Honoris Causa rektorom UMB v Banskej Bystrici na Právnickej fakulte UMB, ako aj scenáre
umeleckých podujatí pri návratoch Tibora Andrašovana do rodného kraja.
Hoci práca s Andrašovanovým fondom v zbierkovom fonde ŠVK – Literárneho
a hudobného múzea predstavuje vo väčšine prípadov impulz k ďalšiemu systematickému
hudobno-historickému bádaniu pre docenenie jeho diela a aktivít, nemožno sa pri nej
nepozastaviť nad agilnosťou jeho nezištnej služby pre slovenskú hudobnú kultúru, ktorá si
vyžadovala veľké množstvo ľudského úsilia. Uznanie, ktorého sa mu dostalo ešte počas života
je preto potrebné v podobe odkazu tvorby uchovávať a prezentovať v širšom spoločenskom
kontexte ako hodnotné duchovné dedičstvo slovenskej hudby 2. polovice 20. storočia.

Pramene
Zbierkový fond ŠVK – Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici, fond Tibor
Andrašovan,
Archív dokumentácie podujatí Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici,
Knižničný fond Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici,
Súkromný archív Tibora Andrašovana.
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OSOBNÝ FOND IVANA HRUŠOVSKÉHO V LITERÁRNOM ARCHÍVE SNK
Martina Božeková
Slovenská národná knižnica

Abstrakt
Príspevok predstavuje osobný fond Ivana Hrušovského, ktorý sa nachádza v Slovenskej národnej knižnice –
Literárnom archív v Martine. Pozornosť sústreďuje na jeho skladby vychádzajúce z ľudovej piesne.
Kľúčové slová: Ivan Hrušovský, osobný fond

Abstract
The article represents a personal fund of Ivan Hrušovský, witch is in the Slovak National Library – Archive of
Literatury in Martin. Attention focuses on his compositions based on the folk song.
Keywords: Ivan Hrušovský, personal fund

Pedagóg, skladateľ a muzikológ Ivan Hrušovský sa narodil 23. 2. 1927 v Bratislave. Po absolvovaní gymnázia v Žiline študoval v rokoch 1947 – 1952 hudobnú vedu, filozofiu a estetiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Štúdium ukončil prácou Slovenský hudobný folklór v dielach slovenských skladateľov. Súčasne študoval kompozíciu u prof. Alexandra Moyzesa na Štátnom konzervatóriu v Bratislave, neskôr na VŠMU (1952 – 1957). Od roku 1953
bol externým pracovníkom Ústavu hudobnej vedy SAV, v rokoch 1953 – 1997 učil na VŠMU
hudobnú teóriu a od roku 1981 aj kompozíciu. Od roku 1990 pôsobil ako pedagóg na Katedre
hudobnej výchovy a estetiky Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici.
Roku 1966 obhájil kandidatúru vied o umení, v roku 1968 bol menovaný docentom
a roku 1984 profesorom. Zomrel v Bratislave dňa 5. októbra 2001.
V príspevku predstavíme písomné hudobné pramene Ivana Hrušovského, ktoré sa nachádzajú v jeho osobnom fonde v Literárnom archíve SNK s prihliadnutím na hudobnú tvorbu
s prvkami folklóru.
Osobný fond Ivana Hrušovského získal Literárny archív SNK v rokoch 1996 – 2013
v siedmych častiach.
Prvá časť osobného fondu obsahuje 20 hudobných autografov prevažne vokálnej tvorby
Ivana Hrušovského z rokov 1968 – 1994. Medzi inými, napríklad partitúry autografov Triptych pre miešaný zbor a cappella (1985) venovaný pamiatke 1100. výročia úmrtia Metoda
a zavŕšenia veľkého civilizačného procesu na území Veľkej Moravy solúnskymi bratmi a 200.
výročia narodenia Jána Hollého, ďalej cyklus 7 detských zborov a cappella na texty Daniela
Heviera Jarná lúka (1981), potom Střípky (Čriepky), 5 miniatúr pre vyspelý detský zbor
a cappella na slova Jiřího Havla (1980). Zbor je venovaný Libereckému
ku“ a manželom Uherkovým. Partitúra Tri piesne o vetre pre detský zbor a cappella je určená
vyspelému Bratislavskému detskému zboru pri Mestskom dome kultúry a oddychu (1981)
a obsahuje časti Kamarát vietor (Dialóg) na text Daniela Heviera; Duní vetrík, duní (Hry vetra
– Pastorale) na text detskej ľudovej riekanky; Metelica – motanica (Malé fugáto) na text Daniela Heviera. Cyklus detských zborov s klavírom (attacca) Zaklínanie jari (1990) Hrušovský
napísal na archaické české a slovenské ľudové detské texty a venoval ho spevokolu Kantiléna
a Ivanovi Sedláčkovi.

94

Z inštrumentálnej hudby sú zastúpené Sonatína pre klavír (1951) a Suita quasi una fantasia (1980). Suita je predpísaná pre 4 prvých huslí, 3-4 druhých huslí, 3 violy, 2 violončelá
a 1 kontrabas. Pozostáva zo štyroch častí: Alla romantica, ktorá parafrázuje romantický štýl;
Ostinato semplice, ktoré je postavené na ostinátnom motíve ľudového charakteru a je polyfonicky variovaný; Variazioni sulla sarabanda pozostáva z piatich variácií na sarabandu
z Pestrého levočského zborníka zo 17. storočia; Presto inquieto s náročnou viachlasou faktúrou s maximálnym využitím rôznych techník hry na sláčikových nástrojoch. Suita je venovaná
Slovenskému komornému orchestru (pod vedením Bohdana Warchala), ktorý ju uviedol 7.
a 8. mája 1981 na abonentnom koncerte Slovenskej filharmónie a v roku 1985 zaznela na
Pražskej jari.
Druhá časť osobného fondu Ivana Hrušovského obsahuje 10 hudobných autografov
z rokov 1960 – 1990. Prevažujú tu rukopisy komornej hudby (sláčikové kvartetá, suita pre 4ručný klavír), ďalej suita starých tancov XVII. storočia z levočského „Pestrého zborníka“ pod
názvom Vznešené tance levočské (1988), klavírny výťah oratória Canticum pro pace
a partitúra cyklu pre miešaný zbor, flautu a klavír Mikropoézie na básne Jaroslava Iwaszkiewicza z cyklu Pesničky (v preklade Pavla Horova).
Tretia časť osobného fondu pozostáva z 15 hudobných partitúr z rokov 1983 – 1995,
pričom v niektorých prípadoch autografy nahrádzajú rozmnoženiny alebo xerokópie. Sú tu
miešané zbory a cappella duchovného charakteru (Dve staré duchovné piesne; Osem nábožných piesní z Evanjelického spevníka; Žalm 122 (123) na text žalmu v latinskom preklade
(Vulgáta) a Žalm 146 (1991) venovaný miešanému zboru Lúčnica a jeho dirigentovi Petrovi
Hradilovi. Vo fonde je úprava ľudovej piesne z Ponitrianskej obce Preseľany pre mužský zbor
a cappela Na javore sedí sokol utešení. Cyklus 4 skladieb na texty ľudových detských riekaniek z rôznych krajov Slovenska Čarovanie (1983) má časti Jano, Jano, Vajano; Smutná ňedela čos prileťela; Rusadle, rusadle; Čarím, čarím, podkočarím (z Liptovských Sliačov) a sú
určené pre flautu, drumbľu, 2 tam-tamy, detský zbor a malý bubon.
Štvrtá časť fondu je bohatá na rôzne typy dokumentov. Okrem hudobných rukopisov sa
tu nachádza súkromná, aj pracovná korešpondencia, blahoželania k 65. a 70. narodeninám, z
hudobnoteoretických prác Ivana Hrušovského je tu napr. Princípy riadenej aleatoriky
z teoreticko-kompozičného hľadiska (1982), ale aj textové predlohy k vokálnej a vokálnoinštrumentálnej tvorbe. Zo zborových skladieb uvádzame Giocoso I., II. pre ženský a miešaný
zbor na stredoveké latinské texty zo Slovenka s časťami Filia, filia a Eja, studiosi. Zbor venoval miešanému zboru Lúčnica a jeho dirigentovi Petrovi Hradilovi. Cyklus Obrázky z prírody
je určený pre vyspelý detský spevácky zbor. Skladá sa zo štyroch častí: Ozvena (na text ľudovej riekanky), Slnečné hry (na text ľudovej detskej riekanky), Pastorále (na text Ľubomíra
Feldeka), Jarné vody (na text Ľubomíra Feldeka a Ivana Hrušovského). Táto štvordielna
kompozícia je intonačne, rytmicky a výrazovo náročná, využíva aleatorické kompozičné postupy, štvrtá časť je pre zbor a elektroakustický záznam na MG-páske, ktoré vyrobilo Elektroakustické štúdio Československého rozhlasu v Bratislave. Od detí vyžaduje rôzne pohybové
aktivity ako dupanie, potlesk, pohyb. Ivan Hrušovský tento zbor venoval Detskému zboru
Československého rozhlasu v Bratislave a jeho dirigentovi Mariánovi Vachovi. Obrázky
z prírody boli v roku 1982 uvedené na medzinárodnom festivale Pražské jaro. Na text ľudovej
balady (zo Závadky z Horehronia) je ďalší zbor Balada.
Z inštrumentálnej hudby je tu Musica rustica per flauto solo.
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Štvrtá časť osobného fondu obsahuje štyri záverečné práce o Ivanovi Hrušovskom, a to:
Dr. Ivan Hrušovský, CSc. – monografia (záverečná seminárna práca Marty Blahovej, Žilina,
1978/1979), Canticum pro pace Ivana Hrušovského v kontexte slovenskej modernej duchovnej
tvorby (ŠVOK práca Zuzany Grajcárovej, Bratislava, 1997/98), Instrumentální tvorba Ivana
Hrušovského, notový materiál (diplomová práca Vladimíra Kulíka, Praha, 1985), Ivan Hrušovský, komponista a muzikológ, s prihliadnutím k jeho violoncellovej skladbe Suita piccola
(diplomová práca Aleny Vigašovej, Banská Bystrica, 1978).
Obsahuje aj osobný dokumentárny materiál ako indexy zo štúdia na Filozofickej fakulte
UK (1947 – 1953), pracovné zmluvy, menovacie dekréty, kádrové posudky, členské preukazy,
plány prác študentov kompozície VŠMU, zoznamy skladieb a hudobno-vedeckých prác Ivana
Hrušovského, životopisy a pod. Z dokumentárneho materiálu z úradnej činnosti sú tu programy, bulletiny, pozvánky, plagáty z koncertov a prehliadok, kde boli uvedené diela Ivana Hrušovského, prípadne, kde pôsobil ako člen poroty (Akademická Banská Bystrica, Bratislavské
hudobné slávnosti, Cantus Choralis Slovaca, Dni starej hudby v Bratislave, Festival slovenskej zborovej tvorby v Bratislave, 48. Košická hudobná jar, Nová slovenská hudba, Pražské
jaro 1985, Trnavské zborové dni, Universitas Cantat v Košiciach, Veľká cena Slovenska
v Košiciach, Jarní koncert Kantilény – Pocta Ivanu Hrušovskému (Státní filharmonie Brno)
a iné. Záver štvrtej časti osobného fondu Ivana Hrušovského tvoria články o ňom a príspevky
Ivana Hrušovského publikované v zborníkoch a slovenských periodikách.
Piata časť osobného fondu (akvizície) obsahuje najmä korešpondenciu, v ktorej je zahrnutá aj korešpondencia od rodičov Jána a Ruženy Hrušovských z rokov 1941 – 1950. Obsahuje len tri hudobné autografy, a to zbory Cantus de caritate (malá duchovná kantáta pre miešaný zbor a organ), Canticum pro pace (oratórium pre recitátorku, mezzosoprán, bas, miešaný
zbor a veľký orchester na staré latinské texty a úryvky z básnickej zbierky Nioba matka naša
od Pavla Horova) a Konfrontácie (pre veľký orchester, 1979). Z dokumentárneho materiálu
sa tu nachádzajú legitimácie Ivana a Ruženy Hrušovských – účastníkov výročného zjazdu
Zväzu evanjelickej mládeže na Slovensku v Liptovskom Mikuláši (1940), promočné oznámenie (1952), pozvánka na nahrávku diplomovej práce Koncert pre klavír so sprievodom orchestra (1958), pohľadnice Vysokých Tatier a reprodukcie publikovaných fotografií.
Šiesta časť akvizície obsahuje len partitúru melodramatickej kantáty Sen o človeku určenú pre recitátora, soprán, miešaný zbor a orchester na texty troch básní Vladimíra Reisela.
Posledná siedma časť osobného fondu je pestrou paletou archívnych dokumentov, ktorá
zahŕňa približne 130 archívnych dokumentov súkromnej a pracovnej korešpondencie
a blahoželaní k 50., 60. a 70. výročiu narodenia. Z prác sú to články, úvahy, štúdie, portréty
a iné. Ľudovou piesňou sa zaoberá v článku Detský zborový spev a ľudová pieseň, v úvahe
K otázke folklóru v slovenskej hudbe, v článku Vývoj názorov na spracovanie ľudovej piesne
u nás a v diskusnom príspevku Zborové spracovanie ľudovej piesne v podmienkach hudby
XX. storočia. Príspevok je aj v talianskej verzii (Elaborazione corale del canto popolare nelle
condizzioni della musica nel XX. secolo).
Nachádza sa tu tiež textový materiál k nerealizovanej Gramoantológii slovenskej hudby.
Medzi prácami nachádzame rôzne rozbory diel, posudky prác, kritik, ako aj rozbory
Hrušovského diel Čakanie, Jar, Ideé fixe, Passacaglia na klasickú tému pre orchester; Sonáta
pre klavír (1965); Sonáta pre sólové husle; Tri madrigalové impresie pre 13-členný komorný
súbor a capella; scenáre textov k rozhlasovým a televíznym reláciám; slávnostné prejavy,
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príhovory, správy zo zasadnutí, odpovede na anketové otázky; podkladový materiál do publikácie „Slovenská hudba“ (biografické a bibliografické údaje skladateľov); tézy kvalifikačných prác, reakcie na posudky; rôzne poznámky, excerptá z prednášok o dejinách hudby,
o hudobných skladateľoch, poznámky z teórie harmónie, hudobných foriem, hudobnej analýzy. Významné miesto tu zaujíma monografická práca Princípy riadenej aleatoriky
z teoreticko-kompozičného hľadiska (1982).
Z partitúr sa tu nachádza približne 15 skladieb pre orchester, avšak na ľudovú pieseň je
zameraná len úprava slovenskej ľudovej piesne pre detský zbor a capella Išeu Macek. Potom
je tu veľa odpisov piesní zo Slovenských spevov s rôznymi poznámkami o harmonizácii
a ďalšej kompozičnej práce a skíc. Zo skíc spomenieme zbor Havrany, Koledy (skice pre ženský a miešaný zbor zo zbierok P. Bajana Povstaňte v rýchlosti; Sem, pastieri pospiechajte;
A včera z večera; Zaspievajme si veselo) a Vianočná koleda (skica pre detský zbor na text
Milana Rúfusa); skice pre zbor Zahučali chladné vetry….
Osobný dokumentárny materiál Ivana Hrušovského obsahuje plány pracovných aktivít
a záujmovej činnosti, diplomy, ocenenia a iné. Dokumentárny materiál z pracovnej činnosti
obsahuje zoznamy študentov, sylaby prednášok a seminárov Ivana Hrušovského, vizitky, bulletiny, programy, pozvánky, plagáty, informačné materiály rôznych domácich a zahraničných
koncertov a festivalov, kde boli uvádzané diela Ivana Hrušovského, bulletiny Bratislavských
hudobných slávností a dokumentárny materiál z činnosti Bratislavského komorného zboru
(programy, bulletiny, zoznam skladieb nahrávky Bratislavského komorného zboru v rozhlase
(1978), návrhy dramaturgie, zoznam skladateľov interpretovaných Speváckeho zboru mesta
Bratislavy, zoznam skladieb pre Bratislavský komorný zbor a iné).
Tlače sú poslednou kategóriou dokumentov Ivana Hrušovského, ktoré sa nachádzajú v
jeho osobnom fonde. Sú tu vysokoškolské skriptá Úvod do štúdia teórie harmónie z rokov
1960, 1972, 1984, tlačou vydaná sólová, komorná a orchestrálna tvorba Ivana Hrušovského;
teoretické práce Ivana Hrušovského. Na ľudovú hudbu a pieseň sú zamerané Dr. Ivan Hrušovský; Vývoj názorov na spracovanie ľudovej hudby u nás. Sú tu aj práce rôznych iných autorov,
ktorí písali o Ivanovi Hrušovskom. Z iných tlačí sú tu Notové prílohy (SHF) k Slovenskej
hudbe a Zborník skladieb slovenských skladateľov pre komorné orchestre, 1993.
Osobný fond Ivana Hrušovského predstavuje spolu 2772 jednotiek archívnych dokumentov,
ktoré pochádzajú z rokov 1933 – 2005.

Pramene
Ivan Hrušovský, osobný fond. Slovenská národná knižnica – Literárny archív v Martine, sign.
A CLXIV.

Obrazová príloha
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Obr. 1. Ivan Hrušovský. SNK – LA, fond Ivan Hrušovský

Obr. 2. Ivan Hrušovský: Obrázky jari, ukážka. SNK – LA, fond Ivan Hrušovský
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SKLADATEĽ JOZEF GREŠÁK – ŽIVOT A DIELO
VO SVETLE DOKUMENTOV
Silvia Fecsková
Bardejov

Abstrakt
Pozostalosť skladateľa Jozefa Grešáka sa v minimálnom rozsahu nachádza v Šarišskom múzeu v Bardejove,
v súkromných archívoch a ďalších inštitúciách. V súvislosti so 110. výročím narodenia a 35. výročím úmrtia,
ktoré pripadli na rok 2017, viacerí muzikológovia - nadšenci pripravili a realizovali projekt Rok Jozefa Grešáka,
ktorý vytvárali koncerty, výstavy a vzdelávacie prednášky vo viacerých mestách Slovenska. Cieľom projektu
bolo zmapovať stav bádania a prezentácie tejto výnimočnej osobnosti hudby 20.storočia. Vrcholným vedeckým
podujatím bola medzinárodná muzikologická konferencia vo februári 2018 a odovzdanie Čestného občianstva in
memoriam Jozefovi Grešákovi, ktoré bolo udelené zastupiteľstvom mesta Bardejov v roku 2013. Závery muzikologickej konferencie a vydanie zborníka. Skladateľ Jozef Grešák – osobnosť hudby 20. storočia a odraz folklóru a Druhej viedenskej školy.
Vytvoriť Fond Jozefa Grešáka v Dome hudby, ktorý má byť súčasťou Šarišského múzea v Bardejove. Sústrediť všetky dokumenty ako zbierkové predmety dokumentujúce život a dielo skladateľa Jozefa Grešáka
z rôznych zdrojov, kde sa v súčasnosti nachádzajú. Zaraďovanie Grešákovych kompozícií do dramaturgií koncertov. Zaznamenanie skladieb na CD platne.

Abstract
The estate of the composer Jozef Grešák is to a minimum located in the Šariš Museum in Bardejov, in private
archives or other institutions. In connection with the 110th anniversary of the birth and the 35th anniversary of
the deaths that fell to 2017, several musicologists - enthusiasts prepared and implemented the Year of Jozef Grešák's project, which created concerts, exhibitions and educational lectures in several towns in Slovakia. The aim
of the project was to investigate the state of research and presentation of this extraordinary personality of 20th
century music. The top scientific event was the international musicological conference in February 2018 and the
handing over of Honorary Citizenship in memoriam to Jozef Grešák. It was held in the Bardejov City Council in
2013. Conclusions of the Musicological Conference and the Proceedings followed. Composer Jozef Grešák personality of 20th century music and reflection of folklore and Second Viennese school.
Create the Josef Gešák Fund in the Dome of Music, which is to be part of the Šariš Museum in Bardejov.
Concentrate all documents, such as collection items that survey the life and work of the composer Jozef Grešák
from various sources where they are present. Putting Grešák's compositions into dramaturgy of concerts. CD
recordings.

„Obsahom skutočného umeleckého diela musí byť pravdivé pretlmočenie životných pocitov
a zážitkov tvorcu. Teda to, čo chce tvorca vyjadriť. Moje krédo? Presvedčiť o svojej umeleckej
pravde čo najširší okruh ľudí. Neuzatvárať sa do seba, netvoriť pre samotnú tvorbu – ale pre
ľudí.“
Jozef Grešák, 1982
Úvod
Slobodné kráľovské mesto Bardejov bolo v roku 2000 ocenené zápisom historických pamiatok centra do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO za dlhodobé úsilie
o zachovanie historických pamiatok. Návštevníci i turisti obdivujú Baziliku minor sv. Egídia,
Mestskú radnicu, meštianske domy vytvárajúce obdĺžnikový pôdorys Radničného námestia,
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hradobný fortifikačný systém, Suburdium a ďalšie pamätihodnosti. Uniká mi aj nedostatočnou prezentáciou galéria osobností, ktoré sa tu narodili a svoje schopnosti dokázali húževnatosťou a svedomitosťou rozvinúť nielen pre rozvoj tohto génia loci, ale vložili svoje sily do
rozvoja širšieho európskeho regiónu. Medzi opomínané osobnosti patria často krát aj tí, ktorí
do Bardejova prišli, aby zastávali nejaký post a dokázali sa pre rozvoj mesta doslova rozdať.
Hudobná kultúra a tradície sa v Bardejove spájajú v dejinnom priereze takými menami ako:
Leonard Stöckel, Zachariáš Zarewutius, Daniel Georg Speer, Béla Kéler, Oldřich Hemerka, Vilém Kašper, Michal Vilec, František Bubík, Ján Polák, Valéria Kelly a i.
Rok slovenskej hudby 2016 nedostatočne pripravený a rozpracovaný Hudobným centrom v Bratislave, Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a ďalšími kultúrnymi, umeleckými a vzdelávacími inštitúciami nesplnil očakávania. 1 Pri pohľade do kalendára roka 2017
sme si uvedomili, že v tomto roku uplynie aj 110 rokov od narodenia a 35 rokov od úmrtia
skladateľa, klaviristu, organistu, pedagóga a organizátora hudobného života Jozefa Grešáka,
rodáka z Bardejova. Počas vernisáže obrazov skladateľovej dcéry akad. mal. Evy Grešákovej
v apríli 2016 v Knižnici Pavla Országha Hviezdoslava v Prešove zazneli myšlienky, ktoré
postupom času sa stali inšpiráciou k vytvoreniu celoročného projektu Rok Jozefa Grešáka.
Život a dielo Jozefa Grešáka
Život skladateľa Jozefa Grešáka sa začína v predposledný deň roku 1907 – 30. decembra.
Narodil sa ako prvorodený zo siedmych detí do rodiny Pavla Grešáka, významného umeleckého rezbára, reštaurátora, kamenára, váženého občana a význačného farníka Rímskokatolíckej farnosti sv. Egídia v Bardejove 2 a matky Anny, rodenej Cverdeľoveje3. Manželstvo
uzatvorili v roku 1907. Pri krste dali prvorodenému synovi meno Jozef Anton Pavol.
Zaujímavosťou je, že všetci synovia pri krste dostali aj krstné meno Pavol. Dcéry zase
krstné meno Cecília (sv. Cecília patrónka cirkevnej hudby)4.
V Chráme sv. Egídia v Bardejove – familiárne mu všetci hovorili Dóm sv. Egídia pre
jeho stavebnú monumentalitu a slohové umelecké pozoruhodnosti – v roku 1909 bol postavený nový dvojmanuálový organ firmou Ottó Rieger v Budapešti pod opusovým číslom 1498.
Post regenschoriho, organistu, zbormajstra obsadila farnosť a mesto Bardejov Józsefom Maj1

Pri porovnaní materiálov k Roku českej hudby 2014 slovenské materiály majú výrazne nedostatky.
Pavol Grešák (30. júla 1880 Bardejov – 26. marca 1951 v Bardejove), pochovaný v rodinnom hrobe na cintoríne Kalvária v Bardejove.
3
Anna Cverdeľová (1893 v Bardejove – 20. júna 1935 v Bardejove); pochovaná v rodinnom hrobe na cintoríne
Kalvária v Bardejove.
4
Ďalšími súrodencami Jozefa Grešáka boli: Jozef Anton Pavol Grešák (30. decembra 1907 v Bardejove – 17.
apríla 1987 v Bratislave), pochovaný v rodinnom hrobe na Kalvárii v Bardejove. Hudobný skladateľ,
klavirista, organista a pedagóg
Anna Mária Cecília (1909 v Bardejove). Vydala sa za Štefana Buranovského. Narodil sa im syn Anton
Buranovský, ktorý sa stal dirigentom a profesorom hudby. V súčasnosti žije v Južnej Kórei
Mária Cecília (1911 v Bardejove)
Magdaléna Cecília ( 1911 v Bardejove)
Anton Pavol (1912 v Bardejove). Stal sa kamenárom a v rodičovskom dome prevádzal svoje remeslo až do
smrti. Je pochovaný v rodinnom hrobe na Kalvárii v Bardejove
Cecília Mária (1917 v Bardejove)
Pavol Ján (1920 v Bardejove)
2
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thényim (1860 – 1948). Nadanie na hudbu sa u malého Jozefa Grešáka prejavil veľmi skoro.
Ujal sa ho práve József Majthényi. Poskytol mu aj učebnicu Náuka u harmónii Josefa Foerstra. Naučil ho základy organovej hry. Jozef bol očarený farebnými možnosťami kráľovského
nástroja a pridajúc svoju usilovnosť robil rýchle viditeľné pokroky. S hrou na husličky sa
predstavil verejnosti už ako šesťročný. Ocenil to aj regenschori József Majthényi tým, že
umožnil Jozefovi Grešákovi zastúpiť ho na nedeľných pobožnostiach a neskôr aj na sv. omšiach. Keď v roku 1920 miesto dómskeho organistu osirelo, správca farnosti Gejza Žebrácky
neváhal a obsadil ho nadaným chlapcom. Vyplácal mu polovičný plat a druhú polovicu použil
na úhradu svojich výloh. Aj tristo vtedajších korún bolo v rodine Grešákovcov dôležitým
príjmom. Otec, síce zručný a už uznávaný remeselník, väčším príjmom neoplýval. V nedeľu
mama odmenila malého organistu najväčším kusom koláča5.
V dobe Grešákovho detstva nebola v meste Bardejov žiadna škola, ktorá by poskytovala
vzdelanie v hre na hudobné nástroje. Naopak, v Bardejove žili a pôsobili viaceré osobnosti,
ktoré boli v hudbe vzdelané a súkromne učili hru na hudobný nástroj, hrali v komorných telesách, dirigovali spevácke zbory a pod. Medzi takéto osobnosti sa zaradil aj riaditeľ Štátnej
meštianskej školy v Bardejove Alois Král6, ktorí spolu s manželkou Teréziou prišli z Hradca
Králové do Bardejova po vzniku Československej republiky v rámci pomoci českej inteligencii Slovensku. Na nové pôsobisko si doniesli aj kvalitné hudobné vzdelanie a rozhľadenosť
v českej i svetovej hudbe. Rovnako aj široké kontakty s osobnosťami českej kultúry a umenia,
čo rýchlo začali využívať v kultúrnom živote mesta. Alois Král o. i. učil na uvedenej škole aj
hudobnú výchovu. Prevzal aj dirigovanie chrámového speváckeho zboru Dómu sv. Egídia
a hral aj na sólové husle. Neušlo mu, že žiak Jozef Grešák je výnimočný hudobný talent. Stal
sa mu radcom i konzultantom v jeho kompozičných pokusoch.
Do svojho odchodu na štúdium na Spišskú Kapitulu Jozef Grešák vytvoril prvé skladby:
Slovenský tanec – Karička pre orchester (1920); Trio pre husle, violončelo a klavír (1920);
Karička C dur pre klavír (1921); Komorná symfónia – dielo skomponované od decembra
1922 do júna 1923.
Pri spätnom pohľade na vývoj symfonickej tvorby po vzniku Československej republiky
sa ukazuje toto dielo ako prvé v poradí. Dielo prekvapuje uvedením východoslovenských
elementov ľudovej piesne v lydických a dorických modálnych prvkoch. Talentovaný mladík
pri komponovaní tohto diela preukázal aj značný stupeň zvládnutia práce s inštrumentáciou (v
nástrojovom obsadení chýba kontrabas; predpisuje I. a II. violončelo, pričom part druhého
violončela má charakter partu pre kontrabas).
Štúdium na Spišskej Kapitule – dôležité obdobie formovania a vzdelania
K rodnému Bardejovu sa najbližšie nachádza Učiteľský ústav v Prešove. Otec Pavol Grešák
svojho syna však dal na ďalšie štúdium na Rímsko-katolícky učiteľský ústav na Spišskú Kapi5

Jozef Grešák spomínal s láskou na svoju mamu a jej zamatový alt. Spievala v chrámovom speváckom zbore
Dómu sv. Egídia v Bardejove.
6
Alois Král sa až do svojho núteného odchodu z Bardejova v roku 1939 vypracoval na váženého občana. Dokázal spájať domácich obyvateľov Slovákov s Čechmi. Bol kronikárom mesta, riaditeľom mestskej knižnice,
predsedom viacerých korporácií, venoval sa ochotníckemu divadelníctvu, angažoval sa pri znovu založení
gymnázia a hudobnej školy v Bardejove, stál na čele osvetového zboru, pozýval významných hudobníkov koncertovať v Bardejove a v tlači písal o ich koncertoch.
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tulu. Ostáva doteraz nedoriešenou odpoveďou, prečo zvolil Spišskú Kapitulu. Jozef Grešák na
prijímaciu skúšku prišiel nielen s vysvedčením zo IV. ročníka Štátnej meštianskej školy
v Bardejove (na prijímacej skúške v disciplíne zisťovania hudobných predpokladov dostal
známku 3), ale aj so svedectvom napísaným v noblesnej latinčine z pera správcu farnosti vdp.
Gejzu Žebráckeho:
„Pater rest corona catholicismi nostri, praeceps politicae partis populi et foederis
„Orol“, membrum fidelissimum et ferventissimus omnium societatum catholicarum, - quem
satis laudare non valeo – filius summo praeditus ingenio, praesertis musicali, optimae indolis,
honestissimus.“
Študent Jozef Grešák počas štúdia na ústave pravidelne účinkoval v rámci kultúrnych
programov. V programe osláv 75. narodenín prezidenta T. G. Masaryka 7. marca 1925 účinkoval v Mozartovom triu – husle, violončelo (Jozef Grešák) a klavír (František Dostalík).
V programe k výročiu vzniku Československej republiky hral v kvartete. Pravidelne hrával aj
na omšiach v Katedrále sv. Martina na Spišskej Kapitule, za čo dostával bezplatne celodennú
stravu. Kúpil si flautu a sám sa na nej naučil hrať.
Počas štúdia Grešáka zastihla informácia o vypísanom súbehu Hudební maticou umělecké besedy v Prahe na novú slovenskú operu. Grešák nezaváhal a v rokoch 1925 – 1926
skomponoval operu Zlatuliena aneb Príchod Slovákov na text Jána Hollého, ktorú zaslal do
súbehu. Pozoruhodné je, že súbehu sa zúčastnil aj jeho pedagóg František Dostalík skomponovanou operou Radúz a Mahuliena. 7 Partitúra sa nezachovala. Začiatkom 50. rokov skladateľ spamäti zapísal kompozičnú škicu diela v korešpondencii svojmu bývalému pedagógovi
Aloisovi Královi do Brna.
Výsledok súbehu na novú opernú slovenskú tvorbu sa Grešák dozvedel až na osobné písomné vyžiadanie počas dvojročnej vojenskej služby v Košiciach. Z odpovede vyplývalo, že
porota nikomu neudelila cenu a odporúčala vypísať nový súbeh. Vieme, že nový súbeh nebol
vypísaný.
Aj keď Grešák pochádzal z mnohopočetnej rodiny, nebolo mu ani raz udelené šatovné
(finančný príspevok na ošatenie pre chudobných študentov). Na vysvedčeniach z jednotlivých
ročníkov upúta v Grešákovom prípade hodnotenie predmetov z hudby, kde má zakaždým najlepšiu známku – 1. V rokoch Grešákovho štúdia predmety hudby učil s niekoľkými prestávkami František Dostalík 8.
Svojmu žiakovi sprostredkoval skladateľský prejav svojho pedagóga a skladateľa Leoša Janáčka, u ktorého v Brne nedokončil štúdium. Dostalík sa prejavil na Spišskej Kapitule aj
prednáškovou činnosťou. Spravoval hudobnú zbierku ústavu a zodpovedal za hudobné zložky
kultúrnych programov a účinkovania študentov na verejných podujatiach.
Na table abiturientov Rímskokatolíckeho učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule zo školského
roku 1926/1927 sa fotografia Jozefa Grešáka nachádza v druhom rade zhora ako tretí zľava.
7

Ďalší prihlásení do súbehu na novú slovenskú operu boli: Viliam Figuš-Bystrí (1875 – 1937) s operou Detvan
(1926) a Miloš Smatek (1895 – 1974) s operou Čachtická pani (1926; v roku 1931 bola opera uvedená v SND).
Prihlásené kompozície posudzovala porota v zložení: František Neumann (predseda), Josef Suk, Frico Kafenda, Mikuláš Schneider-Trnavský, Oto Zítek a Štefan Krčméry.
8
(27. februára 1896 v Málinci-Hámore – 14. októbra 1944 v Bratislave) V literatúre uvádzaná podoba krstného
mena Fraňo. Avšak v pedagogickej dokumentácii a osobných pracovných dokladoch v Rímskokatolíckom učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule vždy uvádzaný ako František Dostalík.
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Medzi fotografiami pedagógov fotografie chýba fotografia Františka Dostalíka. V posledných
mesiacoch školského roku 1926/1927 hudobné predmety vyučoval P. Hubert Horka (v druhom rade, štvrtý sprava). Počas celého štúdia na Spišskej Kapitule hodnotenie predmetov
z hudby má Jozef Grešák najlepšie. Na vysvedčení na skúškach dospelosti v školskom roku
1926/1927 získal hodnotenie: v speve – 1, v hre na husle – 1, v hre na organ – 1.
Rodičia sa potešili, že najstarší syn úspešne ukončil štúdium a konečne bude môcť finančne pomáhať zvýšiť príjem do rodinného rozpočtu.
Jozefa Grešáka však čakali dva roky povinnej vojenskej služby v Košiciach. Tu mal
šťastie na zaujímavého hlavného veliteľa – československého generála, pôvodne francúzskeho dôstojníka, Josefa Jiřího Šnejdárka9. V uvedených rokoch bol veliteľom Krajinského vojenského veliteľstva v Košiciach. Jeho manželka Catherine de Constantin, francúzska, mala
vrúcny vzťah k hudbe. Dostali sa k nej informácie o talentovanom vojakovi, ktorý hrá na klavíri, ba účinkuje aj v Košickom rozhlase ako klavirista. Grešák v období vojenskej služby
dokonca aj skomponoval niekoľko skladieb: Tri skladby – pre klavír (1927) a Sonatínu pre
klavír (1928). Pani Šnejdárková otvorila Grešákovi dvere svojho príbytku, aby pomáhal
a dozeral nad klavírnymi cvičeniami ich dcéry Márie. Snažila sa mu aj zabezpečiť francúzske
štipendium na ďalšie štvorročné štúdium hudby v Paríži. Otec Pavol Grešák však s tým nesúhlasil, pretože v tom období bol vážne chorý a zabezpečenie početnej rodiny bolo ohrozené.
Jozef Grešák na vojenskú službu spomínal so šibalským úsmevom a šibalstvom žiariacimi
očami, ale aj s boľavým srdcom na postoj svojho otca. Neodpustil mu toto rozhodnutie. Grešák využil možnosť dostať sa na ďalšie štúdium do bližšej Prahy do Majstrovskej triedy prof.
Vítězslava Nováka10. Odvážne riešenie zadanej úlohy natoľko „prekvapila“ prof. Nováka, že
mu vytkol mladícku „odvahu“ a poslal z triedy preč. Ešte raz v polovici 30. rokoch sa Grešákovi otvorí možnosť ísť študovať do USA. Neisté predvojnové obdobie a vypuknutie vojnovej apokalypsy aj túto nádej pochovali.
Dve desaťročia skladateľovho odmlčania
Po utíšení sa zložitej zdravotnej situácie otca Pavla Grešáka sa Jozef snaží postaviť na vlastné
nohy. V roku 1931 uzavretie 21. 11. 1931 manželstva s Gabrielou, rodenou Čičátkovou,
11
s ktorou sa poznal už niekoľko rokov. Prijíma miesto klaviristu v kúpeľnom orchestri
v Bardejovských Kúpeľoch. V Bardejovských Kúpeľoch sa rozhodne aj usadiť a vybudovať
rodinné zázemie, preto kupuje vilu povyše dnešnej Caroly. Z tohto manželstva sa 28. 10. 1934
narodila dcéra Eva12, podľa ktorej pomenoval túto vilu.
Vojnové časy rodinu rozdelia. Otec Jozef Grešák sa snaží vyhnúť povolaniu do armády,
lebo pre neho by to s istotou znamenalo odvelenie na front. Koniec jeho milovanej hudbe.
Ešte pred uzavretím hranice medzi Protektorátom Čechy a Morava a Slovenským štátom odí9

(2.apríla 1875 Napajedlá pri Zlíne – 13. mája 1945 Casablanka, Maroko).
Grešák sa chcel dostať študovať najskôr k Leošovi Janáčkovi. Ten v tom čase zomrel. Béla Bartók v tom čase
neučil. Tieto skutočnosti viedli Grešáka skúsiť šťastie u Vítězslava Nováka.
11
(1915 – 2004 Bratislava).
12
Eva Grešáková (1934 – 2009) akademická maliarka. Jej manželom bol skladateľ a klavirista Ján Zimmer
(1926 – 1993). Z tohto manželstva pochádza syn Richard Zimmer (1957 - ), ktorý po štúdiu dirigovania
a kompozície na Konzervatóriu v Bratislave, študoval dirigovanie v triede národného umelca prof. Ladislava
Slováka a do roku 1990 pôsobil ako dirigent. Bol známy aj uvádzaním súčasnej slovenskej tvorby.
10
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de do Prahy. Vojnové roky prežije ako klavirista a korepetítor vo viacerých českých
a moravských divadlách. Ako klavirista sa dostane dokonca aj do Berlína. Počas týchto rokov
sa dostane aj k džezu, čo neskôr poznačí aj Grešákov štýl hry na klavír. V Prahe prijal angažmán ako korepetítor aj do revuálneho divadla českého choreografa a tanečníka Joe (Josefa)
Jenčíka. Manželka s dcérou odišla do Bratislavy. Počas evakuácie utrpeli značné škody. Sám
skladateľ v rozhovore spomínal, že prišiel o pianíno a o rukopisy vlastných skladieb.
Do rodného Bardejova sa Jozef Grešák definitívne vrátil v roku 1949.
Obdobie návratu a hľadania
Po oslobodení v máji 1945 nastali roky budovania zdanlivej demokracie. Hektické obdobie
vybavovania si účtov. Znova sa páchajú mnohé krivdy aj na nevinných občanoch. Všetky nádeje na demokratické usporiadanie pomerov v Československej republike ukončí komunistický puč vo februári 1948. Nové výzvy i nové útrapy. V plnej miere to platí aj o ďalšej životnej
etape skladateľa Jozefa Grešáka.
Na dva školské roky – 1949 až 1951 prijal Grešák miesto pedagóga hudobnej výchovy
a výtvarnej výchovy na Gymnáziu v Bardejove13. Do tohto obdobia zapadá aj začiatok novej
etapy Grešákovej kompozičnej aktivity. Začal pracovať nad operou Neprebudený. Prostredníctvom korešpondencie s PhDr. Jozefom Tvrdoňom odkrýva svoje vnútro a hovorí
o skladateľskej činnosti. Súbežne na adresu rodičovského domu na Dlhom rade v Bardejove
prichádza list z Brna od niekdajšieho učiteľa a riaditeľa Aloisa Krála. Je plný záujmu a otázok
na rezbárovho syna Jozefa Grešáka. Rozvinie sa korešpondencia, ktorá nadviaže na niekdajší
úprimný vzťah žiaka k svojmu pedagógovi, radcovi a podporovateľovi. Grešák si v tejto korešpondencii vyleje svoje boľavé srdce nad prežitými rokmi ďaleko od domova
i nemožnosťou sa uplatniť v hudobnej kultúre v prítomnosti. Realizácia komunistickej reformy školstva spôsobí zrušenie gymnázií. Typ gymnaziálneho štúdia sa nehodí do koncepcie
nového štátu. Grešák stratil pevný zdroj obživy. Prijme miesto korepetítora v Ukrajinskom
súbore piesní a tancov v Medzilaborciach.
Do tohto chmárami nežičlivosti poznačených rokov ako jasný slnečný lúč zapôsobí
stretnutie s vynikajúcim českým dirigentom Václavom Talichom v roku 1952 počas jeho koncertu so Slovenskou filharmóniou v Košiciach. V roku 1954 sa stáva korepetítorom v Ukrajinskom národnom divadle v Prešove. V roku 1955 odišiel do Bratislavy. Stretnutie
s dirigentom Ladislavom Slovákom, ktorý viedol nejaký dirigentský kurz v Prešove. Zvesť
o žijúcom skladateľovi v Prešove a povesťou divných skladieb sa nakoniec premietla do skutočnosti, že v roku 1955 niektoré diela Ladislav Slovák v Bratislave uviedol. Jozef Grešák

13

Na vernisáž výstavy Na chválu Božiu a pre potechu srdca akad. mal. Evy Grešákovej v máji 2018
v Ľuboticiach (v rámci Roka Jozefa Grešáka) prišla obyvateľka tejto obce, ktorú ešte Grešák učil
v uvedených rokoch na Gymnáziu v Bardejove. Spomínala veľmi živo na svojho pedagóga. Grešákovi pedagogická práca nebola bytostne cudzia. Vypracoval teoretickú reflexiu Teória harmonických pohybov
o kompozičných princípoch aplikovaných vo svojej hudobnej reči. Práca ostala v rukopis. Keď sa po roku
1961 uvažovalo o zriadení Pedagogického inštitútu v Košiciach (v tom čase bol Pedagogický inštitút
v Prešove), Jozef Grešák si podal žiadosť o pedagogické miesto. Dostal zamietavú odpoveď. Táto skutočnosť
zrejme navždy pochovala túžbu skladateľa sa uchádzať o pedagogické miesto. Kto vie, či by v tom období
mu boli uznali ako dostačujúce vzdelanie zo Spišskej Kapituly.
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v roku 1955 počul po prvýkrát svoje skladby naživo. Bolo to pre neho veľké povzbudenie.
Možnosť uplatniť sa v hudobnom živote východného Slovenska bola v nedohľadne.
Udalosti komunistického prevratu vo februári 1948 priniesli novú životnú realitu aj do
Grešákovho života. Osobitne do skladateľovho života zasiahlo znárodnenie Bardejovských
Kúpeľov v rámci Československa. Zrazu obyvatelia – majitelia viliek, domčekov prišli
o svoje vlastníctvo. Boli z nich vysťahovaní. Skladateľ Jozef Grešák prišiel o vilu Eva. Odmietal sa vysťahovať.
Zložitú životnú situáciu skladateľa Jozefa Grešáka približuje zachovaný autograf z 8.
decembra 1952. Historickou skutočnosťou ostáva, že Vila Eva nebola reštitučne potomkom
skladateľa Jozefa Grešáka vrátená. Zámer zriadiť v nej pamätnú izbu, hosťovské izby a privát
pre správcu, sa nemôže zrealizovať. Z priečelia fasády bol odstránený nápis z drevených písmen Eva (vytvorený možno zručným ešte jeho otcom rezbárom Pavlom Grešákom).
Jozef Grešák hľadá podporu aj u vedúcich osobností hudobného života v Bratislave.
Obracia sa na Eugena Suchoňa. Na krátky čas v rokoch 1956 – 1957 získal štipendium Slovenského hudobného fondu na štúdium kompozície u prof. Jána Cikkera. Bystrý postreh Cikkera podčiarkuje skutočnosť, že Grešák ďalšie vzdelávanie nepotrebuje a hodiny ukončí. Ale
čo s Jozefom Grešákom ďalej? Napokon od 15. 1. 1957 sa stáva tajomníkom Krajskej pobočky Zväzu slovenských skladateľov v Košiciach. K tomuto momentu Jozef Grešák skomponoval: operu Neprebudený na text podľa Martina Kukučína a autora (1952); Slovenské ľudové
balady pre miešaný zbor (1953); Bardejovskú baladu pre miešaný zbor (1954); Concertino
pre husle a klavír (1954) a Raduz a Mahuliena balet pre veľký orchester 1954 – 1955).
Jozef Grešák – funkcionár umeleckého zväzu
Pracovná pozícia krajského tajomníka Zväzu slovenských skladateľov v Košiciach až do odchodu do dôchodku poskytovala Jozefovi Grešákovi finančné zabezpečenie. Umelecké zväzy
vznikli ako ideologický nástroj vládnucej strany na presadzovanie marxisticko-leninského
učenia do oblasti jednotlivých umeleckých oborov. Nakoľko jej realizácia postihla konkrétneho umelca, veľmi často záviselo od ortodoxnosti funkcionárov. Do istej miery tieto umelecké
zväzy sa stali nástupcami umeleckých besied, či umeleckých spolkov Československej republiky. Prostredníctvom umeleckých zväzov mohla komunistická strana kontrolovať
a usmerňovať tvorcov, interpretov, umeleckých vedcov a kunsthistorikov. Na druhej strane
zakladali sa umelecké školy, vzdelávanie v umeleckých oblastiach sa stalo dostupnejšie, rozvíjali sa výstavné, koncertné i dramatické realizácie. Podporovali sa umelci ako nositelia tvorivých hodnôt, ktorí mali poslanie prispievať k formovaniu estetického cítenia širokých vrstiev obyvateľstva.
V žiadnej doteraz publikovanej stati o Jozefovi Grešákovi sa nedozvieme ďalšie informácie o tejto jeho organizátorskej činnosti. Výstavný projekt Roka Jozefa Grešáka po prvýkrát návštevníkovi priblížil túto činnosť skladateľa, ktorú možno rámcove charakterizovať:
 formovať členskú základňu skladateľov, interpretov, muzikológov v rámci východného
Slovenska,
 spolupracovať a odborne radiť v oblasti spolupráce medzi umeleckými inštitúciami
v kraji,
 vytvárať podmienky pre rozvoj koncertného života v kraji,
105

 v odbornej oblasti sa podieľať na vyhláseniach a hodnotení súťaží a prehliadok
amatérskych súborov a telies, účasť v porotách,
 podporovať talentovaných študentov konzervatória v ich záujme o ďalšie umelecké
vzdelávanie,
 hľadať možnosti uplatnenia absolventov umeleckých škôl po ich návrate domov v rámci
kraja,
 založiť profesionálny symfonický orchester v Košiciach,
 v periodickej tlači hľadať a vytvárať priestor pre publikačné realizovanie hudobných
kritikov a publicistov,
 byť sprostredkovateľom medzi zväzovým ústredím v Prahe a v Bratislave pri
koordinácii podujatí, aktivít a pod. v rámci Východného Slovenska.
Z dochovaných materiálov môžeme vyčítať skutočnosť, že členmi ústredných zväzových
orgánov boli predovšetkým skladatelia, interpreti a muzikológovia žijúci hlavne v Prahe
a v Bratislave. Výnimočne do týchto orgánov boli volení členovia mimo týchto miest.
Najmenší priestor dostal práve Východoslovenský kraj. Iba v jednom prípade sme sa dostali
k informácii, že skladateľ Jozef Grešák bol zvolený za náhradníka (!).
Jozef Grešák sa okrem povinností zväzového funkcionára venoval intenzívnej kompozičnej činnosti. Do vzniku Štátnej filharmónii Košice v roku 1968 sa interpretmi jeho diel stali
orchestre Štátneho divadla v Košiciach a Košický rozhlasový orchester, ako aj pedagógovia
Štátneho konzervatória v Košiciach. Uveďme aspoň tieto skladby: Magurský tanec pre orchester a pre klavír (1957); Malú suitu pre komorný orchester (1957); Východoslovenskú symfóniu (1958 – 1959); Povstanie – Pieseň o zemi zajtrajška – kantáta pre sóla, miešaný zbor,
dve trúbky, osem lesných rohov a bicie nástroje na slová M. Procházku (1959); Vysťahovalecká mužský dvojzbor (1961); Madrigal pre mužský zbor na text A. Obšutovej (1961); Vysťahovalecké piesne pre sóla, miešaný zbor a orchester (1961); Nové Slovensko pre mužský zbor
na text Vojtecha Mihálika (1963); Ouvertura pre orchester (1963); Pesničky
o východoslovenskej nížine pre miešaný zbor a orchester (1963); Stretnutie na Ringstrasse pre
trojhlasný zbor na text Milana Rúfusa (1963); Morceau I. pre husle a klavír (1963); Zemplínske variácie pre sóla, miešaný zbor a orchester na text básnickej zbierky Pavla Horova (1965);
Concertino pastorale pre hoboj, anglický roh, lesný roh a orchester (1965) a Rotory I. pre
klavír (1966).
Vznik Štátnej filharmónie Košice a skladateľ Jozef Grešák
Pre skladateľa je dôležité, aby svoje diela počul na koncertnom pódiu. Aby sa dostali
k poslucháčovi. Takým významným momentom v živote skladateľa Jozefa Grešáka nastal
v roku 1968, keď Slovenská národná rada v Bratislave rozhodla o založení profesionálneho
symfonického orchestra v Košiciach. Počas prvého decénia existencie orchestra sa na jeho
pulty dostalo jedenásť Grešákovych skladieb. Šéfdirigent Bystrík Režucha (1935 – 2012)
a koncertný organista a profesor organovej hry Ivan Sokol (1937 – 2005) sa stali veľkými
propagátormi tohto skromného umelca. Bystrík Režucha pri stom výročí narodenia skladateľa
Jozefa Grešáka sa vyznal: „V začiatkoch Štátnej filharmónie Košice sme zvažovali, či sa na
Východe vyskytuje skladateľ dostatočného formátu, aby sme sa mu výrazne venovali. Usúdili
sme, že takým tu je Jozef Grešák. A to sme ani tušiť nemohli, čo všetko ešte vytvorí. A tak sa
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postupne stal najgeniálnejším slovenským skladateľom. Zostáva ešte, aby si to verejnosť plne
uvedomila.“
Táto významná udalosť vo vývoji hudobného života východného Slovenska sa udiala
v období, keď Grešák sa vyrovnával s vplyvom Druhej viedenskej školy. Vznikajú vrcholné
diela, pre ktoré je charakteristický osobitý kompozičný jazyk.
Jozef Grešák sa stáva aj členom predsedníctva Košickej hudobnej jari. Súbežne sa
v priestore koncertného života Slovenska hlási o svoj životný priestor Medzinárodný organový festival v Košiciach. Jeho zakladateľ prof. Ivan Sokol ho pri jeho zrode situoval aj do ďalších miest kraja. Do dramaturgie prvého ročníka festivalu sa dostal aj organový recitál
v Chráme sv. Egídia v Bardejove, na ktorom prof. Ivan Sokol v premiére uviedol Grešákove
Impulzy pre organ14. Nástup normalizácie znemožnil realizáciu koncertov v kostoloch a tak sa
festival realizoval iba v Košiciach. Koncertná sieň Domu umenia sa stala miestom stavby
nového organa vyhovujúceho koncertným požiadavkám.
Tvorba „Amebického“ obdobia
Améby – predohra pre symfonický orchester otvára posledné tvorivé obdobie Jozefa Grešáka.
Dielo skladateľ uviedol slovami, ktoré podávajú kľúč k pochopeniu nastávajúceho obdobia:
„..Netvrdím, že AMÉBY sú mojou najlepšou skladbou alebo že nenapíšem lepšiu kompozíciu, ale je to moje prvé dielo, o ktorom hovorím, že je to „čistá skladba“. Rozoznávam totiž
diela, ktoré môžu byť dobré, ale nemusia byť „čisté“. Ak by som chcel vysvetliť tento pojem,
musím upriamiť pozornosť najprv na svoju predchádzajúcu skladbu ROTORY II. O čo ide?
Myslím, že som sa sústredil na otázky rytmu, pulzácie a taktov. Moje kompozície mali od začiatku určité nedorozumenie v otázke taktov. Takt ako taký – v klasickom ponímaní – som do
určitej miery neuznával. Nezodpovedal môjmu naturelu a východoslovenskému cíteniu ľudového umenia v hudbe, z ktorého vychádzam. Ľudový hudobný výraz ťažko vtesnať do taktov.
Akosi takto cítim aj ja a keď som chcel tomu dopomôcť, písal som vo svojich skladbách nie
takty, ale stopy. Takýmto prípadom je moja opera NEPREBUDENÝ. Hudobnú myšlienku som
chcel vyjadriť dynamikou... Prišiel som na to, že dĺžka niektorých nôt, ak je dlhšia než má
byť, brzdí celý postup. Musí sa uhádnuť presná doba trvania každej noty.
...V mojom vedomí je nad rytmus postavený pohyb. Som za tanečnosť, ale domácu. Konkrétne vychádzam z východoslovenských karičiek, v ktorých už Bartók videl asymetriu v symetrii. Teda tu sú korene zaujímavej rytmickosti, ktorou sú charakteristické AMÉBY. Karičky
som rozobral stavebne a ich stavbu považujem za základ. AMÉBY sa zakladajú na pulzoch.
Celá skladba má rovnomerný pulz, ako ho poznáme napríklad z gregoriánskeho chorálu, ale
aj zo súčasnej hudby tanečnej. Rovnomerne plynúci pohyb - bez ohľadu na ťažkú a ľahkú
dobu – je charakteristický pre život a pohyb vôbec. V klasickej hudbe je každá doba rovnaká.
Len takty sa menia. V mojom prípade sú doby asymetrické. Ak by som to chcel vyjadriť starým
jazykom, tak prvá doba je dlhšia ako druhá, tretia je zasa iná, ale dohromady súvisia. To ale
znamená, že proporcia je porušená vo vnútri taktu a to považujem za nóvum. Snažil som sa
o pohyblivosť, o nové chápanie vyššie naznačených pojmov a v tom je hlavný zámer AMÉB.“

14

Na tento koncert si živo spomínam aj s odstupom toľkých rokov. Bol to organový recitál po nedávnej generálke nástroja z dielne Otta Riegera z Budapešti – Opus 1498.
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Dielo pôvodne objednal u skladateľa vtedajší riaditeľ Slovenskej filharmónie v Bratislave
Doc. PhDr. Ladislav Mokrý, CSc (1932 – 2000). Premiéra sa konala 12. 4. 1972 v Redute
v Bratislave, kde orchester Slovenskej filharmónie dirigoval Bystrík Režucha. Améby sa stali
najhranejším Grešákovým dielom na našich i zahraničných koncertných pódiách. Práve za
Améby bola Slovenským hudobným fondom skladateľovi udelená v roku 1975 Cena Jána Levoslava Bellu.
Rok 1972 bol pre skladateľa Jozefa Grešáka významný aj preto, že sa skladateľ dožil
65. rokov. Vláda Československej socialistickej republiky 19. 12. 1972 udelila Jozefovi Grešákovi za celoživotnú hudobnú tvorbu a kultúrno-politickú činnosť čestný titul ZASLÚŽILÝ
UMELEC. Jozefa Grešáka charakterizovali osobité vízie v kompozičnej oblasti, ale aj humanistické zásady v záujme o človeka. Zvlášť o človeka ubiedeného, bezbranného, ponižovaného rôznymi dejinnými okolnosťami. Bol obhajcom sirôt žijúcich rodičov. Keď v roku 1977
podpísali viacerí intelektuáli a umelci dokument Charta 77, ŠTB podozrievala Grešáka, že aj
on patrí k tým, čo ju podpísali. Zaistili ho a držali 48 hodín vo vyšetrovacej väzbe.
Z príležitosti 65. narodenín skladateľa sa v rodnom Bardejove uskutočnil prvý koncert
Štátnej filharmónie Košice v niekdajšej kinosále Dukla. Orchester dirigoval Bystrík Režucha.
O živote a diele Jozefa Grešáka sa skromnému počtu návštevníkov v poriadne uzimenej sály
prihovorila muzikologička prof. Mária Potemrová.15
Sociálna balada Zuzanka Hraškovie Pavla Országha Hviezdoslava upútala citlivé vnútro
skladateľa natoľko, že sa ju rozhodol zhudobniť. Zvolil si nie menšiu, či nenáročnejšiu formu
ako formu opery. Toto dielo je predmetom príspevku štúdie univerzitnej profesorky Mgr. Art.
Ireny Medňanskej, PhD. Dovolíme si tu iba pripomenúť slová samotného skladateľa, ktorý
nie raz v osobnom rozhovore konštatoval, že chcel vyjadriť svoj protest voči útlaku sirôt žijúcich rodičov. Od premiéry diela v roku 1973 v Redute v Bratislave uplynulo viacero desaťročí. Kompozičné uchopenie Hviezdoslavovej balady aj dnes k nám hovorí nástojčivým hlasom
skladateľa, ktorý sám vyšiel zo skromných rodinných pomerov a zakúsil nedostatok základných životných potrieb, biedu, strádanie, ktoré prekonával svojou húževnatosťou.
„Často som premýšľal o probléme života, smrti, nech som tvoril čokoľvek, a v takých
chvíľach sa vo mne začalo ozývať akési rekviem. Začal na mňa doliehať vonkajší svet. Neutrónová bomba, rasizmus, nezamestnanosť, vraždy, hlad, únosy,,, Koľko ľudí umiera každú
minútu, koľko predčasne, nezmyselne, koľko detí??? Rekviem, rekviem, rekviem!!! Ale zomrieť
ešte skôr než sa narodiť – aký smútok, bolesť, zúfalstvo! Obťažkaný hudbou a Wolkrovým veršom som sa prechádzal po tichom jesennom parku Bardejovských Kúpeľov, až som sa zastavil
pred dreveným kostolíkom. Aká krása, aká podmanivá sila v diele prostého slovenského človeka. Človeka, ktorý bol po stáročia týraný, vysávaný – a predsa je tu – živý vo svojom prostom a súčasne gigantickom diele. A vtedy som pochopil: nie rekviem, ale Panychída so zborom, oslavujúca život! Môj duchovný brat Leoš Janáček vyslovil vo svojej Glagolskej omši
veľkú pravdu! A tak sa zrodila Panychída...“
Dielo skomponoval Jozef Grešák na objednávku riaditeľa Českej filharmónie PhDr. Lubomíra Čížeka (1932 –), ktorý bol prvým riaditeľom novozaloženej Štátnej filharmónie Košice v Košiciach. Tu sa spoznal so skladateľom, v ktorom spolu so šéfdirigentom Bystríkom
Režuchom prorocky spoznal osobnosť, ktorá svojou tvorbou presahuje rámec kraja i Česko15

Autorka príspevku bola na koncerte osobne prítomná.
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slovenskej socialistickej republiky. Premiéra Panychídy pre soprán, tenor, miešaný zbor
a orchester na báseň Jiřího Wolkera Balada o nenarozenom dítěti a na text staroslovienskych
smútočných obradov mala premiéru v roku 1978 v Prahe.
Do posledného tvorivého obdobia skladateľa Jozefa Grešáka patria aj kompozície:
Intrada z opery „S Rozarkou“ pre orchester (1973); Bájky Jonáša Záborského pre miešaný zbor (1973); Organová symfónia pre organ a orchester (1975); Koncertantná symfonietta
pre orchester (úprava Concertina pre husle a orchester z roku 1954; 1976); Organová kniha
pre Ivana Sokola (1976); Bardejovský kolonádny tanec pre orchester (1977); Hudba pre klavír
a orchester (1980) a Preludium, intermezzo a tanec pre orchester (z opery Neprebudený revidoval Bystrík Režucha; 1983).
V týchto rokoch skladateľa postihli aj závažné zdravotné okolnosti. Pri jednej z ciest do Bratislavy k dcére akad. maliarke Eve Grešákovej ho napadli výrastkovia. Posledné roky prežil
práve v jej opatere.
Skladateľa – filozofa Jozefa Grešáka označujeme za barda východného Slovenska. Bol
veľkým lokálpatriotom Bardejova. Pri svojich 75. narodeninách sa vyznal:
„Bol by som nešťastný, keby som musel východné Slovensko opustiť – sem patrím a tu
chcem aj zomrieť. Isteže, chcem aj cestovať, ale vždy sa znovu na východné Slovensko vracať,
najmä do môjho Bardejova...“
Do rodného Bardejova sa vrátil. Spočinul v rodinnom hrobe na cintoríne Kalvária
pri svojich rodičoch, niektorých súrodencoch a ďalších rodinných príslušníkoch pod majestátnym kamenným krížom – dielom Jána Grešáka.
Štefan Čurilla a jeho monografia o skladateľovi Jozefovi Grešákovi
Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Štátna filharmónia Košice a Mestský úrad Bardejov vydali
v roku stého výročia narodenia a tridsiateho výročia skladateľovho úmrtia monografiu Jozef
Grešák – Hľadanie hudobného tvaru a času z pera hudobného pedagóga Štefana Čurillu. Historickou skutočnosťou ostáva fakt, že táto monografia nevznikla bezprostredne niekoľko rokov pred rokom 2007. Monografia bola napísaná pôvodne k 75. narodeninám skladateľa Jozefa Grešáka. Dokumenty o tom nájdeme vo viacerých článkoch v printových médiách muzikologičiek PhDr. Lýdie Urbančíkovej a Silvie Fecskovej. V nich je zmienka o tom, že jubileum
skladateľa sprevádza o. i. aj odovzdanie textu monografie Štefana Čurillu Slovenskému hudobnému fondu v Bratislave k vydaniu. Ťažiskové texty z tejto monografie predniesol sám
autor Štefan Čurilla na autorskom večere Kruhu priateľov hudby v Bardejove v decembri
1982 za osobnej účasti skladateľa. Pri porovnaní dobovej nahrávky sa potvrdilo, že ide
o zhodný text s tlačeným textom monografie. Medzi rokmi 1982 až 2007 uplynuli tri desaťročia. Autor monografie nevyužil čas, aby monografiu dopracoval, v niektorých častiach aj prepracoval. Nedostatkami Čurillovej monografie sú chybná faktografia pri životných osudoch,
rovnako aj pri súpise kompozícií a premiér a uvedeniach Grešákových skladieb na koncertoch. Autor obišiel pôsobenie skladateľa Jozefa Grešáka ako tajomníka Krajskej pobočky
Zväzu slovenských skladateľov. Prínos Čurillovej monografie je v niektorých analytických
kapitolách o vybraných Grešákových kompozíciách.16
16

ČURILLA, Štefan, 2007. Jozef Grešák. Hľadanie hudobného tvaru a času. Košice: Štátna filharmónia, Bardejov: Mestský úrad, Prešov: Prešovský hudobný spolok Súzvuk 2007. ISBN 978-80-89188-18-5.
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Prezentácia dokumentov skladateľa Jozefa Grešáka v knižniciach
Vytvorený projekt výstavy Skladateľ Jozef Grešák – život a dielo v rámci Roka Jozefa Grešáka sa predstavil širokej slovenskej verejnosti práve v priestoroch knižníc. Svoju premiéru mal
v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove 6. 3. 2017. Na vernisáži sa zúčastnili
osobnosti hudobnej kultúry Slovenska – univerzitná prof. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD.,
emeritná riaditeľka Štátnej filharmónie Košice, z Prešovskej univerzity v Prešove a vedecká
predsedníčka Roka Jozefa Grešáka; hudobný skladateľ a pedagóg Jozef Podprocký z Košíc,
emeritný riaditeľ Štátnej filharmónie Košice, blízky priateľ skladateľa a editor viacerých Grešákovych skladieb; PaedDr. Mgr. art. Július Klein, riaditeľ Štátnej filharmónie Košice a PhDr.
Lýdia Urbančíková, dlhoročná redaktorka Slovenského rozhlasu - štúdia Košice, hudobná
kritička, historička, dramaturgička. Kurátorkou výstavy bola autorka projektu Silvia Fecsková, muzikologička, dramaturgička a organizačná predsedníčka Roka Jozefa Grešáka. Riaditeľka knižnice Mgr. Ľudmila Jászayová s kolektívom sprístupnila výstavný priestor aj na realizáciu vzdelávacích programov pre žiakov základných škôl a základných umeleckých škôl.
Študenti Univerzity tretieho veku Prešovskej univerzity Prešov absolvovali 17. 3. 2017
v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove študijnú frekvenciu so zameraním na hudobné umenie. Jeho súčasťou bola aj muzeálna pedagogika v podobe turistických chodníkov
v Bardejove a v Bardejovských kúpeľoch o osobnosti skladateľa Jozefa Grešáka.
Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni sa stala miestom inštalácie výstavy „Skladateľ
Jozef Grešák a Zuzanka Hraškovie“. Riaditeľka Mgr. Ivana Šípošová s kolektívom sprostredkovali pre žiakov základných a umeleckých škôl mesta aj vzdelávacie popoludnia s témou
Hviezdoslavovej balady Zuzanka Hraškovie v diele vyznačujúcom sa mimoriadne silným
súcitom k ubiedeným a utrápeným jedincom v kompozičnom stvárnení Jozefa Grešáka.
Centrálna študovňa Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity v Prešove sa stala miestom inštalácie výstavy „Umenia v rodine Grešákovcov“, ktorá po prvýkrát umelecké osobnosti v tomto významnom rode z Bardejova – umeleckého rezbára, reštaurátora a kamenára
Pavla Grešáka, jeho syna skladateľa Jozefa Grešáka, vnučky akad. mal. Evy Grešákovej
a dirigenta Richarda Zimmera, skladateľovho vnuka. Pre študentov umeleckých smerov Prešovskej univerzity sa 4. 10. 2017 uskutočnil v centrálnej študovni odborný muzikologický
seminár s prednáškami univ. prof. Mgr. art. Ireny Medňanskej, PhD., docenta Mgr. art. Karola
Medňanského, PhD. z Katedry hudby Prešovskej univerzity a muzikologičky Silvie Fecskovej. Garantom inštalácie výstavy bol riaditeľ Univerzitnej knižnice Prešovskej knižnice
v Prešove Ing. Peter Haľko s kolektívom.
Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove sa 8. 2. 2018 stala miestom medzinárodnej muzikologickej konferencie Skladateľský odkaz Jozefa Grešáka v kontexte spoločenských pomerov doby. Zanietené vedecké diskusie doplnili dve výstavky. Bibliografické oddelenie knižnice pripravilo výstavu ukážok regionálnej tlače Bardejove viažuca sa ku skladateľovi Grešákovi. Návštevníci konferencie v rámci druhej výstavy sa mohli oboznámiť
FECSKOVÁ, Silvia, 2008. Nad jedným hľadaním hudobného tvaru a času. In: Bardejovské novosti. 2008,
roč. 19, č. 6, s. 3, 4.
Pri spracovávaní súpisu skladieb Jozefa Grešáka k výstavným účelom sme sa o monografiu Štefana Čurillu
nemohli oprieť a ani o ďalšiu literatúru, pretože sme našli viacnásobné časové nezrovnalosti. Ukazuje sa, že
je potrebné súpis vypracovať nanovo.
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s priebehom Roka Jozefa Grešáka vo forme fotodokumentácie. Mgr. Ľumila Jászayová
s kolektívom iniciovali ešte jeden návrat k osobnosti tohto bardejovského rodáka v rámci
Týždňa slovenských knižníc. Oslovili autorku Roka Jozefa Grešáka Silviu Fecskovú, aby prostredníctvom turistickej potulky predstavila miesta Bardejova a Bardejovských kúpeľov spätých so životom a skladateľskou činnosťou.
Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove má vo svojom knižničnom fonde len
sekundárne pramene vo forme bibliografických jednotiek zo života a o skladateľskom odkaze
Jozefa Grešáka. Spolupráca s muzikológmi však dala príklad ako možno ponuku svojich aktivít rozšíriť o takýto projekt, ktorý môže byť inšpiráciou aj pre iných.
Záver
Na životnej púti skladateľa Jozefa Grešáka sa odrazil spoločenský vývoj, politické zmeny,
vojnové konflikty troch štvrtín 20. storočia, politické zmeny Rakúsko – Uhorskej monarchie,
prvej Československej republiky, prvej Slovenskej republiky, obnovenej Československej
republiky, komunistickej vlády od prevratu vo februári 1948, oba vojnové konflikty – 1. svetová vojna i 2. svetová vojna. V živote skladateľa Jozefa Grešáka sa odzrkadlil zápas hudobnej kultúry na našom území od pretrvávania romantizmu, ktorý sa ešte poriadne nerozvinul,
ale aj vplyv nových estetických a umeleckých smerovaní pri formovaní hudobného života
v jeho rozmanitosti po vzniku Československej republiky.
Skladateľ Jozef Grešák je nielen prepojený s rodným Bardejovom, ale aj s neďalekými
Bardejovskými kúpeľmi, kde v roku 1931 kúpil vilu Evu. Idylu vytvorenia stabilného rodinného sídla čoskoro narušila 2. svetová vojna, po nástupe vlády komunistov v roku 1948 – o. i.
aj privatizácia liečebných zdrojov v Československej republike. Zaujímavosť je, že liečebné
kúpele boli sprivatizované na základe jedného zákona, okrem Bardejovských kúpeľov. Tie sa
riadili ďalším zákonom. Majiteľom boli bez náhrady odňaté sprivatizované vilky, domčeky
a boli vyhnaní z Bardejovských kúpeľov. To postihlo aj Jozefa Grešáka. Urputne sa tomu bránil. Až v roku 1973 o vilu Eva definitívne prišiel. Pridelili mu garzonku v Bardejove. Nepoddajný Grešák sa nevzdal. Objavil za vilou Augustineum (vtedy známu ako Červený kútik)
malý domček, v ktorom bývala staršia pani. Jej prepustil svoju garzonku a on sa nasťahoval
do tohto domčeka. Postupne si ju na vlastné náklady opravil a prispôsobil pre svoje potreby.
Jeden z pracovníkov Bardejovských kúpeľov autorku tohto príspevku v 80. rokoch upozornil,
že vo vedľajšej neopravenej vile na prízemí sú na hromadách Grešákove veci. Priestor neuzamknutý a s vybitými oknami. Ako sa tam skladateľove veci dostali? Grešák sa odmietol
z vily Eva vysťahovať. Deložovali ho a veci uložili tam – popísané hárky notového papiera,
fotografie, gramofónové platne s nahrávkami Janáčkovych skladieb, tablová fotografia, iné
dokumenty a listiny, či korešpondencia. Takto sa uvedené materiály previezli k autorke príspevku, ktorá ich opatruje až dodnes. Stali sa dôležitým zdrojom realizácie výstavy, ktorá
putovala v modifikovanej podobe celým Rokom Jozefa Grešáka. Vo výstavnom projekte využili skeny fotografického materiálu, notového materiálu, dokumentov o štúdiách, práce z činnosti vo Zväze slovenských skladateľov, programov koncertov a iných podujatí. Návštevník
výstavy mal dispozícii na počúvanie Zuzanku Hraškovie a Améby Jozefa Grešáka.
Vďaka Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove a jej mimoriadne ústretovej
pani riaditeľky Mgr. Ľudmily Jászayovej s maximálnym využitím priestoru sme 6. marca
2017 sprístupnili výstavný projekt, ktorý predstavuje osobnosť Jozefa Grešáka v dejovej línii
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života a jeho tvorivých i organizačných výstupov. Snažili sme sa, aby osobitne pri ťažiskových dielach skladateľa, si návštevník mohol urobiť akýsi dialóg s autorom – začítať sa do
jeho vyznaní. Výstavný priestor sme počas uvedeného obdobia využívali aj na edukačný proces – pre skupiny žiakov miestnych Základných umeleckých škôl (ďalej ZUŠ). Osobitnou
formou bola zásluhou pána docenta Karola Medňanského výjazdová výučba študentov Univerzity tretieho veku Prešovskej univerzity v Prešove. Prepojili sme to aj s poznávacím turistickým chodníčkom, ktorý priblížil vzťah Jozefa Grešáka v Bardejovských kúpeľoch. Do projektu sme včlenili metódu muzeálnej pedagogiky.
Počas spracovania exponátov k výstavným účelom sme realizovali ich digitalizáciu.
Pozostalosť tejto výnimočnej a originálnej osobnosti hudobnej kultúry Slovenska nie je
sústredená na jednom mieste. Naplno sme si to uvedomili práve pri príprave a priebehu Roka
Jozefa Grešáka. Pozostalosť v Šarišskom múzeu v Bardejove je veľmi torzovitá. Nenachádzajú sa tu kompozície v kompletnej zostave, dôležité dokumenty, či bibliografické jednotky.
Stav, ktorý sme konštatovali v septembri 2016 na základe prvotného výskumu, neumožňuje
komplexnejšie muzikologické štúdium životnej púte a uzatvoreného skladateľského odkazu.
Táto skutočnosť nepríjemne limituje aj využitie notového materiálu k novému naštudovaniu
skladieb a ich interpretácii na koncertoch a realizácii CD nosičov.
Jozef Grešák používal notopis bez taktových čiar, pulzáciu a amebický princíp. Osobitný notový rukopis zvlášť pochopili Bystrík Režucha a Ivan Sokol. Bez tohto prepísania sa
stávajú diela Jozefa Grešáka obtiažne pre interpretáciu.
Dominantnou úlohou pre muzikologické bádanie sa stáva zhromaždenie primárnych
a sekundárnych pramenných materiálov na jednom mieste v rodnom Bardejove. Súčasný stav
roztrieštenosti súvisí so vznikom viacerých inštitúcií.
Už v roku 1987 sa objavila v Bardejove myšlienka muzikologičky Silvie Fecskovej vytvoriť v rodnom dome ďalšieho významného bardejovského rodáka Bélu Kélera, skladateľa,
huslistu, dirigenta a organizátora hudobného života, Domov slovenských skladateľov. Bolo to
v čase, keď v Bardejove bol už Domov slovenských spisovateľov. Koncepcia Domova slovenských skladateľov obsahovala aj systematizované miesto muzikológa s úlohou zhromažďovania a spracovávania pramenných materiálov o osobnostiach hudobných tradícií Bardejova, koncertného života Bardejova a Bardejovských kúpeľov, zároveň aj ich prezentácia
v širokospektrálnej podobe. Prístup vtedajšej podpredsedníčky MsNV Marty Potanovičovej
koncepciu narúšal, tá presadzovala situovanie Domova slovenských skladateľov do schátraného domu na Stöckelovej ulici17. Zásadný postoj muzikologičky Silvie Fecskovej toto smerovanie našťastie neprijal a doteraz ostalo v hre situovanie Domu hudby do rodného domu
Bélu Kélera.
V rodnom Bardejove sa na skladateľa Jozefa Grešáka nezabudlo. Bezprostredne v roku
úmrtia sa z iniciatívy Kruhu priateľov hudby v Bardejove a Hudobnej mládeže v Bardejove
pomenovala jedna z nových ulíc na sídlisku Vinbarg na Grešákova ulica. Bardejovská hudobná jeseň napriek zamietavému postoju podpredsedníčky MsNV pre kultúru a školstvo súdružky Marty Potanovičovej koncertom 4. 12. 1987 sa pomenovala na Hudobná jeseň Jozefa Gre-

17

Dom majitelia predali mestu, ktoré sa ho potrebovalo zbaviť, niekomu ho predať.
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šáka. Existovala až do roku 2000. Teda do neprezieravej likvidácie Mestského kultúrneho
a spoločenského strediska Bardejov mestským zastupiteľstvom v roku 1999.
Bibliografia Bardejova od roku 1977 s témou skladateľ Jozef Grešák hovorí
o skutočnosti, že v každom meste by mal dostať príležitosť pôsobiť muzikológ.
Grešákova hudba je aj s odstupom tridsaťpäť rokov dôležitým prvkom v súčasnej integrujúcej sa Európy. Dokázal to aj Zápis do Zlatej knihy SOZA, ktorý bol udelený skladateľovi
Jozefovi Grešákovi in memoriam v roku 2013. Vo svojich kompozíciách prepojil folklórne
bohatstvo východného Slovenska s kompozičnými podnetmi západoeurópskej hudby. Kompozície Jozefa Grešáka je potrebné dostať pravidelne na orchestrálne pulty našich symfonických orchestrov. Grešákova hudba je fenomén, ktorý čaká na opätovné uvádzania orchestrami
vo významných centrách Európy. Je našim Pendereckim. Klenotom, ktorý dúfajme, že ani
budúce generácie nenechajú zapadnúť prachom neochoty, či zabudnutia a nevďačnosti.
„Základné východisko tvorby Jozefa Grešáka predstavuje východoslovenský folklór a
zemplínska karička. Tento fenomén sa prejavuje v takmer každej skladbe, najmä v originálnych a pre neho typických melodických tvaroch, metrorytmických postupoch a predovšetkým v
ich originálnych notačných podobách (známe hudobné „bunky a pulzy“).
Jozef Grešák dnes pripomína nechcené dieťa... Mali by sme si všetci uvedomiť, že je nielen
výnimočnou osobnosťou v hudobnej kultúre regiónu, ale jedným z najoriginálnejších slovenských skladateľov 20. storočia. Grešák pre mňa bol a aj je skladateľom – filozofom (bol len
zdanlivo konštruktivista).“
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Obr. 1. Jozef Grešák ako študent Rímskokatolíckeho učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule.
Foto archív: Silvia Fecsková, fond Jozef Grešák

Obr. 2. Maturitné tablo Jozefa Grešáka na Rímskokatolíckom ústave v Spišskej Kapitule
v školskom roku 1926/1927. Jozef Grešák je v druhom rade, tretí zľava. Silvia Fecsková,
súkromný archív, fond Jozef Grešák
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Obr. 3. Protokol o maturitnej skúške Jozefa Grešáka v školskom roku 1926/1927. Štátny
archív v Levoči, sign. UASpK 014

Obr. 4. Jozef Grešák v pracovni vo vile Zuzanka v Bardejovských kúpeľoch, 1982. Foto:
Lýdia Urbančíková. Vľavo je klavír, ktorý sa v súčasnosti nachádza na prízemí expozície
Šarišského múzea v Bardejove – Rákociho vila v Bardejovských kúpeľoch
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Obr. 5. Jozef Grešák pri komponovaní na pianíne v garzónke v Košiciach. Foto: Dušan
Večerík. Pianíno sa nachádza v Šarišskom múzeu v Bardejove, vo výstavnej sieni na
Radničnom námestí

Obr. 6. Jozef Grešák na koncerte Štátnej filharmónie Košice venovanom k 75. narodeninám
skladateľa v júni 1983. Foto: Silvia Fecsková
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Obr. 7. Akad. mal. Eva Grešáková. Portrét môjho otca. Perokresba, 1976. Umelecké dielo sa
stalo sprievodcom Roka Jozefa Grešáka a základom vytvorenia príležitostnej poštovej
pečiatky

Obr. 8. Jozef Grešák, tajomník Krajskej pobočky Zväzu slovenských skladateľov v Košiciach,
pri príhovore na zväzovej schôdzi. Silvia Fecsková,s úkromný archív, fond Jozef Grešák
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Obr. 9. Jozef Grešák, portrét. Silvia Fecsková, súkromný archív, fond Jozef Grešák
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Obr. 10. Jozef Grešák. Neprebudený, dramatická ouvertúra, autograf
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Obr. 11. József Majthényi, organista, regenschori Chrámu sv. Egídia v Bardejove.
Fotoreprodukcia: Gabriela Horváthová-Straková, 1982. Silvia Fecsková, súkromný archív,
fond József Majthényi

Obr. 12. Pavol Grešák, umelecký rezbár, reštaurátor, kamenár, predseda Jednoty Orol, kurátor,
verejný činiteľ mesta Bardejov, otec skladateľa Jozefa Grešáka. Silvia Fecsková, súkromný
archív, fond Jozef Grešák a fond Pavol Grešák
120

Obr. 13. Jozef Grešák. Pozdrav Speváckemu zboru slovenských učiteľov k 50. výročiu jeho
vzniku. Začiatok mužského zboru z opery S Rozárkou, autograf. Silvia Fecsková, súkromný
archív, fond Jozef Grešák

Obr. 14. Plagát na slávnosť Čestný občan mesta Bardejov in memoriam a medzinárodnej
muzikologickej konferencie, 7. – 8. 2. 2018. Silvia Fecsková, súkromný archív, fond Jozef
Grešák a Fond Rok Jozefa Grešáka
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Obr. 15. Rok Jozefa Grešáka, dramaturgický plagát. Silvia Fecsková, súkromný archív, fond
Rok Jozefa Grešáka
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PRÍNOS TVORBY JOZEFA GREŠÁKA (1907 – 1987)
DO HUDOBNEJ PEDAGOGIKY
Irena Medňanská
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta,
Inštitút hudobného a výtvarného umenia, Katedra hudby

Abstrakt
Jubileá skladateľov sú príležitosťou, aby sme si pripomenuli ich život, dielo a prínos do hudobnej kultúry.
V r.2017 pripadlo až dvojité výročie, narodenia i úmrtia Jozefa Grešáka (1907 – 1987), skladateľa, pedagóga,
klaviristu a korepetítora, organistu i organizátora hudobného života. Bardejovská muzikologička Mgr. Silvia
Fecsková, ktorá vlastní asi najviac materiálov z pozostalosti Jozefa Grešáka, ale tiež obrazy jeho dcéry Evy
Grešákovej, vytvorila návrh Roka Jozefa Grešáka. Pre túto myšlienku získala verejné inštitúcie v Bardejove
a v Prešove, sformulovalo sa predsedníctvo Roku J. Grešáka a patronát nad celým týmto podujatím prevzal
primátor mesta Bardejov MuDr. Boris Hanuščák. Centrálnou akciou Roka J. Grešáka je výstava o živote a diele
skladateľa, ktorá od februára 2017 putuje po mestách východného Slovenska, niekde doplnená naviac aj
o výstavu dcéry, akademickej maliarky Evy Grešákovej, ale aj o panely k životu a dielu starého otca, rezbára
Pavla Grešáka. Predmetom tejto štúdie je špecifická tvorba skladateľa, ktorá je svojim obsahom a formou určená
pre využitie v školskej praxi. V tvorbe Jozefa Grešáka je vzorovým dielom pre základný stupeň monodráma pre
hlasy a orchester Zuzanka Hraškovie na texty baladickej básne P. O. Hviezdoslava. V inštrumentálnej
pedagogike dominujú zase klavírne, ale najmä organové skladby z Organovej knihy pre Ivana Sokola, určenej
pre výchovu organistu na základnom a strednom stupni hudobného vzdelávania.

Abstract
Composer’ s jubilees give the opportunity to remember their life, work and their influence on music art. There
was a double jubilee in 2017, birth and death of Jozef Grešák, composer, pedagogue, pianist and accompanist,
organist and organizer of music life. Mgr. Silvia Fecsková – musicologist from Bardejov, who owns a lot of
material from Jozef Grešák works, as well as paintings by Eva Grešáková, suggested the start of Jozef Gresak
Year. She gained the cooperation of public institutions in Bardejov and Presov, presidency committee of Jozef
Gresak Year was created and mayor of Bardejov MuDr. Boris Hanuščák became a patron. One of the main
events of Jozef Gresak Year is the exhibition about his life and work that visits the towns of Eastern Slovakia
since February 2017, in some towns completed by exhibition of his daughter Eva Grešáková paintings, as well as
panels remembering life and work of grandfather, artistic carver Pavol Grešák. The main subject of this study is
his specific work which is designed for use in school system practice because of its content and form.
Monodrama for choir and orchestra Zuzanka Hraskovie based on texts of P. O. Hviezdoslav poetry, is the
exemplary work for primary level education in the work of Jozef Gresak. When it comes down to instrumental
pedagogy, piano, mainly organ works from Organ Book for Ivan Sokol dominate in it. They are aimed for
organist education at primary and secondary level of music education.

„Obsahom skutočného umeleckého diela musí byť pravdivé
pretlmočenie životných pocitov a zážitkov tvorcu.
Teda to, čo chce tvorca vyjadriť. Moje krédo?
Presvedčiť o svojej umeleckej pravde čo najširší okruh ľudí.
Neuzatvárať sa do seba, netvoriť pre samotnú tvorbu – ale pre ľudí.“
Jozef Grešák
Úvod
Rok Jozefa Grešáka, hudobného skladateľa, klaviristu, organistu a pedagóga prebiehajúci od
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1. 2. 2017 do 31. 1. 2018 prináša podujatia, ktoré tvoria rozsiahla putovná1 výstava o živote
a diele skladateľa, koncerty našich dvoch filharmonických telies, Slovenskej filharmónie
a Štátnej filharmónie Košice, ktoré v rámci roka uvedú vybrané diela Jozefa Grešáka.
Súčasťou spomienkových osláv je aj XXV. ročník Organových dní Jozefa Grešáka 2 v Bazilike
sv. Egídia v Bardejove. Dve odborno-vedecké reflexie diela Jozefa Grešáka už mali svoju
hlavnú prezentáciu pre študentov Univerzity tretieho veku Prešovskej univerzity v Prešove
(marec 2017) a pre študentov a pedagógov Prešovskej univerzity v priestoroch čitárne
Univerzitnej knižnice PU (október 2017). Členovia Predsedníctva Roku Jozefa Grešáka
predniesli nasledovné referáty:
 Skladateľ Jozef Grešák – život a dielo – v dokumentoch výstavy, Mgr. Silvia Fecsková,
muzikologička, kurátorka výstavy
 Jozef Grešák – originálna osobnosť slovenskej hudby 20. storočia, doc. Mgr. art. Karol
Medňanský, PhD.
 Dielo Jozefa Grešáka Zuzanka Hraškovie v školskej praxi, prof. Mgr. art. Irena
Medňanská, PhD.
Medzi jednotlivými referátmi zazneli aj klavírne diela Jozefa Grešáka: Magurský tanec
a skladba V horách a z Organovej knihy ľudová pieseň Z hury u Braniska v podaní
klaviristky, zaslúžilej umelkyne Ukrajiny Liubov Gunder.
Výber z tvorby Jozefa Grešáka pre využitie v školskej praxi
Tvorba pre deti a mládež má špecifické postavanie v dejinách hudby i v diele konkrétneho
skladateľa. Obsah takejto tvorby, skladateľská sadzba a forma musí byť interpretačne a
percepčne zvládnutá žiakom ZŠ, či študentom gymnázia alebo konzervatória. Jozef Grešák sa
medzi slovenskými skladateľmi 3 neradí k tým, ktorí cielene tvorili pre deti a mládež
s dodržiavaním didaktických zásad, ktorým podriadil tok svojich hudobných myšlienok.
Napriek tomu, pri analýze jeho diel nájdeme niekoľko skladieb, či celých cyklov, ktoré
napĺňajú dve nižšie uvedené kategórie z typológie tvorby pre deti a mládež.
Hudba pre deti a mládež nie je samostatnou disciplínou v systematike hudobnej
pedagogiky, ale je integráciou dejín hudby a didaktiky hudby a disponuje vlastným
pojmoslovným aparátom. Klasifikácia Hudby pre deti a mládež je rámcovo vymedzená
hľadiskom vekovej kategórie a z nej vyplývajúcej intencionality. V tejto oblasti tvorby
určenej detskému a mládežníckemu interpretovi a recipientovi je platná nasledovná typológia:
 Hudba pre dieťa a žiaka– interpretovaná dieťaťom i žiakom
(technicky a výrazovo zvládnuteľná)
1

Výstava je inštalovaná najmä v knižniciach Prešovského kraja: Podtatranská galéria v Poprade, Okresná
knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove, Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni, Univerzitná knižnica
Prešovskej univerzity v Prešove, Štátna filharmónia v Košiciach (ďalej ŠFK) a na prelome rokov poslednou
zastávkou bude Šarišské múzeum v Bardejove.
2
V tohtoročnom jubilejnom 25. ročníku sa dramaturgia Organových dní opätovne vrátila do kompetencie Štátnej
filharmónie Košice, kde bola aj prvých 5 ročníkov. Vtedy zohrával významnú úlohu sólista ŠFK, organista
Ivan Sokol, po ňom prevzal úlohu dramaturgie Štefan Drotár, do ktorej sa vrátila „povinnosť“ pre organistov,
vybrať do repertoáru koncertu jednu skladbu Jozefa Grešáka.
3
K slovenským skladateľom, ktorí tvorili diela pre deti a mládež s dodržiavaním didaktických zásad patria:
Eugen Suchoň, Ladislav Burlas, Milan Novák, Igor Dibák, Juraj Hatrík a najmä Július Kowalski, ktorého
tvorba je takmer celá venovaná žiakom jeho ZUŠ na Štefánikovej ulici v Bratislave.
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 Hudba určená deťom, ale technicky náročná (interpretovaná učiteľom,
profesionálnym umelcom alebo súborom)
 Hudba technicky a obsahovo zvládnuteľná detským a mladým interpretom, ale
neadresovaná detskému publiku (rôzne technické cvičenia, etudy, skladby bez
programových názvov).
Vzťah skladateľ, interpret a mladý poslucháč vytvára pluralitu vzájomných vzťahov
a prienikov, ktoré zasahujú do viacerých disciplín hudobnej pedagogiky. Pre vytváranie
vzťahu skladateľ a mladý poslucháč sú to predovšetkým didaktika a estetika hudby, ktoré
zahŕňajú oblasť recepcie hudobného diela. Budovať u žiakov a študentov recepčnú skúsenosť
znamená oprieť sa o koncepciu pedagogickej interpretácie hudobného diela, ktorá vo svojej
dimenzionalite ako genetická, sémantická, štrukturálna, axiologická a esteticko zážitková
analýza reflektujú a verbalizujú emocionálne zážitky a definujú estetickú hodnotu
umeleckého diela. Z uvedených dimenzií práve genetická, sémantická a štrukturálna platia aj
pre interpreta, ktorý je sprostredkovateľom skladateľovho zámeru poslucháčovi. Zvukové
pretlmočenie hudobného diela si vyžaduje od interpreta dokonalý výkon, ktorý predpokladá
zvládnutie požiadaviek koncertnej produkcie, kde „do hry“ vstupuje hudobná psychológia
a jej teória o zvládaní trémy, či koncertného napätia. Prostredie, v ktorom vnímame hudobné
dielo má rôzne „terény“, od rodinného, školského, koncertného, či operného prostredia, ktoré
vplývajú na intenzitu a kvalitu vnímania s výsledkom v estetickom zážitku a táto oblasť je
predmetom skúmania hudobnej sociológie. Učiteľ hudby na ktoromkoľvek stupni hudobnej
edukácie by mal ovládať metodologické nástroje týchto subdisciplín hudobnej pedagogiky
preto, aby fungovali vyššie uvedené vzájomné vzťahy pre dosiahnutie esteticko-umeleckého
výsledku. Aj v predkladanej integrácií tvorby Jozefa Grešáka do hudobnej edukácie, ktorá je
predmetom tejto štúdie.
Klavírna (inštruktívna) tvorba pre klavír Jozefa Grešáka
Hoci z hudobných nástrojov bol Grešákovi (obr.1) najbližší organ, ktorý ho v Bazilike sv.
Egídia fascinoval už od jeho ôsmych rokov, ako klavirista a korepetítor pôsobil desaťročie
(1939 – 1949) v orchestroch v Čechách (Prahe) a na Morave. Sú to práve klavírne skladby,
cyklus Desiatich klavírnych skladieb (1955), ktoré sú určené mladému klavírnemu
interpretovi.
Jednotlivé skladby nesú nasledovné názvy: Na manifestácií, Na lúkach, Na horách,
(obr. 2), Koníček z rozprávky (obr. 3), Tanec bábok, Radostný máj, Tri klavírne skladby,
Mazúrka, Do školy, Valse triste-Hra na vojakov. V cykle prevládajú piesňové formy
v impresionistickej sadzbe plnej zvukovo farebného koloritu, vhodného pre detského
interpreta. Uvedený cyklus samostatných skladieb napĺňa estetické kritéria kontrastu, zmeny
nálad vyjadrené melódiou a rytmickou štruktúrou. Autor na malej forme prezentuje relatívne
širokú harmonickú a dynamickú škálu, naviac s istým slovenským koloritom. Z hľadiska
interpretačného sú skladby výrazným prínosom do klavírnej pedagogiky. Okrem nárastu
klavírnych zručností žiak vníma farebnú sonoristiku, zvláda metro-rytmické modely
a formovú štruktúru. Žiaľ, tento cyklus nebol vydaný tlačou, čo obmedzuje jeho využiteľnosť
v širšom priestore elementárnej umeleckej praxi.
Vyšší stupeň klavírnej techniky si vyžaduje skladba Magurský tanec pre klavír (1956)
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(obr.4), vhodná pre interpretáciu na vyššom stupni konzervatória 5. a 6. ročník alebo vysokej
hudobnej škole. Forma vykazuje trojdielnosť, s príznačnou rytmickou štruktúrou delenia
osminových nôt v rámci 4/4 taktu na 3+2+3 osminové hodnoty, ktoré narušujú párnu
pravidelnosť a vytvárajú napätie. Tento charakteristický model, vyskytujúci sa v celej 4stranovej skladbe vychádza z pôdorysu východoslovenskej karičky. Jozef Grešák tento tanec
inštrumentoval pre veľký symfonický orchester s novým názvom Kolonádny tanec.
Organ v tvorbe Jozefa Grešáka
Organ ako nástroj mal pre Jozefa Grešáka mimoriadny význam, stretol sa s ním v Bazilike
minor v Bardejove už ako osemročný a zjavne mu bol bližší ako husle, na ktoré sa začal učiť
už v šiestich rokoch. Bardejovský regenschori József Majthényi (1860 – 1958) sprostredkoval
v rokoch 1900 – 1919 malému Grešákovi základy hry na organ a najmä mu dovolil využívať
nástroj v Bazilike. Organ sprevádzal Grešáka ďalej na Učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule,
kde rozvíja ďalej svoje interpretačné aj improvizačné umenie. Silnou motiváciou pre tvorbu
pre organ, aj keď nie veľmi početnú, bolo pre Grešáka jeho priateľstvo s vynikajúcim
organistom Ivanom Sokolom4. Okrem skladieb „združených“ v Organovej knihe, existujú ešte
dve samostatné Grešákove skladby5 pre organ.
Organová kniha/Orgelbuch/Organ-book pre Ivana Sokola vznikala postupne, jej prvé
skladby6 už na konci 70. rokov, oficiálny vznik sa datuje na rok 1976. Formovo predstavujú
malé organové prelúdia. Grešák postupne prikladal do Organovej knihy ďalšie skladby,
niektoré aj prepracovaním svojich diel, ako napr. autorova transkripcia úvodu a záveru
monodrámy Zuzanka Hraškovie.
Jozef Grešák charakterizuje svoje dielo nasledovne. „Organová kniha je, tak ako celá
moja tvorba stále sa rozrastajúcou bunkou, ktorá má schopnosť deliť sa, množiť a tým
vytvárať čoraz väčší celok...Knihu pre tento kráľovský nástroj asi nikdy neuzavriem. Stále
nové skladby vo mne znejú a postupne ich prikladám k základu“ (Archív Šarišského múzea
v Bardejove). Grešákova predstava o veľkej organovej knihe sa napĺňa aj poverením svojich
dvoch priateľov dirigenta Bystríka Režuchu a organistu Ivana Sokola, aby Organovú knihu
obohatili o transkripcie z ktorejkoľvek jeho skladby v prepise do organovej faktúry. Dirigent
Bystrík Režucha 7 (1935 – 2012) neustále rozširuje Organovú knihu, pritom intenzívne
konzultuje s Ivanom Sokolom a v práci pokračuje aj po smrti J. Grešáka v roku 1987. Určil aj
názvy jednotlivým skladbám Organovej knihy, ktorá obsahuje 23 skladieb, tak Grešákových
originálov, ale i transkripcií B. Režuchu. 8
4

Organista Ivan Sokol bol sólistom Štátnej filharmónie Košice od roku 1974 do začiatku 90. rokov.
K samostatným Grešákovým skladbám pre organ patria: Impulzy pre organ (1967) a Organová symfónia
(1975)
6
Prvá verzia Organovej knihy obsahovala len 7 skladbičiek, ktoré v roku 1978 premiérovo uviedol v Bratislave
Ivan Sokol ako aj ďalšie, ktoré zazneli na Bratislavských hudobných slávnostiach.
7
Bystrík Režucha (1935 – 2012) bol významným slovenským dirigentom, stál pri zrode Štátnej filharmónie
Košice a od vzniku bol jej dirigentom 1968 – 1981, v roku 1993 – 1995 jej šéfdirigentom, v roku 1984 – 1989
šéfdirigentom Slovenskej filharmónie. Režucha má mimoriadnu zásluhu na uvádzaní tvorby slovenských
skladateľov, v ŠFK najmä v uvádzaní tvorby Jozefa Grešáka (celkom 11 diel), z ktorej bolo veľa diel
nahraných vydavateľstvom OPUS.
8
Vo vydaní Organovej knihy/Orgelbuch/Organ-book v Hudobnom fonde v Bratislave sú oproti tu uvedeným
originálnym názvom niektoré zmeny.
5
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Názvy skladieb od Bystríka Režuchu
(Čurilla, 2007)
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

Upravené
názvy
vo Typ školy
vydaní Hudobného fondu
Bratislava v roku 2011
Fanfáry – transkripcia, pôvodne fanfáry pre 1.
ZUŠ
Fanfáry
plechové nástroje
Etuda č. 1 – originál J. Grešák
1.
Konz.
Etuda č. 1
1.
Konz.
Bez názvu
Allegro
Irmos – transkripcia 3 zborov a capella z 1.
ZUŠ
Irmos
Panychídy
Pieseň- Grešákov rukopis
1.
ZUŠ
Pieseň
Allegro vivace – transkripcia z Concertina 1.
Konz.VŠMU
Slovenský tanec
pre husle a orchester
B-A-C-H transkripcia z 3. časti Organovej 1.
Konz.
B-A-C-H
symfónie
Larghetto – transkripcia 2. časti Concertina 1.
Konz.
Larghetto
pre husle a orchester
Balada – transkripcia balady Muzikantskej 1.
ZUŠ
Balada
pre mužský zbor
Bez názvu – transkripcia pomalej časti 1.
Konz.
Lento
z Vokálnej symfónie
Modlitba – transkripcia pomalej časti 1.
Konz.
Modlitba
z Komornej symfónie
Bez názvu -originálny Grešákov rukopis
1.
VŠMU, AKU
Etuda č. 2
Zuzanka - prepis vlastného rukopisu 1.
Konz.
Zuzanka
z niektorých úsekov monodrámy Zuzanka
Hraškovie
Z hury od Braniska – presná transkripcia
1.
ZUŠ
Ľudová pieseň
Tanec-transkripcia scény Ondráš a deti 1.
Tanec
z opery Neprebudený
Bez Názvu – transkripcia časti Komornej 1.
ZUŠ
Lento
symfónie
Duett – transkripcia ľúbostného
dueta 1.
Konz.
Dueto
z opery Neprebudený
Bez názvu – transkripcia scény Sen Jankov 1.
Rozprávka
VŠMU
z opery Neprebudený
Šumné diaľky – transkripcia skladby 1.
Túžba po domove Konz.
Vysťahovalecká pre mužský zbor
Toccata – zapísal B. Režucha po vypočutí 1.
VŠMU
Toccata
Grešákovej organovej improvizácie
Preludio dramatico – transkripcia úvodu 1.
VŠMU
Prelúdium
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1.
1.

a záveru opery Neprebudený
Etuda č.3 – Grešákov rukopis
1.
Zjavenie – transkripcia 3. časti Organovej 1.
symfónie

Etuda č. 3
Zjavenie

Konz.
Konz.

Tabuľka č.1. zdroj: Magdaléna Šamová, Irena Medňanská, spracovanie: I. Medňanská
Po roku 1990 sa výučba hry na organe, ktorá sa dovtedy vyučovala na ZUŠ len sporadicky, aj
to len na školách vo väčších mestách, sa dostáva do rámcových učebných plánov týchto škôl.
Pri reforme v r. 2008 sa ZUŠ dostala do zákona o školách, čo znamená, že aj pre ňu platí
rovnaká legislatíva ako pre ZŠ. Prvýkrát je platný aj pre ZUŠ nový dvojúrovňový systém
vzdelávania, postavený na Štátnych vzdelávacích programov a z nich sa, vo všetkých typoch
škôl, povinne vytváraných Školských vzdelávacích programov.
Výučba organu na ZUŠ sa realizuje v rámci predmetu Cirkevná a chrámová hudba,
ktorý začína v 2. časti9 1. stupňa, kde je 1,5 hodiny dotácia týždenne vo všetkých štyroch
ročníkoch. Nadväzne sa vyučuje v II. stupni Hra na organe tiež s dotáciou 1,5 hod. týždenne
počas celých štyroch rokov štúdia.
Zo strany učiteľov hry na organe je záujem o originálne skladby písané pre organ, kde
je aj tretí manuál, ako len klavírne skladby v diskantovej a basovej línií. Grešákova Organová
kniha pre Ivana Sokola zahŕňa skladby pre všetky stupne a typy hudobného školstva 10 na
Slovensku.
Skladba č. 14 Z hury od Braniska / Ľudová pieseň z Organovej knihy (HF 2011)
V šesťdesiatych rokoch začína u Grešáka tvorivé obdobie, ktoré je ovplyvnené II. Viedenskou
školou, Arnoldom Schönbergom, ale najmä Antonom Webernom. Grešák si pravidlá
dodekafónie svojsky upravoval aj v súvislosti s východoslovenským hudobným folklórom.
Šarišská ľudová pieseň Z hury od Braniska, ktorú citoval v uvedenej rovnomennej skladbe
prezrádza, že si je vedomý, že nejde o prísnu dodekafóniu, ale zároveň uvádza, že si nevie
predstaviť ľudovú pieseň hociktorého národa, ktorá by využila všetkých dvanásť tónov.
V Grešákovej hudobnej sadzbe ide o voľný dvanásťtónový systém, ktorý má isté zákonitosti.
Pri používaní základných harmonických funkcií v každom akorde zamieňa terciu za kvintu
a kvintu nahrádza veľkou septimou, ktorá je jedným z bežne používaných intervalov
Grešákovej hudobnej výpovede.
Ľudová pieseň (obr. č. 5) poradové číslo 14 z Organovej knihy (HF v r. 2011) nemá
žiadne predznamenanie, hoci úvod a záver končia v tónine G dur. Motív je vystavaný
z rozloženého D dur kvintakordu, ktorý sa v 2 takte objavuje v base v g mol, v 3. takte
v sopráne v G dur, následne opäť v base v c mol. Na tomto kvintakordovom motíve je
vystavený celý veľký A diel pozostávajúci z malej formy a + b (s opakovaním) + a´ celkom
28 taktov, vrátane 7 taktov repetovaného b dielu.
9

Z fyziologických dôvodov v 1. časti 1. stupňa žiak začína v hre na klavíri, v 2. časti môže prejsť na hru na
organe
10
V poslednom stĺpci tabuľky je odporúčaný typ umeleckej školy: ZUŠ – základná umelecká škola, Konz. konzervatórium spravidla vyšší odborný stupeň 5. a 6. ročník, HF – hudobná fakulta, hra na organe.
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Veľký B diel (takty 22-42) je kontrastný v melodike a skladá sa z malej formy c
(s opakovaním 7 taktov) + a´´ + c´ (opätovne s repetovaním celého dielu c´v rozsahu 7
taktov). Harmonicky sa dajú analyzovať jednotlivé intervaly, miestami aj konzonantné
akordy, vzájomné vzťahy medzi nimi však nie sú komponované v tonálnych príbuznostiach.
Na záver je pomerne veľká 12 taktová coda, kde autor cituje úvodný kvintakord v G-dur
a celý hudobný tok avizuje záver cez naznačené rallentando, no v predposlednom takte
prináša akcentovaný dizonantný akord v dvoch štvrťových hodnotách s 3x fis v troch
oktávach, (veľkej malej a jednočiarkovej). K tomu pridal malú sextu g+es, ktorý sa
„vyčistil“ v záverečnej kvinte g+d (bez tercie, ktorú zamieňa za kvintu), v polovej hodnote
s fermátou v 54. takte.
Je známe o skladateľovi Jozefovi Grešákovi, že nepoužíval taktové čiary, nechal hudbu
znieť. Tento súčasný prepis diferencovaný do taktového členenia je v 2/4 takte, ale na konci
každého dielu končí 5/8 taktom. Určenie tempa Andante s presným udaním štvrťovej hodnoty
MM 63, je pre interpreta náročné, najmä žiak ZUŠ si musí pomôcť osminovou hodnotou, ako
základom pre presnú rytmickú pulzáciu. Dynamika sa mení vždy po štyroch taktoch, ktoré
môžu predstavovať Grešákove bunky, v ktorých komponoval. Aj v takejto piesňovej forme,
ktorá je vlastne šarišskou ľudovou piesňou, sa prejavili Grešákove zemité, až hrubé výrazové
prostriedky, asymetrické metrum a intervalová, nie akordická stavba harmónie.
Jozef Grešák: Zuzanka Hraškovie opera (malá), monodráma pre hlasy a orchester na text
básne P. O. Hviezdoslava (1973)
Skladby uvedené v predchádzajúcom texte boli určené na interpretáciu žiakom a študentom
ZUŠ, konzervatória, či vysokých hudobných škôl. Grešákova monodráma Zuzanka
Hraškovie, je jedno z mála hudobných diel slovenskej hudby 20. storočia, ktoré sa dá využiť
ako prierezová téma v spektre povinných vyučovacích predmetov na základnej škole.
Aplikácia akéhokoľvek hudobného diela v základnej škole má svoje pozitívum v tom, že
zasahuje celú školskú populáciu.
Námetom pre monodrámu Zuzanka Hraškovie bola rovnomenná balada Pavla Országha
Hviezdoslava11 (1849 – 1921) (obr. 6), ktorá je vzorom sociálnej balady. V slovenskej ľudovej
slovesnosti, v rozprávkach, povestiach, piesňach nachádzame často príbeh siroty, ktorý je
vždy veľmi krutý. Baladická báseň, dielo čisté, neobyčajne humánne, je nabité krásou jazyka
a hĺbkou myšlienok, ktoré sú typicky hviezdoslavovské. Hviezdoslav využil pôsobivé
metafory, symboly a slová, z ktorých niektoré sú pre dnešného žiaka nezrozumiteľné, nakoľko
sa v bežnej komunikácií nepoužívajú a tvoria skupinu archaických slov. Hviezdoslavova
balada Zuzanka Hraškovie je v Štátnom vzdelávacom programe predmetu Literárna výchova
pre 6. ročník ZŠ (obr. 7). a spolu s rovnomennou malou operou Jozefa Grešáka predstavujú
integráciu v dvoch vzdelávacích oblastiach:
 Jazyk a komunikácia: v predmete slovenský jazyk a literatúra
 Umenie a kultúra: v predmete hudobná výchova
Obsah diela sa dotýka aj ďalších predmetov: dejepis, geografia, ale aj výtvarná výchova, kde
je väzba na skladateľovu dcéru, akademickú maliarku Evu Grešákovú.
11

Pavol Országh Hviezdoslav. Zuzanka Hraškovie – zobrané spisy básnické zv.VI, kratšia epika, diel prvý, s.
120-122)
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Skladateľa Jozefa Grešáka zaujal smutný, ale pravdivý príbeh Zuzanky Hraškovie, malej
siroty, trpiacej hladom a biedou, ktoré sú hlavnými znakmi sociálnej nerovnosti. No aj oni
majú právo na lásku, súcit, či pochopenie okolia. Zuzanka Hraškovie patrí do kategórie diel,
ktoré v slovenskej literatúre reprezentuje tiež Šikulova Rozárka, či Kukučínov Neprebudený.
Grešákova hudobná reč Zuzanky Hraškovie... „má osobité črty, dedukované z ľudovej
hudobnosti východného Slovenska a to aplikáciou ich melodicko-rytmických krokov do nových
podôb“ (Čurilla 2007, s. 60). Skladba je postavená na programových kontrastoch smútku
i teplého ľudského citu, ktorý však autor vyjadruje jednoduchými prostriedkami
s najexpresívnejším miestom Zuzankinho plaču nad matkiným hrobom.
„Celá skladba je delená na tri časti, z ktorých prvá – Prelúdium a tretia – Postlúdium,
sú napísané pre sólo organ, kým stredná časť je samotná monodráma. Pri tejto forme si treba
všimnúť rámcovanie zdanlivo neorganickým prelúdiom a postlúdiom 12 pre sólový organ.
Zdanlivo neorganickým preto, že v priebehu opery sa s týmto nástrojom už nestretávame,
avšak na druhej strane práve tieto krajné časti vytvárajú a dotvárajú celkový charakter,
atmosféru skladby“ (Čurilla 2007, s. 61).
Nálada diela je podmienená obsahom a programom. Grešákovu hudbu,
vrátane Zuzanky Hraškovie treba počúvať v súvislých plochách nálad, ktoré poslucháčovi
vytvárajú hudobné obrazy. Kontrasty v hudobnom spracovaní i v náladách dosahuje autor
rôznou pulzáciou pohybu, ktorý mapuje prežívané ľudské stavy. Tieto sú pri vzrušenom
obraze rýchlejšie a diferencovanejšie, kým v miestach, v ktorých popisuje dianie, je pohyb
voľnejší, plynulý.
Z hľadiska formy ide o rondo, ... „ postavené na dialógoch a silnom dramatickom
náboji. Prvý diel ronda je charakteristický svojím motívom, vyplývajúcim z podobnosti textu,
v druhej, štvrtej a šiestej slohe, čo sa prejavuje aj v hudobnej podobnosti a je základom ronda.
Organizujúcu a rozvíjajúcu silu tu predstavuje orchester, ktorý je nositeľom pevnej
a vyklenutej gradačnej línie. Gradačný spád sa vyznačuje nielen narastaním línie a postupne
komplikovanými postupmi, ale aj zjasňovaním a kryštalizáciou, ktoré práve na vrchole vyústi
v hudbu neobyčajne expresívnu a podmanivú. Výrazne silná invencia a elementárna,
plnokrvná hudobnosť - i pri pomerne štrukturálnej komplikovanosti a nárokoch na
interpretáciu - je dominujúcim znakom diela“ (Čurilla 2007, s. 62).
Macocha, Zuzanka, Otec, Totčíčka a komentátor predstavujú päť základných, silne
diferencovaných náladových plôch. To tvorilo podstatu a východisko aj pre hudobné
zvýraznenie strhujúceho obsahu. Lenže, ako povedal skladateľ: „...tu nešlo iba o Zuzanku,
ktorú macocha dohnala až k smrti. Mne išlo o deti, ktoré dnes trpia vo svete hladom, vojnami,
ktoré ako Zuzanka trpia bez viny preto, že žijú. Na tieto malé trpiace bytosti treba myslieť.
Pred rokmi sa svet zbavil jedného zla – vojny. Skončili sa roky nadľudského utrpenia. Ale
koľko ho ešte vo svete zostalo!“ (Čurilla 2007, s. 63).
Z jednotlivých dielov je najzaujímavejší diel „d“, ktorý autor nazýva „antiuspávankou“.
12

Prelúdium a Postlúdium skomponoval J. Grešák v dvoch verziách, pre organ a pre orchester, ktoré sa odlišujú
svojou náladou. Kým organové spracovanie pôsobí dosť zádumčivo, orchestrálne je dramatické, má logický
vzťah k samotnej dráme, je bohato farebné. Prelúdium a Postlúdium je podľa slov autora niečím, ako je rám
obrazu, alebo podstavec pomníka. Veď Zuzanku považuje za obelisk, ktorý postavil všetkým trpiacim deťom
(Čurilla 2007).
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„Pôvodne som chcel napísať uspávanku. Čoraz viac som si uvedomoval, že práve
Hviezdoslavova báseň je skôr antiuspávanka. Malá Zuzanka spieva a žaluje sa na cintoríne
svojej mŕtvej matke. Snažil som sa vyjadriť veľkosť Hviezdoslavovej básne a vyjadriť
umeleckými prostriedkami svoj protest proti utrpeniu detí v tej časti sveta, kde vládne hlad
a vojnová hrozba. Nakoniec mi z toho vyšlo monumentálnejšie dielo, ako bol môj pôvodný
zámer. Je to vlastne obelisk vytesaný z tónov. Rád by som vyslovil svoju radosť nad tým, že sa
mi dostala takáto možnosť prejaviť hold nášmu veľkému básnikovi. Použitý organ v prelúdiu
a postlúdiu je podstavec k tomuto monumentu“13.
Tento emocionálny vrchol je súčasne hudobnou katarziou „Zaránky našli nad mlynom
v úpuste“ - s vyústením do nebeského „Schovaj ich, och, Bože“.
Dvanásťtónový dodekafonický rad využíva Grešák v uspávanke svojským spôsobom.
Stále používa iba deväť tónov a tri zostávajúce sa opakujú v slove „pozrite“. V záujme
deklamácie a výrazu povoľuje istú dávku intonačnej a inej voľnosti až po Sprechgesang
a čistú deklamáciu. Melodicky klenuté vokálne partie sa striedajú s partiami recitatívnymi
(repetované tóny). Inštrumentácia je veľmi úsporná – v podstate iba dvakrát používa
orchestrálne tutti. Ostinátny rytmus vytvára s melódiou neobyčajne emocionálne silnú
výpoveď. Dominuje modálna harmónia hudby dvadsiateho storočia, ale aj atonálne úseky.
Základom sú intervaly, najmä veľká septima a malá nona, ktoré sú často vyplňované malou
terciou. V melodike prevláda malá tercia a malá sekunda. V dramaticky vypätých miestach je
hudobná reč zahusťovaná spájaním spomínaných dvoch intervalových štruktúr nad sebou.
Zuzanka Hraškovie je dráma výsostne sociálna v polohe estetickej kategórie tragična.
Tragično spočíva v samotnom konflikte, ktorý je maximálne vystupňovaný. Zuzanku autor
vykreslil ako krehké, naivné, dieťa („púpava, žubrienka“), ktoré je nanajvýš schopné
odpúšťať, byť tolerantné k chybám iných. Pôsobí ako protiklad k cynickému svetu dospelých.
Keď nenájde pochopenie u otca, keď jej nemôže pomôcť ani dobrá teta („totčíčka“), ide sa
posťažovať svojej mŕtvej matke na cintorín. Táto vrcholná scéna je predzvesťou Zuzankinej
smrti a večného nepokoja ducha macochy. Zároveň je otrasnou a dojemnou obžalobou
citového chladu a zdanlivej neschopnosti dospelých riešiť situáciu (Čurilla 2007)
„Zuzanka Hraškovie (obr. č. 9) je malou operou a môže byť predvedená koncertne či
scénicky jedným, dvoma alebo piatimi spevákmi. V každom prípade dokáže strhnúť svojím
dramatickým nábojom, presvedčiť pravdivosťou a všeľudskou humánnou myšlienkou.
Umelecká forma, námet i jeho spracovanie sú v monodráme vo vzácnej zhode a jednote.
Grešák sa tu prezentoval ako majster v oblasti vokálno-dramatickej hudby (Čurilla 2007, s.
64).
Záverom...
Jozef Grešák je filozofom hudby, na jej analýzu sa nedajú použiť expozičné metódy. Jej
vnímanie mladým poslucháčom narazí na spravidla slabú recepčnú skúsenosť vnímateľa, ale
expresívnosť Grešákovej hudobnej výpovede, v jednote s textovým obsahom prekoná túto
bariéru. Recipient pocíti príťažlivosť Grešákovej hudby, najmä v jeho umeleckej inšpirácii,
inovácii a hudobnej filozofii.
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Obr. 1. Skladateľ Jozef Grešák (1907 – 1987)
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Obr. 2. Na horách pre klavír

Obr. 3. Koníček z rozprávky
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Obr. 4. Magurský tanec

Obr. 5. Ľudová pieseň Z hury u Braniska, v poradí 14 skladba v Organovej knihe
pre I. Sokola
135

Obr. 6. Pavol Országh Hviezdoslav

Obr.7. Učebnica Literárna výchova (1849 – 1921) pre 6. roč. ZŠ
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Obr. 8. Notová ukážka a text balady Zuzanky Hraškovie

Obr. 9. Zuzanka Hraškovie
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Obr. 10 Grešákova vila Zuzanka v Bardejovských kúpeľoch vo vydaní OPUS - maľba
skladateľa J. Grešáka
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RUDOLF PETRÁK UŽ NIE NEZNÁMY
Emília Sadloňová
Katedra hudby Fakulta humanitných vied Žilinská univerzita v Žiline

Abstrakt
O Rudolfovi Petrákovi sa na Slovensku dlho neprávom mlčalo. Mladej speváckej generácii bolo jeho meno
úplne neznáme. Príčinou bola tabuizácia jeho mena po jeho emigrácii v roku 1948. Príspevok prináša informácie
o tenoristovi, ktorý patril k špičkovým tenoristom svojej doby a ako prvý Slovák sa presadil na operných
a koncertných pódiách v Amerike. Pri príležitosti jeho 90. nedožitých narodenín vznikla v Žiline na jeho počet
spevácka súťaž, ktorá nesie jeho meno. S umením Rudolfa Petráka sa jej prostredníctvom oboznamuje
najmladšia nastupujúca spevácka generácia nielen zo Slovenska, ale i strednej Európy.

Abstract
Rudolf Petrák has long been silent in Slovakia for a long time unjustly. The young singer's generation was
completely unknown to his name. The reason was the tabulation of his name after his emigration in 1948. The
article brings information about a tenor who belonged to the top tenor of his time and as the first Slovakian
performer on opera and concert stages in America. On the occasion of his 90th birthday, a singing
competition that bears his name was born in Žilina. Through this singing competition the art of Rudolf Petrák is
becoming more and more familiar for the youngest generation of singers not only from Slovakia, but also from
Central Europe.

Z Turca do sveta
Rudolf Petrák je rodák zo Sučian. Narodil sa 3. septembra 1917. Matka, rodená Slavkovská,
pracovala ako pôrodná asistentka a otec ako stolár v železiarskych dielňach vo Vrútkach.
Hudobné nadanie získal Petrák po rodičoch. Obaja rodičia boli amatérski hudobníci. Otec hral
na niekoľkých hudobných nástrojov a v Sučanoch dirigoval amatérsky orchester, matka bola
sólistkou v kostolnom speváckom zbore. Petrákovci mali dve deti. Rudolf Petrák mal staršiu
sestru Valiku.
Vo Vrútkach absolvoval mladý Rudolf Štátnu ľudovú a meštiansku školu. V štúdiách
pokračoval v Martine, v rokoch 1929 – 1933 študoval na Štátnom reformnom reálnom
gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha. 1 Záujem o ďalšie štúdium ho priviedol do Spišskej
Kapituly, kde sa stal študentom učiteľského ústavu a vzdelával sa v hre na husliach, organe,
klavíri a speve. Po ukončení štúdií vykonával v rokoch 1936 – 1939 učiteľskú prax
v Smoleniciach. V tomto čase bol sólistom Speváckeho zboru slovenských učiteľov, kde na
seba upozornil krásnym hlasom. Jeho veľká túžba po speváckej kariére ho doviedla
k vokálnej pedagogičke Anne Korínskej. S ňou sa zoznámil vďaka Márie Kišoňovej-Hubovej,
jeho neskoršej speváckej partnerke. U Anny Korínskej študoval súkromne v rokoch 1938 –
1942. Jeho profesionálna kariéra speváka začala v roku 1939, keď predspieval v Slovenskom
národnom divadle. Debutoval ako Paľko v operete Gejzu Dusíka a Vladimíra Melička
Novomeskí študenti. K prvým postavám patrili už v roku 1940 Vašek v Smetanovej Predanej
neveste, Laertes v Thomasovej opere Mignon, Spoletta v Pucciniho Tosce ako i Borsa vo
Verdiho Rigolettovi. Zaujal stvárnením Jonela Blescu v Lehárovej operete Cigánska láska. Pri
1
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charakterizovaní tejto významnej osobnosti vo svojich pamätiach uvádzajú jeho spevácke
kolegyne Mária Kišoňová-Hubová : ,,Bol mimoriadne muzikálny, usilovný, ambiciózny,
inteligentný. Vedel vytvoriť atmosféru na javisku, no nebol živelným spevákom - pôsobil skôr
decentne a dodržiaval charakter postavy“ 2 a Jela Krčméry-Vrteľová: ,,Bol veľmi
cieľavedomý. Vždy mal v hlave svoj spev a dozeral prísne na to, čo mu prospievalo. Spieval
neobyčajne ľahko, nikdy som nepočula, že by tón tlačil. Vyberal si veci, ktoré jeho ľahkému
tenoru pristali.“3
K postavám, ktoré boli súčasťou jeho repertoáru patrili Rudolf v Pucciniho Bohéme,
Pinkerton v Pucciniho Madame Buterfly, Almaviva v Rossiniho opere Barbier zo Sevilly,
Nadira v Bizetovej opere Lovci perál, Alfréd vo Verdiho Traviate, Nemorina v Donizettiho
Nápoji lásky.
,,Tenorista Rudolf Petrák prišiel do opery Slovenského národného divadla tuším
zarovno so mnou. Mal pekný hlas a sľubnú perspektívu. Spoznali sme sa už v divadle, hoci len
letmo. Petrák už vtedy angažovaný vo viedenskej Volksopere, mal veľké ambície a vedel sa
v spoločnosti rýchlo a úspešne zorientovať,“ takto spomína a charakterizuje vo svojej
biografii Rudolfa Petráka jeho dobrý priateľ, huslista Albín Vrteľ4.
Z opery Slovenského národného divadla odišiel Rudolf Petrák v roku 1942 na študijný
pobyt do Ríma, kde študoval u barytonistu Riccarda Stracciariho 5. Počas štúdia v Taliansku
účinkoval často na koncertoch. V rímskom rozhlase spieval slovenské piesne v rámci relácie
L´ora slovacca. Plánoval pokračovať v štúdiu v Taliansku, ale vojnové pomery mu tieto plány
prekazili. Začali prichádzať ponuky i zo zahraničia. V septembri 1943 sa predstavil
viedenskému publiku. Vo Volksoper spieval Vojvodu vo Verdiho Rigolettovi pod taktovkou
Erwina Baltzera. V tom istom roku spieval na tejto scéne i Rudolf v Pucciniho Bohéme.
V tomto období navštevoval hodiny spevu u profesorky Balzerovej.
Po skončení druhej svetovej vojny sa Rudolf Petrák vrátil na Slovensko. Do Opery SND
sa vrátil na dve sezóny v rokoch 1944 – 1945 a 1947 – 1948. V sezóne 1945 – 1946
naštudoval Lyonela vo Flotowovej Marte, Janíka v Smetanovej Predanej neveste, Rudolfa
v Pucciniho Bohéme a Vojvodu z Verdiho Rigoletta. Sólistom Divadla Páteho května v Prahe
bol v rokoch 1946 – 1947. V tomto divadle mal Petrák možnosť spolupracovať s jedným
z najvýznamnejších českých dirigentov Karlom Ančelom a vynikajúcim režisérom Václavom
Kašlíkom. Spieval tu Jeníka v Predanej neveste, Rudolfa v Bohéme i Fausta v Gounodovej
opere Faust a Margaréta. Jeníka z Predanej nevesty si zaspieval v roku 1947 pohostinsky
i v pražskom Národnom divadle6. Po ročnom pôsobení v Prahe sa Petrák vrátil do Bratislavy.
Bola to však jeho posledná sezóna v opere SND.
Koncertná činnosť
Bohatá bola i koncertná činnosť Rudolfa Petráka. Často vystupoval po slovenských mestách,
v bratislavskom aj pražskom rozhlase, absolvoval mnoho koncertov i v zahraničí. Návštevníci
koncertov ho počuli na koncertných pódiách bratislavskej Reduty, vo Vládnej budove,
2
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v mnohých slovenských mestách. Rád sa vracal i do rodných Sučian. Boli to príležitostné
slávnostné koncerty a počas vojny nespočetné dobročinné koncerty, zostavené z piesňového
i operného repertoáru. Na jeho koncertoch účinkovali i jeho kolegyne z divadla – Mária
Kišoňová-Hubová, Margita Česányiová a Marka Medvecká. V tomto období bolo bežnou
praxou, že i renomovaní operní speváci nahrávali populárne šlágre. V podaní Rudolfa Petráka
sa nám zachovala z roku 1941 pieseň Daruj mi úsmev Mária, pieseň Povedz i keď je pravda
vyšla v roku 1943 a v roku 1944 nahral pre Polydor pieseň Tam v diaľ7.
Elena Blahová-Martišová charakterizuje Petrákovu interpretáciu nasledovne:
„Poslucháčov očarúval jemnosťou a hladkosťou podania na vokálnych koncertoch, kde
spieval piesne M. Schneidera-Trnavského, V. Figuša-Bystrého i R. Schumanna.“8
Jeho priateľ z detstva Martin Matula spomína na Petráka: „Bol to veľký elegán. Jeho
oblečenie bolo vždy perfektné a veľmi si naň potrpel. Vždy bol výborne oblečený
a upravený.“9
Po návrate z Talianska spieval Petrák vo Vládnej budove samostatný koncert árií
s orchestrom Slovenského rozhlasu. Za dirigentským pultom stál dirigent Michal
Knechtsbeger. Kritika ohodnotila jeho výkon slovami: „zlepšenie techniky, evidentné
zosilnenie hlasového fondu, zušľachtenie jeho farebného hlasu, hlas získal na sile a farbe“10.
V roku 1944 usporiadala slovensko-nemecká spoločnosť vo Zvolene koncert, ktorý dirigoval
chorvátsky dirigent Lovro von Matačić. Na programe boli ľudové piesne a operné árie, ktoré
spievala Margita Česányiová a Rudolf Petrák. Tlač písala s nadšením o výkone Rudolfa
Petráka: ,,Hlasový fond má nie každodenný, techniku vyspelú. Rudo Petrák je členom
viedenskej opery a len ľutovať môžeme, že nášmu ND sa nepodarilo udržať takého speváka
pre svoje ensemble. Technika, ktorú používa pri spievaní, je výborná a prezrádza taliansku
školu. Piana, pianissima pekné, nešepoce, ale spieva, gradácia hlasu dokonalá, oblúk od forte
do najjemnejšieho pianissima je pevný, nikde niet trhliny, spieva presvedčivo, formuje každý
tón a dáva pevne vypracovaný celok.“ 11 Mimoriadnou spoločenskou udalosťou bol v roku
1945 vokálny koncert v bratislavskej Redute, na ktorom s Rudolfom Petrákom účinkoval
sólista opery v Záhrebe, chorvátsky barytonista Rudolf Župan. Klavírny sprievod robil
šéfdirigent orchestra Slovenského rozhlasu Krešimir Baranović. Na koncerte zazneli úryvky
z tvorby svetových skladateľov Bizeta, Cileu, Donizettiho, Flotowa, Leoncavalla, Verdiho a
skladby z tvorby chorvátskych a slovenských autorov Josipa Gotovaca, Iva Tjardovića, V.
Figuša-Bystrého, M. Schneidra-Trnavského a i. Zisk z koncertu bol venovaný Červenému
krížu. V roku 1947 sa konal mimoriadny koncert Československého rozhlasu v Dóme sv.
Martina. Na programe bolo Verdiho Requiem. Dirigoval Ľudovít Rajter a sólové party
spievali Mária Kišoňová-Hubová, Jela Krčméry, Rudolf Petrák a František Zvarík.
Prvý slovenský operný spevák na americkej scéne
V decembri 1946 V januári 1948 počul spievať Rudolfa Petráka v SND riaditeľ Newyorskej
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opery I. Halasz Manrica vo Verdiho Trubadúrovi. Jeho výkon ho natoľko zaujal, že mu hneď
po predstavení ponúkol hosťovanie. Po komunistickom prevrate vo februári roku 1948 prijal
Rudolf Petrák hosťovanie intendanta New York City Opera a rozhodol sa emigrovať
do Spojených štátov amerických 12 . Rodák z Turca, spevák a herec František Zvarík
v spomienkovej knihe Pierot bez pušky spomína na svojho kamaráta: „Osobitne si chcem
spomenúť na nášho prvého slovenského speváka, ktorý sa dostal za „velkú kaluž“ do
newyorskej Opery City na Rudolfa Petráka, môjho rodáka zo susednej obce, zo Sučian. Bol
príkladom húževnatého a cieľavedomého umelca, ktorý mal od samého začiatku tie najvyššie
ambície. Veľa z nich sa mu splnili a je len škoda, že neostal v našich radoch dlhšie. V tých
časoch bol špičkou vokálneho umenia medzi našimi tenoristami. Svojim talentom
a pracovitosťou sa dokázal ako prvý Slovák prebiť do sveta a získať uznanie.“13
V New York City Opere debutoval ako Rudolf v produkcii La Bohéme. K jeho ďalším
úlohám ktoré spieval na tejto scéne patrí Cavaradossi v opere Tosca, Pinkerton v Madame
Butterfly. V sezóne 1949 naštudoval Bacchusa v Ariadne na Naxe Richarda Straussa. Veľký
úspech mal ako Belmonte v Mozartovom Únose zo Serailu. V svojom repertoári mal lyrické
i dramatické postavy. Spieval Gounodovho Fausta, rytiera des Grieux v Massenetovej
Manon, Jeníka v Predanej neveste Bedřicha Smetanu, Verdiho Radames v Aide, Pinkerton v
Madame Butterfly a Pruniera v Pucciniho La rondine, Dona Josého v Bizetovej Carmen,
Mozartovho Dona Ottavia v Donovi Giovannim i Idomena, Walthera von Stolzing
v Majstroch spevákoch norimberských Richarda Wagnera a i. Do jeho repertoáru sa radil i
Boris z Janáčkovej opery Káťa Kabanová. Toho spieval v roku 1960 na festivale Empire State
Music Festival spolu dis Amou Shuard a Tichonom Giuliom Garim. Dirigoval Laszlo Halasz.
Americké občianstvo získal Rudolf Petrák v roku 1954. V Bielom dome mu ho osobne
odovzdal prezident Dwight David Eisenhower.
Roku 1948 absolvoval Rudolf Petrák veľké turné po USA, na ktorom spieval tenorové
sólo v Beethovenovej IX. symfónii pod taktovkou slávneho Artura Toscaniniho, ktorý sa
vyjadroval mimoriadne pochvalne o hlase a ďalších interpretačných kvalitách Rudolfa
Petráka. Podobne vyjadril obdiv v Petrákovmu hlasu dirigent Leopold Stokowski. V
súkromnom liste z roku 1957 mu ďakoval za sólový výkon v Canticum Sacrum Igora
Stravinského.
Tenorista Rudolf Petrák sa ako prvý Slovák presadil v silnej konkurencii v Severnej
Amerike. Získal si obdiv milovníkov operného umenia i uznanie hudobných kritikov. Autor
bulletinu The Rochester Times Union píše: „Favorit operného obecenstva vo Viedni a v
Prahe – Rudolf Petrák – sa rýchlo zmocnil sŕdc Američanov, a to po svojom debute v New
York City Opera Company. Odvtedy sa objavoval ako vedúci tenorista v tejto spoločnosti. S
veľkým úspechom sa predstavil aj na koncertnom pódiu. Pán Petrák bol hosťujúcim sólistom v
Baltimore Symphony Orchestra a v Rochester Philharmonic Orchestra, je obľúbený v
Chicago Grand Parku. Umelcov vynikajúci repertoár, čaro osobnosti a brilantný hlas, ktorý
prináša do spevu drámu i hudobnosť, mu neustále znásobuje počet obdivovateľov po celej
12
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krajine.“14
Pozoruhodná udalosť sa stala na opernej scéne La Scala Opera Company vo
Philadelphii. Stretli sa tu dvaja rodáci zo Sučian, tenorista Rudolf Petrák a mezzosopranistka
Rose Delmar, vlastným menom Ružena Haasová. Petrák v úlohe Fausta a Rose Delmar
v úlohe Marty von Schwerlein. Predstavenie dirigoval taliansko-americký dirigent Giuseppe
Bamboschek15.
Rudolf Petrák svoj herecký talent zúročil i vo filme. V roku 1955 hral postavu speváka
vo filme Interrupted Melody. Za námet a scenár získal Oscara. V roku 1962 účinkoval vo
filme Cabeca de Vaca.
Petrák spieval v prestížnych koncertných sálach. Tenorové sólo v Carl Orffovej
Carmine Burane spieval v slávnej Carnegieho sále v roku 1960. Prezentoval sa ako spevák
vysokej kvality. Osobnosť a neobyčajný emotívny vklad, ktorý Petrák vložil do svojho
speváckeho prejavu ohodnotil hudobný kritik Harold C. Schonber slovami: "Všetko znelo, bez
námahy a jasné, pán Petrák vzal falsetto."16
Súčasťou bohatého Petrákovho repertoáru boli i nahrávky slovenských hudobných
skladateľov M. Schneidra-Trnavského, E. Suchoňa, A. Moyzesa, D. Kardoša, T. Frešu.
V súkromnom vydavateľstve Marina Records Inc. nahral v rokoch 1951 – 1953 štyri platne.
Rád a citlivo spieval slovenské ľudové piesne. 17 K ďalším nahrávkam, ktoré sú zaznamenané
na nosičoch, patrí tenorové sólo v Óde na radosť v 9. symfónii Ludwiga van Beethovena a
tenorové sólo v Mahlerovom Das Klagende Lied18.
V období svojho aktívneho speváckeho života ako sólista newyorskej opery účinkoval
Rudolf Petrák v dvadsiatich piatich operách. Podnikal i koncertné turné po USA, Mexiku
a Kanade, účinkoval v televízií a rozhlase. Spolupracoval s významnými dirigentskými
osobnosťami svojej doby E. Ormandym, T. Serafinym, L. Stokowskym. Spieval
s najznámejšími vtedajšími opernými hviezdami J. Novotnou, R. Rosankinovou, E.
Steberovou, D. Kirstenovou, L. Piceovou. Súčasťou bohatého Petrákovho účinkovania boli
i koncerty, ktoré robil pre krajanské hnutie v Amerike. Zrealizoval pre ne štyri veľké
celovečerné koncerty slovenských piesní v Clevelande, Milwaukee, Whitingu a Newarku,
účinkoval na rôznych slovenských národných, kultúrnych i duchovných podujatiach
a charitatívnych akciách. V septembri 1952 bol pri založení Slovenského ústavu v Clevelande.
Jeho partnerkou pri klavíri bola koncertná klaviristka Marienka Michnová.
Rudolf Petrák bol dvakrát ženatý. Jeho prvou manželkou bola Fedora Kalenčíková,
známa slovenská krasokorčuliarka. Mali spolu dvoch synov, Petra a Evana. Jeho druhou
manželkou bola Američanka, zdravotná sestra Arline Tomkisová. Mali spolu dcéru Valériu.

Návšteva vlasti po rokoch
Podľa doteraz publikovaných odborných článkov a spomienok sa Petrákova návšteva po
14

BLAHOVÁ-MARTIŠOVÁ, Elena. Rudolf Petrák – prvý slovenský operný spevák na americkej scéne New
York City Opera. 2016
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BLAHOVÁ-MARTIŠOVÁ, Elena. Neznáma operná speváčka Ružena Haasová. 2017.
16
MUDr. MAŇKA, Ivan. Ohlasy tlače zo súkromného archívu.
17
CABADAJ, Peter. Zo Sučian pochádza jeden z najznámejších operných hlasov sveta. 2017.
18
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mnohých rokoch uskutočnila v roku 1968. Spomienky pamätníkov sú poznačené
subjektivizmom a mnohokrát skresľujú uvádzané udalosti. Nie vždy ich možno považovať za
relevantné. Príkladom je informácia z pamätí Dr. Janka Blaha, ktorý tvrdí, že Rudolf Petrák
prišiel do rodnej vlasti v roku 1968.19 V decembri 1964 však bratislavský Večerník informoval
o pripravovanom vystúpení umelca v Slovenskom národnom divadle v postave Rudolfa
v Pucciniho opere Bohéma dňa 5. januára 196520. Keďže tento údaj nekorešpondoval s vyššie
uvedenou informáciou, overovala tieto informácie pani Elena Blahová-Martišová na poklade
faktografických materiálov. Záznamy v archívnych fondoch v Ústave pamäti národa (ďalej
ÚPN) jej jednoznačne potvrdili, že návšteva Rudolfa Petráka v Československu sa
uskutočnila v roku 1964, kedy bol na umeleckom turné v Rakúsku a v Nemecku. Petrákovi sa
podarilo získať povolenie k návšteve rodiny. V republike mal zostať do februára 1965.
V polovici novembra 1964 sa nakrátko zastavil u svojej sestry v rodných Sučanoch,
odkiaľ pricestoval do Bratislavy. V záznamoch ÚPN sa spomína návšteva Rudolfa Petráka
u skladateľov Eugena Suchoňa a Jána Cikkera. Petrák plánoval naštudovať postavy z ich
opier Krútňava a Beg Bajazid a propagovať ich v USA. V Bratislave sa tiež skontaktoval so
svojou profesorkou Annou Korínskou. Navštívil Slovenské národné divadlo a dohodol si s
vedením predbežný termín vystúpenia v Pucciniho opere Bohéma na 3. januára 1965. Na
príkaz ideologickej komisie KSS bolo jeho vystupovanie zamietnuté a odvolané. Malo sa to
stať na základe osobného listu, ktorý mal napísať jeden zo sólistov operného súboru SND na
Ústredný výbor KSS s odôvodnením, že nebude spievať s osobou, ktorá opustila vlasť
a emigrovala. Medzitým Petrák odcestoval do Prahy, aby uzatvoril zmluvu s tamojšou
agentúrou o vystúpeniach v Prahe, Liberci a Plzni. Vyššie spomínaný list spustil mašinériu,
výsledkom ktorej bolo okamžité vyhostenie Rudolfa Petráka z republiky koncom decembra
1964.21
Petrákova kariéra v Amerike úspešne pokračovala. K ukončeniu angažmánu v New
York City Opera došlo po dvadsiatich rokoch. Dvadsať sezón bol sólistom v New York City
Opera Company. Petrák potom hrával ako organista v kostoloch. Záver života prežil v ústraní
a okrem rodiny sa prakticky s nikým nestýkal. Zomrel 3. marca 1972 v Greenwichi v štáte
Connecticut. Stalo sa tak pri návšteve manželky Arline, ktorá bola hospitalizovaná
v nemocnici. Príčinou smrti bol srdcový kolaps.
Rudolf Petrák patril k vynikajúcim interpretom tenorového repertoáru. Mal v repertoári
okolo tridsať titulných tenorových postáv v niekoľkých jazykoch. Spieval koncertný a operný
repertoár pod taktovkami významných svetových dirigentov. Jeho partnermi na javisku mu
boli vynikajúce spevácke osobnosti tej doby.
Ako píše Terézia Ursínyová:„Rudolf Petrák bol spevák, ktorý sa rodí raz za storočie.
S omamným hlasom, vynikajúcou speváckou technikou a neobyčajnou citovou vrúcnosťou.“22
Jeho prvenstvo je i v tom, že bol prvým operným spevákom, ktorý reprezentoval Slovensko v
USA.
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Rodáci nezabudli
V nedeľu 3. 9. 2017 sa o 15.00 hod. v Robotníckom dobe v Sučanoch konala spomienková
slávnosť pri príležitosti stých nedožitých narodenín tenoristu Rudolfa Petráka.
Hlavným organizátorom oslavy bola obec Sučany, na slávnosti participovala i Katedra
hudby Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. Prítomným sa prihovoril
starosta obce Ing. Vladimír Pĺžik. O kultúrny program sa postaral tenorista Vladimír Šlepec
z Katedry hudby Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. V jeho podaní
zaznela ária Vaška z opery Predaná nevesta Bedřicha Smetanu a pieseň Našiel som si v šírom
poli Z cyklu Drobné kvety Mikuláša Schneidra-Trnavského. Klavírnou partnerkou mu bola
Mgr. art. Emília Kalická. Na Rudolfa Petráka zaspomínal jeho priateľ Martin Matula.
Súčasťou slávnosti bola i panelová výstava. Rodáci si uctili svojho slávneho rodáka a na
pantheone Sučian pribudla pamätná tabuľa s jeho menom.
Medzinárodná spevácka súťaž Rudolfa Petráka
Snahou pripomenúť si meno výnimočnej slovenskej osobnosti Rudolfa Petráka, ktorý sa ako
prvý v opernej histórii Slovenska objavil na scéne New York City Oper a presadil sa
v Amerike, ako i dať priestor mladým začínajúcim spevákom overiť a porovnať svoje
dosiahnuté spevácke zručnosti, vznikla v roku 2008 v Žiline Spevácka súťaž Rudolfa Petráka.
Bolo to v roku, kedy si hudobná obec pripomenula výročie nedožitých 90. narodenín Rudolfa
Petráka. Odborným garantom súťaže sa stala dlhoročná sólistka Opery Slovenského
národného divadla doc. Magdaléna Blahušiaková. Súťaž sa koná v dvojročnom cykle v čase
Medzinárodného festivalu Allegretto. Riaditeľkou súťaže je vokálna pedagogička MgA.
Emília Sadloňová, PhD.“23 Súťaž organizuje Konzervatórium Žilina, Katedra hudby Fakulty
humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline a Občianske združenie Voces iuvenum –
Mladé hlasy. Potreba založiť spevácku súťaž, na ktorej môžu porovnať umelecký
rast speváci umeleckých škôl, hudobných gymnázií a konzervatórií vyšla z hudobnej praxe.
Na Slovensku sme nemali spevácku súťaž, ktorá by poskytovala najmladšej speváckej
generácii skonfrontovať výsledky štúdia v podmienkach zodpovedajúcich ich veku. Už počas
prvého ročníka sa súťaže zúčastnili speváci z Českej republiky, čím súťaž nadobudla
medzinárodný charakter. Tretí ročník súťaže poskytol priestor na konfrontáciu i študentom
vysokoškolského štúdia bakalárskeho stupňa. Štvrtý ročník súťaže umožnil súťažiť i žiakom
a žiačkam základných umeleckých vo veku od 10 rokov. Piaty ročník súťaže dal možnosť
spevákom stredoškolského a vysokoškolského stupňa súťažiť v kategórií OPERA. Novinkou
šiesteho ročníka je finále kategórie OPERA s orchestrom. Sprievodným orchestrom bude
Štátny komorný orchester. Súťaží sa v deviatich kategóriách. IA, IB, IC kategória je určená
pre žiakov základných umeleckých škôl, v IIA a IIB kategórii súťažia študenti a študentky
konzervatórií a hudobných gymnázií do 19 rokov a IIIA a IIIB kategória sa rozdeľuje na
Pieseň a Operu a súťažia v nej študenti a študentky konzervatórií nadstavbového štúdia a
študenti vysokoškolského stupňa. Okrem hlavných cien sú na súťaži udeľované zvláštne ceny.
Cena riaditeľa konzervatória, Cena galérie Locus arte, Cena dekanky Fakulty humanitných
vied Žilinskej univerzity v Žiline, Cena korepetítora, Cena publika, Cena garantky súťaže
doc. Magdy Blahušiakovej, Cena Občianskeho združenia Voces iuvenum – Mladé hlasy.
23
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Udeľovaná je i cena Rudolfa Petráka, pre mladého tenora v konzervatoriálnej kategórii.
Zvláštne ceny sú udeľované za interpretáciu ľudovej piesne, za najlepší prednes skladby
skladateľa 20. a 21. storočia, za interpretáciu romantickej opernej árie. Cena Rudolfa Petráka,
je udeľovaná výraznému mladému tenorovi v stredoškolskej kategórii.
O Rudolfovi Petrákovi sa na Slovensku dlho neprávom mlčalo. Zásluhou Speváckej
súťaže Rudolfa Petráka sa meno tenoristu dostáva do povedomia nastupujúcej speváckej
generácie.
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2. Práca knižníc a knihovníkov s hudobnými fondmi a zbierkami
v Čechách a na Slovensku

Informace o projektu zpracování historických hudebních sbírek
v České republice
Zuzana Petrášková
Národní knihovna v Praze

Máme-li podat informaci o stavu zpracování historických hudebních sbírek uložených na
území České republiky, musíme se vrátit trochu do historie a počátku jejich systematického
odborného zpracování. Již v roce 1965 bylo v Národní knihovně ČR (tehdy Státní knihovně
ČSSR) zahájeno zpracování historických hudebních sbírek. Hudební oddělení se stalo garantem tohoto zpracování.
Byly vypracovány Pokyny ke katalogizaci hudebnin 1, se kterými se všichni katalogizátoři seznámili a dle kterých pracovali. Záznamy byly tvořeny velmi podrobně, odpovídali stavu bádání v době jejich vzniku. Byly rovněž doplňovány notové a textové incipity. Sbírky
byly dokumentovány jako celek, tzn. tisky i rukopisy. Vypracované záznamy jak tištěných, tak
rukopisných hudebnin se odesílaly v papírové podobě do redakce RISM. Evidence tisků vyšla
v knižní podobě v sérii A/I 2 . Rukopisné záznamy byly zveřejněny až v automatizované databázi o několik let později. Informace o pramenech uložených na našem území podávala mezinárodní redakce RISM dle zaslaných karet badatelům, kteří se pak již přímo obraceli se svými
žádostmi na konkrétní instituce, které materiály uchovávají. V současné době se odesílají záznamy do databáze RISM již v elektronické podobě v automatizovaném systému MUSCAT a
přístupné jsou na stejné adrese. Celkem bylo do online katalogu RISM předáno okolo 55200
záznamů. Česká redakce RISM je hodnocena jako jedna z aktivních spolupracovníků.
Od počátku prací na soupisu hudebních pramenů byly shromážděny a dokumentovány
hudebniny ze 180 sbírkových celků uložených ve fondech knihoven, archivů, muzeí, církevních a dalších institucí. Bylo zpracováno cca 400000 hudebních jednotek. Kvalita zpracování
byla velmi různá, mnohdy vítězila kvantita zpracovaných záznamů nad jejich kvalitou. Proto
v současnosti nastala povinnost se k záznamům stále vracet, provádět hloubkové revize, které
odpovídají současnému stavu bádání. Převod „papírové“ katalogizace je jedním z hlavních
úkolů projektu, který právě nyní v NK ČR probíhá v rámci institucionální projektu Dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (DKRVO). Umožňuje využít již provedené práce Souborného hudebního katalogu a zároveň podporuje zpracování nově podchycených sbírek do automatizovaného zpracování rukopisných hudebnin v rámci RISM. Díky tomuto projektu je již jako celek předána a zpřístupněna sbírka rukopisů hudebního oddělení
Národní knihovny ČR (vyhledatelné na adrese http://opac.rism.info pod sigla CZ-Pu). Sbírka,
která uchovává 6000 jednotek hudebnin je uložena na 14000 záznamech, protože mnohé tituly
tvoří tzv. konvoluty s více skladbami. Sbírka obsahuje jak duchovní, tak světskou hudbu,
v dobových opisech 18. a 19. století, mnohdy též autografních památek. K některým záznamům se nám podařilo připojit i digitalizáty, které je možné prohlížet v portálu Manuscriptorium na adrese: https://www.nkp.cz/manuscriptorium .

1
2

Pokyny ke katalogizaci hudebnin. Oldřich Pulkert, Praha 1966
Nyní již na adrese http://opac.rism.info
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Projekt nám umožňuje provádět revizi stávajících záznamů a rovněž průzkum dosud nezpracovaných sbírek a spolupráci s dalšími institucemi, které sbírky uchovávají:
Archiv Konzervatoře v Praze (CZ-Pk), Archiv Českého rozhlasu (CZ-Pr), Národní muzeum České muzeum hudby (CZ-Pnm), Muzeum v Rokycanech (CZ-RO), Sbírka povýšení
sv. Kříže v Litomyšli – nově zpracovávaná chrámová sbírka (CZ-LLk), Kostel sv. Jana Křtitele v Teplicích – rovněž nově dokumentovaná chrámová sbírka (CZ-Tek), Státní oblastní
archiv v Třeboni, pobočka Český Krumlov - Schwarzenberská hudební sbírka (CZ-K) – předávání záznamů dle vypracovaných karet Souborného hudebního katalogu.
Abychom alespoň v určité míře vyhověli novým technologiím, které nyní zpracování
hudebních dokumentů usnadňují, podařilo se nám již v roce 2005 zpřístupnit část Souborného
hudebního katalogu (SHK) tzv. Notový incipitový katalog (NIK) i elektronicky. Lze v něm
vyhledávat nejen prostým prohlížením jako v lístkovém katalogu, ale rovněž dle autorského
jména i dle zadání incipitu. Tím se umožnilo badatelům využívat i ze vzdáleného přístupu
informace, které Souborný hudební katalog obsahuje. Katalog je přístupný na adrese
https://retris.nkp.cz/ .
Mimo toto přímé zpracování hudebních památek má naše práce další výstupy v podobě
edic tematických katalogů, které by měly být jedním z prioritních úkolů muzikologické a dokumentační činnosti v oboru hudební historiografie. Zatím se podařilo vydat devět svazků
tematických katalogů a desátý je v tisku. Katalogy vycházejí v ediční řadě CATALOGUS
ARTIS MUSICAE IN BOHEMIA ET MORAVIA CULTAE (Artis musiace antiquioris catalogum series), zprvu s podporou vydavatelství Supraphon, v současné době vychází katalogy
v Národní knihovně ČR. Jedná se o následující tituly:
Vol. I/1,2 DOMUS LAURETANA PRAGENSIS. Catalogus collectionis operum artis muscae.
Composuit Oldřich Pulkert. Pragae, Editio Supraphon 1973.
Sbírka z kůru pražské Lorety podporované šlechtickým rodem Lobkoviců má kromě
domácích mistrů bohatě zastoupeny vídeňské autory z doby klasicismu s nápadným
množstvím děl Michaela Haydna.
Vol. II. J. A. SEYDL DECANII BERONENSIS OPERUM ARTIS MUSICAE COLLECTIO.
Catalogus. Composuit Jaroslav Holeček. Pragae, Editio Supraphon 1976.
Sbírka berounského děkana R. P. J. A. Seydla mj. dokládá zájem především o komorní
hudbu údobí klasicismu v kulturním prostředí provinčního města.
Vol. III.COLLECTIO ECCLESIAE BŘEZNICENSIS. Catalogus collectionis operum artis
musicae. Composuit Jitřenka Pešková. Pragae, Editio Supraphon 1983.
Sbírka z kostela sv. Ignáce jezuitské koleje, kterou prošel též Václav Pichl a Jan Ev.
Atonín Koželuh, obsahuje vedle regionálních autorů (J. J. Ryba) též hudebniny bavorské, vídeňské aj. provenience, a to včetně symfonií.
Vol. IV./1,2 ECCLESIA METROPOLITANA PRAGENSIS. Catalogus collectionis operum
artis musicae. Composuit Jiří Štefan. Pragae, Editio Supraphon 1983, 1985.
Sbírka z kůru pražského metropolitního chrámu sv. Víta obsahující přes 1700 skladeb
má své těžiště v repertoáru 18. století. Vedle děl ředitelů svatovítského kůru je nejvíce
zastoupen A. Caladara, A. Reichenauer, J. A. Hasse, J. J. Fux, F. Mancini, N. A. Porpora, F. B. Conti, A. Lotti.
Vol. V./1,2 CAROLI DE LIECHTENSTEIN-CASTELCORNO EPISCOPI OLOMUCESIS
OPERUM ARTIS MUSICAE COLLECTIO CREMSIRII RESERVATS Catalogus. Composu150

erunt Jiří Sehnal et Jitřenka Pešková. Pragae, Bibliotheca nationalis Rei publicae BohemicaeEditio Supraphon 1998.
Tematický katalog Liechtensteinovy sbírky přináší s veškerou dokumentací důkladný
popis sbírky, shromážděné v letech 1664-1695. Svými 1088 katalogizačními jednotkami
představuje kroměřížský biskupský fond „nejucelenější organicky vzniklou sbírku
z druhé poloviny 17. století ve střední Evropě“ (J. Sehnal).
Vol.VI./1,2 COLLECTIO FRATRUM MISERICORDIAE KUKUSSIENSIS. Catalogus.
Composuit Michaela Freemanová-Kopecká. Pragae 1998.
Hudební sbírka hospitálu milosrdných bratří z Kuksu (18./19.stol.) představuje pro současnost „jeden z nejpozoruhodnějších, svým způsobem jedinečných fondů české provenience“ (M. Freemanová).
Vol. VII/1,2 FRATRUM MISERICORDIAE ARTIS MUSICAE COLLECTIONES IN BOHEMIA ET MORAVIA RESERVATAE. Pars prima: Bohemia et Moravia I. Pars secunda:
Moravia II. Composuit Michaela Freemanová. Pragae: Národní knihovna ČR, 2013.
Soupis dalších hudebních památek ve sbírkách několika klášterů milosrdných bratří uložených na území Čech a Moravy. Informuje o pramenech hudební kultury tohoto řádu.
Vol. VIII COLLECTIO OPERUM MUSICALIUM QUAE IN BIBLIOTHECA KINSKY
ADSERVANTUR.Composuit Eliška Bastlová. Pragae, Národní knihovna ČR, 2013.
Hudební sbírka šlechtického rodu Kinských obsahuje rukopisné a tištěné hudebniny
z doby let 1785 až 1840v celkovém počtu 647 hudebnin. Až na malé výjimky je tvořena
hudebninami světského charakteru, operního, tanečního a písňového žánru v úpravě pro
klávesové nástroje. Z autorů českého původu se setkáváme se jmény V. Jírovec, J. F., J.
V. Kalivoda, V. Maschek, J. V. Tomášek a dalšími.
Vol. IX CATALOGUS COLLECTIONIS OPERUM ARTIS MUSICAE DE MONASTERII
SILOENSIS. Compsuit Pavla Semerádová et Eliška Šedivá. Pragae, Národní knihovna 2016.
Dvoudílný katalog představuje sbírku převážně chrámové hudby z premonstrátského
kláštera v Želivě, nyní uložené v Českém muzeu hudby. Tvoří ji hudebniny z let 1707 –
1858 a její repertoár představuje všechny druhy chrámové hudby v této době v klášteře
provozované během celého liturgického roku.
Vol. X CATALOGUS COLLECTIONIS OPERUM ARTIS MUSICAE COMITIS CLAMGALLAS. Composuit Eliška Šedivá.
Katalog je v tisku, představuje nezvykle obsáhlou sbírku převážně světské hudby šlechtického rodu Clam-Gallas, uloženou v Českém muzeu hudby. „…patří k nejrozsáhlejším
zámeckým notovým archivům v Čechách a představuje bohatý soubor pramenů, dokumentující podobu domácí aristokratické hudební kultury v 18. století…“ (Eliška Šedivá).
Tematické katalogy přinášejí vedle vyčerpávajícího katalogizačního záznamu s připojenými
incipity všech částí kompozice, úvodní vědeckou studii popisující historii sbírky a její osudy,
které ji v průběhu let provázely. Pokud existuje, je otištěn historický inventář, obrazová příloha přináší ve výběru titulní listy hudebnin, ukázky písařských rukou, vodoznaky se seznamem
zjištěných papíren a řadu rejstříků, které spolu s pokyny pro uživatele katalogu tvoří důležitou
pomůcku pro rychlé vyhledávání. Nově se věnujeme rovněž výzkumu vodoznaků, které se na
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hudebninách vyskytují. Tato činnost umožnila vytvoření databáze filigránů, která badatelům
pomáhá při dataci hudebniny. Databáze je přístupná na adrese:
http://aleph.nkp.cz/web/watermarks/cze/intro.htm
K této nové činnosti byla díky projektu vypracována také certifikovaná metodika, která
obsahuje návod, jak s filigrány pracovat. Bude přístupná v Národním uložišti tzv. šedé literatury: http://www.nusl.cz/ .
Práce věnované katalogizaci hudebních sbírek - zvláště těch dosud neevidovaných - znamenají i určitou ochranu památek hudební historie. Umožňují i snazší dostupnost k informacím o
autorech, textařích, obsazení, opisovačích, nakladatelích, proveniencích, vodoznacích a dalších dílčích podrobnostech, o kterých hudebnina vypovídá. Mnoho majitelů dosud neevidovaných sbírek se hlásí o možnost jejich zpracování či revizi záznamů stávajících. V tom spatřujeme význam naší práce.
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CENTRUM ETNOGRAFIE A UMENIA:
ZDROJE POZNANIA PRE ŠTUDENTOV KATOLÍCKEJ UNIVERZITY
Martina Krušinská – Marta Bošelová1

Centrum etnografie a umenia
Katedra hudby a Katedra výtvarného umenia
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

Abstrakt
Príspevok predstavuje zameranie Centra etnografie a umenia Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity,
jedinečného pracoviska na Slovensku v rámci vysokoškolského prostredia.

Abstract
The contribution represents the Center of Ethnography and Art at the Faculty of Education of the Catholic
University, a unique workplace in Slovakia within the university area.

Poslaním Centra etnografie a umenia, v skratke C-ET-ART, unikátneho pracoviska
Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku je zhromažďovať a aktualizovať
materiálne a duchovné artefakty tradičnej kultúry regiónov Slovenska v akademickom
prostredí. Cieľom je vytvoriť priestor pre rozvíjanie ľudovej kultúry a umenia pre potreby
vzdelávania na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Absolventi
učiteľských študijných programov môžu tak vo svojom učiteľskom povolaní odovzdávať
poznatky o ľudovej kultúre ďalším generáciám.
Centrum sa člení do nasledovných sekcií:
 študijná zbierka,
 dokumentačný materiál k študijnej zbierke,
 tvorivé výtvarné dielne,
 tvorivé hudobné dielne,
 virtuálny archív.
Študijnú zbierku tvoria:
 odborné publikácie najmä s etnografickým, pedagogickým, psychologickým a
umeleckým zameraním,
 audio-vizuálne záznamy,
 zbierky ľudových piesní,
 ľudové hudobné nástroje,
 ľudové výšivky, čipky, kroje, textilné fragmenty,
 remeselnícke náradia,
 informácie o ľuďoch uchovávajúcich hodnoty tradičnej kultúry.
1

Témy a aktivity CETART sú ďalej rozvíjané v rámci projektu Princípy Orffovho Schulwerku a ich aplikácia vo
vzdelávaní učiteľov, projekt č. 039UKF-4/2016.

153

Foto: archív CETART
Vznik centra je zviazaný s realizáciou projektu OPVaV pod názvom Objavovanie strateného
v čase: Umenie a remeslá etnografického charakteru regiónov Liptov a Orava (realizovaný v
rokoch 2009 - 2012). Projekt má charakter pilotného projektu pre dlhodobé integrovanie tém
o ľudovom umení regiónov Slovenska do vzdelávacieho, umeleckého a výskumného
prostredia Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Zriadeniu centra predchádzalo zbieranie etnografických artefaktov a mapovanie výskytu
„živých“ tradičných remesiel v regiónoch Liptov a Orava. Stretnutia s ľudovou kultúrou
Liptova a Oravy boli realizované v dvoch základných líniách. Prvou líniou boli rozhovory so
staršími ľuďmi – nositeľmi ľudových tradícií. S nimi riešitelia projektu strávili chvíle
spomínania na oblasti života, ktoré si väčšina súčasníkov dokáže predstaviť iba
z fotografických alebo filmových materiálov. Druhou líniou výskumu bolo kontaktovanie
základných škôl a základných umeleckých škôl Liptova a Oravy, ktoré vo svojom
vzdelávacom programe „oživujú“ témy regionálnej ľudovej kultúry aj v súčasnosti.

Foto: archív CETART
Do prvej aktivity sa okrem riešiteľov projektu zapojilo niekoľko desiatok študentov Katedry
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výtvarného umenia, Katedry hudby a Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky
Pedagogickej fakulty Katolíckej Univerzity v Ružomberku. V priebehu dvoch rokov oslovili
pamätníkov ľudových tradícií z rodiny, či blízkeho okolia, podľa vlastného výberu, najmä
v regiónoch Liptov a Orava. Správy z tohto prieskumu v teréne študenti podávali vo forme
pracovných listov, ktoré okrem základných údajov o respondentovi obsahovali písomný
záznam rozhovoru a audiovizuálny materiál v prílohe.
V nasledujúcom texte uvádzame niektoré poznámky študentov zo stretnutia
s pamätníkmi ľudovej kultúry:
„Život na dedine bol tvrdý a ťažký... živiť sa len rukami, tým, čo si človek sám
vypestoval a vychoval, znamenalo veľa úsilia; aj tak veľa starších ľudí spomína a hovorí, že
sa žilo jednoduchšie, krajšie a hlavne ľudskejšie.“
študentka Monika (z rozhovoru s pani Máriou, 62 r., Veľké Borové)
„Rozhovor sprevádzaný prezeraním rodinných fotografií mi dal možnosť spoznať nielen
sliačansky kroj, ale aj blízku a vzdialenejšiu rodinu... s odstupom času si viac všímam
a poznávam hodnoty, ktoré môže akýkoľvek kroj prezentovať a predstavovať.“
Lucia (z rozhovoru s pani Alžbetou, 84 r., Habovka)
„Pani Mária je obdivuhodný človek, pretože sa na nikoho nehrá... je sama sebou a po
stretnutí s ňou som mala široký úsmev na tvári, ktorý sa veru za žiadne peniaze kúpiť nedá.“
Petra (z rozhovoru s rezbárkou, 81 r., Liptovský Mikuláš)
„Táto jednoduchá a skromná žena aj napriek ťažkému životu a vysokému veku rozdáva
okolo seba úsmev a vyžaruje z nej vnútorný pokoj, ktorý jej ľudia tejto uponáhľanej doby
môžu len závidieť... na chvíľu som mala pocit, že sa rozprávam s človekom z iného sveta.“
Katarína (z rozhovoru s pani Máriou, 81 r., Oravské Veselé)
V rámci druhej výskumnej aktivity riešitelia projektu kontaktovali všetky základné školy
a základné umelecké školy Liptova a Oravy, na ktoré vyslali dotazník zameraný na
tematizovanie regionálnej výchovy a ľudovej kultúry v programe školy. Na základe dotazníka
riešitelia následne osobne navštívili viaceré základné školy. Z dotazníka adresovaného
všetkým základným školám regiónov Liptov a Orava vyplynulo, že približne jedna tretina zo
základných škôl (ZŠ) uvedených regiónov realizuje v školskom roku 2010/2011 voliteľný
predmet regionálna výchova. Takýto štatistický obraz je dobrým východiskom pre ďalšie
rozvíjanie tém regionálnej kultúry vo všeobecnovzdelávacích školách na Slovensku.
Výnimočný model školy v systéme základných umeleckých škôl – tak v rámci obidvoch
regiónov, ako aj celého Slovenska – predstavuje Základná umelecká škola ľudového tanca
a hudby v Ružomberku. Vzdelávací program tejto školy je orientovaný na ľudovú kultúru
najmä Dolného Liptova.
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Foto: archív CETART
Domnievame sa, že jednou z významných úloh súčasnej výchovy a vzdelania je rešpektovať
princíp kontinuity historického vývoja spoločnosti a rozvíjať identitu mladého človeka
čerpajúcu z kultúry, do ktorej sa narodil. Zriadením Centra etnografie a umenia sa uvedená
vízia začala zásadne napĺňať v prostredí Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Zoznam bibliografických odkazov
KRUŠINSKÁ, Martina, Marta BOŠELOVÁ, Vladimír BARAN a Igor LITTVA, 2012.
Objavovanie strateného v čase: umenie a remeslá etnografického charakteru regiónov
Liptov a Orava. Ružomberok: Verbum. 121 s. ISBN 978-80-8084-837-8.
KRUŠINSKÁ, Martina a Marta BOŠELOVÁ, 2016. Tematizovanie ľudového umenia
v prostredí Katolíckej univerzity: projekt OPVaV Objavovanie strateného v čase. In:
Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok.
Ružomberok: Verbum, s. 47-60. ISSN 1336-2232.

156

Poznámky k digitalizácii a archivácii zvukových nahrávok
Radovan Garabík a Anna Žilková
Hudobné centrum Bratislava

Abstrakt
V článku je popísaný archivačný systém používaný v Hudobnom centre na anotovanie a archiváciu digitálnych
nahrávok. Systém je založený na jednoduchej hierarchickej adresárovej štruktúre, metadáta sú editované a ukladané v textových súboroch. Systém je základom nasledujúcich krokov, pri ktorých sa vytvára prezentačná vrstva
v podobe HTML súborov pre prístup verejnosti.

Abstract
We present a system used in the Music Centre Slovakia to annotate and archive digital recordings. The system is
based on simple two level hierarchical structure, with metadata kept in key-value text files. The system forms a
foundation of a separate presentation step formatting the data into HTML format for public consumption.

Úvod
Zvukový archív, ktorý je predmetom tohto príspevku, je elektronická databáza, ktorá obsahuje
hudobné diela primárne slovenských skladateľov 20. a 21. storočia. V súčasnosti obsahuje
zväčša koncertné záznamy diel našich skladateľov – nahrávky, ktoré vznikli a priebežne
vznikajú priamo v réžii HC alebo ich HC získalo na základe dohody s iným subjektom (napr.
s o.z. Albrechtina, na základe staršej dohody so Slovenským rozhlasom a pod.) alebo nám boli
darované (skladateľom, interpretom, iným darcom), alebo vznikli na základe operatívnej
požiadavky digitalizáciou LP. Popri tejto elektronickej databáze budujeme archív CD, ktorá
aktuálne v rámci celkového fondu cca 2500 vydaných CD obsahuje viac ako 700 CD s
hudbou slovenskej proveniencie, a tiež je to viac-menej uzatvorený archív LP. Sú zapísané
(ich metadáta) v katalógoch knižničného informačného systému HC.
Projekt audiotéky slovenských skladateľov je súčasťou dokumentácia hudobnej kultúry
a umenia na Slovensku, čo je jedna z hlavných úloh Hudobného centra. Audiotéka je dostupná
v rozsahu, ktorý umožňuje autorský zákon, teda na prezenčné štúdium v priestoroch HC na
študijné, výskumné, učebné a iné výlučne nekomerčné ciele.
Databázový systém
V súčasnosti sa obvykle pri návrhu a implementácii archívov (multimediálnych) súborov
používajú relačné databázy (Codd 1970). Výhodou relačných databáz je ich široká
dostupnosť, štandardizované možnosti vyhľadávania, vysoký výkon a (síce zložitá, ale v
dnešnej dobe pomerne dobre zvládnutá) možnosť integrovania s webovými technológiami.
Medzi nevýhody potom patrí potreba prevádzky osobitného servera zabezpečujúceho beh
relačnej databázy 1 , nemožnosť priameho editovania záznamov ľuďmi bez technických
znalostí a bez špecializovaných aplikácií, problematická záchrana dát pri prípadnej havárii
systému.
Relačné databázy sú celkom nevhodné, ak obsahujú malé (plánované) množstvo dát –
1

Hoci existujú implementácie relačných databáz, ktoré sa zaobídu bez serverovej časti a údaje ukladajú
napríklad do lokálnych súborov (napríklad SQLite (Owens 2006)).
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úsilie venované na implementáciu a udržiavanie systému často býva v nepatričnom pomere k
veľkosti dát. Pri multimediálnych databázach sa nezriedka stretávame aj s hriechom na ešte
vyššej úrovni, a to je ukladanie veľkých multimediálnych súborov ako BLOB binárnych
záznamov priamo v databáze 2.
Pre naše účely sa ako najvhodnejšie ukazuje použiť jednoduchý dátový model, v ktorom
je jeden záznam popísaný metadátami vo formáte kľúč-hodnota. Takýto model veľmi dobre
popisuje intuitívne chápanie metadát (každá skladba má nejakého autora; nejaký dátum
vzniku nahrávky; nejakého interpreta...). Vzhľadom na nepatrné množstvo kľúčov pri
jednotlivých záznamoch nie je potrebné nijako riešiť efektivitu prístupu k jednotlivým
kľúčom, ale je možné metadáta ukladať priamo v ľuďmi čitateľnej a editovateľnej textovej
podobe – čo sprehľadňuje a uľahčuje ďalšiu prácu s archívom.
Anotácia metadát
Archív je ukladaný v jednoduchej adresárovej štruktúre. Za „základnú jednotku“ archívu sme
zvolili „nosič“, kde pod nosičom rozumieme jedno fyzické médium (napríklad audio CD3,
magnetofónovú kazetu, gramofónovú dosku, magnetický drôt, fonografický valček a
podobne). Nosič v sebe obsahuje jednu alebo niekoľko „stôp“, kde pod stopou rozumieme
logicky ucelený, z oboch strán časovo ohraničený úsek, neprekrývajúci sa s inými úsekmi
(typicky jedna stopa zodpovedá jednej skladbe). V prípade moderných digitálnych systémov
distribúcie zvukových nahrávok je obvykle jedna stopa realizovaná buď samostatným
súborom alebo stopou (v prípade audio CD nosičov vo formáte Red Book CD-DA (ISO/IEC
1999))4.
Každému zaznamenanému nosiču priradíme unikátny identifikátor (ID), ktorý
definujeme ako alfanumerický reťazec. Kvôli jednoduchosti a prehľadnosti prideľujeme
identifikátory vo forme stúpajúcej postupnosti prirodzených čísel (toto ale nie je
nevyhnutným predpokladom).
Každému ID zodpovedá rovnomenný adresár, v ktorom sú uložené jednotlivé stopy.
Každá stopa má opäť svoj identifikátor, ktorý je taktiež alfanumerickým reťazcom (pre
prehľadnosť používame napríklad číslovanie jednotlivých stôp na médiu, alebo krátke
informatívne názvy zodpovedajúce obsahom stôp). Meno zvukového súboru danej stopy bude
potom mať ako meno tento identifikátor (nasledovaný príponou zodpovedajúcou formátu
zvukového záznamu).
Ku každej stope sú metadáta zapísané v osobitnom textovom súbore, v kódovaní UTF8, s unixovými koncami riadkov (U+000A Line Feed) 5. Meno súboru je rovnaké ako meno
zvukového súboru, s príponou .txt. Pri metadátach definujeme nasledujúce kľúče:
• autor – meno autora nahrávky / nahranej skladby
2

https://softwareengineering.stackexchange.com/questions/150669/is-it-a-bad-practice-to-store-large-files-10mb-in-a-database
3
Za povšimnutie stojí, že pojem „digitalizácia audio CD“ je nesprávny termín – audio CD už obsahuje zvuk
v digitálnom formáte. Správne by sme mali hovoriť o „kopírovaní audio CD“.
4
Náš pojem „stopa“ tak konceptuálne zodpovedá stopám známym z audio CD, nie stopám známym
z magnetofónových pások.
5
Implementovaný systém je v skutočnosti flexibilnejší a dokáže si poradiť aj napríklad s CR+LF koncami
riadkov, avšak uvedený formát sme ustanovili za kanonický.

158

•
•
•
•
•
•

názov – názov nahrávky / skladby
časti – ak sa nahrávka skladá z viacerých častí, tu budú vymenované
interpreti – interpret alebo interpreti nahrávky
rok nahrávky – rok, v ktorom nahrávka vznikla
zdroj – skratka zdroja, odkiaľ nahrávka pochádza (napr. HIS, HC a podobne)
poznámka – hocijaká iná relevantná poznámka k nahrávke
autor: Ilja Zeljenka
názov: Zariekania pre sláčikové kvarteto a alt
časti: Adagio, Moderato, Allegro
interpreti: Moyzesovo kvarteto, Marta Beňačková - alt
rok nahrávky: 1973
zdroj: HIS
poznámka:

Tabuľka 1: Príklad anotácie jedného zvukového záznamu.
Formát zvukových súborov
Pri získavaní zvukových nahrávok z CD nosičov je štandardným formátom audia
dvojkanálové (stereo) 16 bitové lineárne PCM audio, so vzorkovacou frekvenciou 44.1 kHz.
Pri spracovávaní takýchto audio nahrávok vo svete osobných počítačov sa často tento formát
používa v kontajneri WAVE (Waveform Audio File Format) a je s týmto kontajnerom spätý do
takej miery, že sa WAVE (známy aj podľa prípony súborov .wav) často používa ako
synonymum pre toto LCPM audio 6. Veľkosť nahrávok dosahuje 176 400 bajtov na sekundu;
pre typické audio CD (74 minút) je veľkosť zvukového záznamu 783 216 000 bajtov. Hoci v
dnešnej dobe už nie je hlavným problémom diskový priestor, ide stále o pomerne veľké
množstvá údajov, preto je vhodné aplikovať na zvukové súbory kompresiu. Vzhľadom na
archivačné ambície projektu nie je vhodné používať stratové kompresie, zvolili sme
bezstratovú kompresiu FLAC (Free Lossless Audio Codec)7, ktorá dosahuje cca 60 % až 50 %
percent veľkosti pôvodného súboru. Hoci FLAC formát umožňuje vloženie metadát, táto
možnosť nie je využitá, metadáta sú zapísané primárne v textových súboroch prislúchajúcich
k nahrávke.
V prípade digitalizácie analógových nahrávok (štúdiové pásky alebo MG kazety) sa
predpokladá v ideálnom prípade použitie formátu FLAC s rovnakou vzorkovacou frekvenciou
44.1 kHz, ale s bitovou hĺbkou 24 bitov. Hoci takáto bitová hĺbka je výrazne nadhodnotená
vzhľadom na rozlíšenie A/D prevodníkov a kvalitu originálneho záznamu, umožní nám
presnejšie spracovať zdigitalizované súbory napríklad pri automatickom odstraňovaní šumu,
za cenu iba mierneho zväčšenia nárokov na úložný priestor.
Export archívu
Práca s archívom je veľmi jednoduchá a po krátkom zaškolení ju zvládne prakticky každý. Pri
dopĺňaní záznamov do archívu sa pri novom digitalizovanom nosiči vytvorí nový adresár, do
ktorého sa zapíšu jednotlivé stopy z nosiča, a pre každú stopu sa zapíšu metadáta do
6
7

Avšak tento kontajnerový formát môže obsahovať aj iné typy zvukových súborov.
https://xiph.org/flac/
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samostatného textového súboru (pre uľahčenie práce je poskytnutá šablóna obsahujúca iba
kľúče, s prázdnymi hodnotami, ktorá sa skopíruje do novovytvoreného adresára a do ktorej sa
zapíšu príslušné hodnoty).
Na účely sprostredkovania zvukových súborov môže byť použitie FLAC formátu
kontraproduktívne – môžu sa vyskytnúť platformy, na ktorých nebude formát prehrávateľný a
značná veľkosť súborov môže spôsobiť problémy obzvlášť pri prístupe cez internet. Tu sa
obrátime k existujúcim stratovým kompresným formátom. Z licenčných dôvodov
nepoužívame moderné (a veľmi efektívne) formáty ako AAC alebo HE-AAC (ISO/IEC
2001), ale orientujeme sa na otvorené kodeky, konkrétne Ogg/Vorbis 8 . Znamená to, že na
dosiahnutie rovnakej kvality je treba použiť mierne väčšie súbory (alebo inými slovami
povedané, pri rovnakej veľkosti súborov bude kvalita mierne horšia). Nedávne ex(s)pirácie
patentov súvisiacich s kodekom MPEG-2 Audio Layer III (IETF 2008) otvárajú možnosť
použiť aj tento kodek, ako jeden z najrozšírenejších a najpodporovanejších – avšak takmer
rovnako široká podpora Ogg/Vorbis to robí mierne nadbytočným
Ogg/Vorbis dosahuje kvalitu prakticky nerozoznateľnú od originálu pri bitrate okolo
80 kbps9 (stereo). Vzhľadom na očakávaný profil používateľov archívu a s tým súvisiacu ich
väčšiu citlivosť na jemné detaily v kvalite nahrávok používame Ogg/Vorbis, joint stereo v
bitrate 128 kbps.
Uvedený návrh umožňuje maximálne oddelenie archivačnej vrstvy (popísanej vyššie) a
prezentačnej vrstvy, ktorá je tvorená softvérom, konvertujúcim obsah archívu do podoby
HTML stránok, určených pre konzumáciu laickej verejnosti10. Flexibilita návrhu otvára široké
pole pôsobnosti pre prípadné budúce rozširovanie a vylepšovanie prezentačnej vrstvy, alebo
prepojenie s inými existujúcimi databázami. Aktuálne sú nahrávky zobrazované vo forme
prehľadných tabuliek, kde stĺpce zodpovedajú hodnotám jednotlivých kľúčov z metadát a
riadky jednotlivým stopám, s možnosťou triedenia podľa kľúčom. Po náraste počtu záznamov
sa predpokladá možnosť rozčlenenia podľa autorov, interpretov a časov vzniku nahrávok.
Zoznam bibliografických odkazov
CODD, E. F., 1970. A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Communications of the ACM.. 13 (6), 377–387.
IETF, 2008. A More Loss-Tolerant RTP Payload Format for MP3 Audio — RFC 5219. Internet Engineering Task Force.
ISO/IEC 60908:1999. Audio recording – Compact disc digital audio system. Geneva: International Organization for Standardization.
ISO/IEC 14496-3:2001/FPDAM 4, 2001, Audio Lossless Coding (ALS), new audio profiles
and BSAC extensions. Geneva: International Organization for Standardization.
OWENS, M., 2006. The definitive guide to SQLite. Apress, 2006. 440 pp.

8

http://www.vorbis.com/
http://forum.hardware.fr/hfr/VideoSon/Traitement-Audio/mp3-aac-ogg-sujet_84950_1.htm
10
Pod laickou verejnosťou rozumieme ľudí, ktorí nepracujú priamo na/v archíve nahrávok, nie nevyhnutne
neodborníkov v oblasti hudby.
9
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DIGITÁLNA FONOTÉKA PRE NEVIDIACICH
Norbert Végh
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Abstrakt
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (SKN) sprístupnila svojich čitateľov aplikáciu na
prehrávanie digitalizovaných gramofónových platní. Aplikácia umožňuje prístup k službe Štátnej vedeckej
knižnici v Košiciach (ŠVK) pre zdravotne postihnutých používateľov. V rámci tejto služby ŠVK sprístupnila 4
677 digitalizovaných gramofónových platní, na ktorých je vyše 41 000 nahrávok vážnej, populárnej, ľudovej
hudby, nahrávky hovoreného slova či rozprávky.
Windows aplikácia umožňuje off-line počúvanie zvukových nahrávok s možnosťou vyhľadávania podľa
názvu, interpreta, alebo roku vydania. Aplikácia využíva technológiou Play Ready od firmy Microsoft, ktorá
chráni nahrávky pred neoprávneným používaním pomocou licencie na konkrétny počítač používateľa. Vďaka
tomu, že licencie expirujú po roku od ich stiahnutia, môžeme rozprávať o digitálnych výpožičkách. Windows
aplikácia sa dá zdarma nainštalovať z Windows obchodu.

Abstract
Digital sound recordings library for the blind
Slovak library for the blind of Matej Hrebenda in Levoča (SKN) enabled to its readers access to the playback
application of digitized gramophone records. Application allows to users with disabilities an access to the
services of State scientific library (ŠVK) in Košice. Within this service ŠVK provided 4677 digitalized
gramophone records, including more than 41000 recordings of classical, popular and folk music, spoken word or
fairy tales.
Windows application allows off-line listening to audio recordings, with possibility to search by title, artist
or year of publication. Application uses Play Ready technology from Microsoft, which protects recordings from
unauthorized use, through the licence for a particular user's computer. As the licenses expire after a year of
downloading, we can speak about digital borrowings. Through the windows store, we can instal this windows
application for free.

Na konci roka 2016 sme v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu začali
pracovať na zaujímavej digitálnej službe pod názvom Digitálna fonotéka pre nevidiacich.
Vo februári 2017 sme sprístupnili pre našich čitateľov aplikáciu na prehrávanie
digitalizovaných gramofónových platní. Aplikácia umožňuje prístup k službe Štátnej vedeckej
knižnici v Košiciach (ŠVK) pre zdravotne postihnutých používateľov. V rámci tejto služby
ŠVK sprístupnila 4 677 digitalizovaných gramofónových platní, na ktorých je vyše 41 000
nahrávok vážnej, populárnej, ľudovej hudby, nahrávky hovoreného slova či rozprávky.
Keďže ide o sprístupnenie fondu inej knižnice, museli sme akceptovať požiadavku na
zabezpečenie týchto nahrávok. Digitalizované platne je možné počúvať pomocou programu
SKN player, ktorý si záujemcovia môžu zdarma stiahnuť z Windows obchodu. Windows
obchod funguje vo Windows 8.1 a vo Windows 10. Program na prehrávanie platní nefunguje
v starších verziách Windowsu (napr. Windows 7, alebo Windows XP), ale veríme, že
používatelia budú novší Windows využívať čoraz viac. Prechod z Windows 7 na Windows 10
je pre našich používateľov zdarma.
Windows aplikácia umožňuje off-line počúvanie zvukových nahrávok s možnosťou
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vyhľadávania podľa názvu, interpreta, alebo roku vydania. Aplikácia využíva technológiou
Play Ready od firmy Microsoft, ktorá chráni nahrávky pred neoprávneným používaním
pomocou licencie na konkrétny počítač používateľa. Vďaka tomu, že licencie expirujú po
roku od ich stiahnutia, môžeme rozprávať o digitálnych výpožičkách. Windows aplikácia sa
dá zdarma nainštalovať z Windows obchodu. Program na prehrávanie digitalizovaných platní
využíva klávesnicové skratky a je optimalizovaný pre nevidiacich. Oprávnení používatelia
pristupujú k platniam pomocou rovnakého mena a hesla, ktoré využívajú na prístup k ďalším
službám Digitálnej knižnice SKN.

Ako program funguje? Používateľ si spustí vo Windows 10 program Obchod, do
vyhľadávania zadá názov programu SKN Player a potvrdí tlačidlo Stiahnuť. Program má
veľkosť cca 8 MB. Po stiahnutí je nutné zadať do programu meno a heslo, ktoré je zhodné
s prihlasovacími údajmi do digitálnej knižnice na našej webovej stránke. Po spustení
programu má užívateľ k dispozícii na hlavnej obrazovke štyri tlačidlá s funkciami Otvor
(skratka CRTL O), Stiahni (skratka CRTL D), Nastavenia a Nápoveda. Pod názvami týchto
funkcií je ich bližší popis.
V nastaveniach je možné zmeniť prihlasovanie meno a heslo do programu.
Nápoveda je miesto s informáciami o klávesnicových skratkách.
Pomocou funkcie Stiahni môže užívateľ vyhľadávať platne podľa svojich kritérií.
Do vyhľadávacieho poľa zadáme meno speváka. Za veľmi krátky čas získame zoznam
albumov, pri každom je názov, číslo nahrávky a rok vydania. V popise je zoznam nahrávok
a účinkujúcich.
Pomocou tlačidla Enter potvrdíme platňu, ktorá sa nám stiahne približne za 1 – 2
minúty v závislosti od rýchlosti internetu. Ovládanie programu je veľmi jednoduché.
Medzerníkom sa nahrávka spustí, alebo zastaví, šípkou doprava a doľava sa môžeme
pohybovať v nahrávke, šípkami hore a dolu si prepínate ďalšiu, alebo nasledujúcu nahrávku.
Funkcia Otvor slúži na prehrávanie už stiahnutých gramofónových platní off-line.
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Po stiahnutí je možné počúvať platne aj bez nutnosti pripojenia na internet. Jednotlivé
stiahnuté platne nájde používateľ v priečinku Hudba, kde sa nachádzajú adresáre označené
číslom platne. V tomto adresári sú jednotlivé súbory, ktoré sa dajú prehrať.
Digitalizované gramofónové platne nie sú v bežnom formáte MP3, ale vo formáte PYA, ktorý
sa dá prehrať len pomocou programu SKN Player.
Aktuálne informácie o tejto našej novej službe nájdete na našej webovej stránke v časti
Digitálna knižnica.
( http://www.skn.sk/?digitalizovane-gramofonove-platne )
V spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach plánujeme v tomto roku
digitálnu fonotéku rozšíriť o ďalšie tisíce nahrávok. Novinou pre používateľov využívajúcich
mobilné zariadenia iOS a Android bude nová mobilná aplikácia na prehrávanie
digitalizovaných platní.
Na záver chceme poďakovať pracovníkom Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach za
možnosť využiť ich digitalizované gramofónové platne v prospech našich čitateľov.
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ISBD NA WEBE SNK
Anna Kucianová
Martin

Abstrakt
V príspevku sú informácie o zverejnenom preklade medzinárodného štandardu ISBD. International Standard
Bibliographic Description. Consolidated edition pod názvom ISBD. Medzinárodný štandardný bibliografický
popis. Úplné vydanie v elektronickej podobe na webovej stránke Slovenskej národnej knižnice. V príspevku sú
prezentované základné informácie a zmeny vo výstupnej podobe bibliografických záznamov so zameraním
predovšetkým na hudobné dokumenty.

Abstract
The article presents the information on the translation of the international standard "ISBD. International Standard
Bibliographic Description. Consolidated edition" under the Slovak title "ISBD. Medzinárodný štandardný bibliografický popis. Úplné vydanie" published electronically on the web site of the Slovak National Library. The
article presents the basic information and changes in the output format of the bibliographic records, focusing
primarily on musical documents.

Abstrait
L'article présente l'information sur la traduction de la norme internationale "ISBD. International Standard
Bibliographic Description. Consolidated edition", qui est publiée en slovaque sous le titre "ISBD. Medzinárodný
štandardný bibliografický popis. Úplné vydanie" sur le site web de la Bibliothèque nationale slovaque. L'article
présente les informations de base et les changements dans le format de sortie des enregistrements
bibliographiques, en se concentrant principalement sur les documents musicaux.

ISBD. International Standard Bibliographic Description t.j. Medzinárodný štandardný
bibliografický popis mal od začiatku svojej existencie zabezpečiť jednotnosť a medzinárodnú
zrozumiteľnosť pri spoločnom využívaní bibliografických informácií. ISBD stanovuje údaje,
ktoré, a v akom presnom poradí, sa majú uvádzať v bibliografických záznamoch. Okrem
poradia údajov špecifikuje aj systém interpunkcie, ako nástroja na rozpoznávanie
a zobrazovanie údajov, aby boli zrozumiteľné vo všetkých krajinách sveta, bez ohľadu na
jazyk, v ktorom boli spracované. Pri tvorbe úplného vydania ISBD sa odrážala snaha
zosúladiť ISBD s filozofiou FRBR (Funkčné požiadavky pre bibliografické záznamy).
Revíznej skupine sa nepodarilo úplne zosúladiť terminológiu ISBD a FRBR, rozhodli sa od
tohto zámeru upustiť. Zaviedli sa však niektoré zmeny v znení. Základnou zmenou je
používanie pojmu zdroj miesto pojmov jednotka alebo publikácia, aby nevznikali
terminologické problémy, pretože pojem jednotka je odlišný vo FRBR a v ISBD.
V roku 2003 začala Revízna skupina pre ISBD pracovať na konsolidácii jednotlivých
vydaní a rozhodla sa vypracovať konečné znenie textu, ktorým bolo predbežné konsolidované
vydanie. Snažili sa v ňom vyriešiť niektoré existujúce problémy. Účelom predbežného
úplného vydania bolo zhrnúť všetky doteraz publikované vydania do jedného štandardu
a uľahčiť popisovanie zdrojov, ktoré majú spoločné údaje a uľahčiť spracovanie zmien
v jednotlivých druhoch dokumentov. Všetky revízie, úpravy a doplnky zo všetkých vydaní
boli zohľadnené v predbežnom konsolidovanom vydaní. Text bol vytvorený usporiadaním
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súvisiacich ustanovení jednotlivých druhov štandardov do novej štruktúry, spojením
vydaných verzií textov pre rôzne druhy materiálov ako základ pre ďalšiu prácu.
V súlade s princípom, že štandard ISBD sa má zamerať na údaje a nie len na
zobrazenie, ako aj na pokus o zlepšenie súčinnosti medzi bibliografickými a vyhľadávacími
systémami a formátmi zobrazovania, bola predpísaná interpunkcia mierne zmenená
v konsolidovanom vydaní roka 2007.
Interpunkcia sa opakuje na mieste, kde sa pole končí bodkou a nasledujúcemu poľu
predchádza predpísaná interpunkcia, ktorá začína bodkou.
. – 1. vyd.. –
And then ... . – 4th ed.
by Smith, Esq.. Ak sa uvedú rôzne doplnené údaje, nie z hlavného zdroja popisu, v rovnakom poli, každý
prvok sa uvedie v oddelených hranatých zátvorkách, aby sa zabezpečila jednotnosť ostatných
zobrazení, ktoré sa líšia od zobrazenia ISBD.
. – [S.l.] : [s.n.], 2016
. – [2nd ed.]. - [S.l.] : [s.n.]
V prípade označenia výpustkov z textu, uvádzajú sa tri bodky, ale s medzerou pred a po troch
bodkách.
údaj ... / autor
Iniciály a akronymy sa uvádzajú natesno bez medzier.
Drobné zmeny sa uskutočnili aj v poli 5 Pole fyzického popisu. Prvým údajom je špeciálne
označenie typu dokumentu a za ním nasleduje v zátvorke rozsah dokumentu. Ďalším údajom
sú ďalšie fyzické detaily t.j. obrázky, grafy, tabuľky atď. Po nich nasledujú rozmery
dokumentu a na záver sú to údaje o sprievodnom materiáli, ktoré majú tiež špecifický
doplnok. Údaj o sprievodnom materiáli môže obsahovať za hlavným označením v zátvorke
ďalšie údaje – rozsah sprievodného materiálu, ďalšie fyzické detaily o sprievodnom materiáli
a rozmery sprievodného materiálu.
Schéma interpunkcie:
. - Špecifické označenie typu dokumentu (rozsah) : údaj o ďalších fyzických detailoch ;
rozmery + údaj o sprievodnom materiáli (rozsah sprievodného materiálu : ďalšie fyzické
detaily sprievodného materiálu ; rozmery sprievodného materiálu)
Napriek zmenám, ktoré zaviedla Revízna skupina, základná štruktúra a údaje ISBD sa rokmi
ukázali ako relatívne stabilné, naďalej ich využívajú úplne alebo čiastočne tvorcovia
katalogizačných pravidiel a metadátových schém. Aj vzhľadom na meniacu sa povahu
zdrojov a nedávny technologický vývoj s dopadom na prístup k bibliografickým záznamom,
rozhodla sa Revízna skupina zamerať sa aj naďalej na zachovanie konsolidovaného t.j.
úplného vydania ISBD, ktoré nahradilo štandardy ISBD a naďalej bude pri vývoji brať do
úvahy zmeny a požiadavky národných a medzinárodných inštitúcií.
Revízna skupina pre ISBD vymenovala v roku 2003 Študijnú skupinu pre označovanie
materiálov (MDSG), aby preskúmala označovanie všeobecných a špecifických druhov
materiálov (GMD/SMD) uplatňovaných pri viacnásobných formátoch alebo zmiešaných
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médiách. Pojmy GMD odrážali zmätočnú zmes údajov fyzického formátu, druhu materiálu,
formy nosiča a notácie (napr. Braillovo písmo).Umiestnenie GMD za hlavným názvom sa tiež
vnímalo ako niečo, čo prerušuje logické poradie a radenie informácií o názve. Po revíziách
a posudzovaní odborníkmi po celom svete, vzniklo nové pole 0 Pole formy obsahu a typu
média, ktoré obsahuje údaje o forme obsahu a type média. Do ISBD bolo zaradené v roku
2009 po prvýkrát a všeobecné označenie typu dokumentu sa odstránilo z poľa 1 Pole názvu
a údajov o zodpovednosti. Medzi ďalšie významné zmeny v úplnom vydaní patria:
 text bol upravený s cieľom odstrániť redundanciu a dosiahnuť lepší súlad;
 stupne povinných, voliteľných a podmienených údajov boli zjednodušené s cieľom
uviesť prvok, len ak je povinný;
 je vysvetlený základ popisu, ktorý tvorí objekt bibliografického popisu;
 viac pozornosti sa venovalo monografickým zdrojom zahŕňajúcim niekoľko častí;
 zdroje popisu boli revidované z hľadiska jednotnosti terminológie a jej uplatňovania;
 viac pozornosti bolo venované požiadavkám na dokumenty písané iným písmom ako
latinkou;
 pravidlá pre popis starých tlačí, ktoré nezodpovedali ISBD, boli odstránené;
 bolo vysvetlené, že kvalifikátory sa odlišujú od popisných prvkov;
 pole 5 bolo premenované a zmenené, v súčasnosti umožňuje, aby boli tlačené zdroje
popisované konzistentne s inými materiálmi;
 názov poľa 6 bol rozšírený;
 v glosári bolo pridaných viac definícií.
Údaje bibliografického popisu sa pôvodne členili do 8 blokov údajov podľa štruktúry ISBD,
v súčasnosti bolo doplnené pole 0 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 materiálu alebo typu zdroja
4. Pole vydavateľa, výroby, distribúcie (bibliografickej adresy)
5. Pole fyzického popisu
6. Pole edície a viacčasťového monografického zdroja
7. Pole poznámok
8. Pole identifikátora zdroja a údajov o dostupnosti.
Novým doplneným poľom je 0. Pole formy obsahu a typu média, ktorého účelom je na
začiatku bibliografického popisu uviesť základnú formu/formy, v ktorých je vyjadrený obsah
zdroja a aj typ/typy nosiča použitého na vyjadrenie obsahu, s cieľom pomôcť používateľom
pri identifikácii a výbere zdrojov vhodných pre ich potreby a požiadavky. 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. 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
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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. Napr. 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/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.
Kvalifikácia obsahu obsahuje nasledovné údaje:
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.
Pojmy alebo ich ekvivalenty sú prevzaté v jazyku a písme vybranom katalogizačnou
agentúrou, prostredníctvom takého počtu pojmov, ktorý je primeraný na vysvetlenie alebo
objasnenie príslušnej kategórie formy obsahu. Kvalifikácie obsahu sa pridávajú, keď
v súvislosti s formou obsahu existujú rôzne možnosti, napr. text (vizuálny) alebo text
(dotykový); obrázok (statický ; 2-rozmerný) alebo obrázok (statický ; 3-rozmerný).
Predpísaná interpunkcia poľa 0
A. Kvalifikačné pojmy obsahu sa uvádzajú v okrúhlych zátvorkách, nasledujú bezprostredne
po pojme formy obsahu( ( ) ).
B. Keď sa rôzne kvalifikačné pojmy obsahu vzťahujú na jednu formu obsahu, každému
nasledujúcemu kvalifikačnému pojmu obsahu predchádza medzera, bodkočiarka, medzera ( ;
).
C. Pojmu typu média predchádza medzera, dvojbodka, medzera ( : ).
D. Keď sú rôzne formy obsahu uvedené v jednom type média, po prvom pojme každému
pojmu formy obsahu predchádza bodka, medzera (. ).
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E. Keď zdroj pozostáva z rôznych typov médií a obsahuje rôzne formy obsahu, každému
nasledujúcemu údaju o forme obsahu : type média predchádza medzera, znamienko plus,
medzera ( + ).
Vzory 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). Forma obsahu (kvalifikácia obsahu) :
typ média
Forma obsahu (kvalifikácia obsahu) : typ média + Forma obsahu
(kvalifikácia obsahu) : typ média
Príklady
Dátový súbor : elektronický
Dátový súbor (kartografický) : elektronický
Obraz (kartografický ; pohyblivý ; dvojrozmerný) : video
Obraz (kartografický ; statický ; dvojrozmerný ; hmatový) : neprehrávaný
Obraz (kartografický ; statický ; dvojrozmerný ; zrakový) : premietaný
Obraz (pohyblivý ; dvojrozmerný) : premietaný
Obraz (pohyblivý ; trojrozmerný) : video
Obraz (statický ; dvojrozmerný ; hmatový) : neprehrávaný
Obraz (statický ; dvojrozmerný ; zrakový). Pohyb (notový ; zrakový) :
neprehrávaný
Obraz (statický ; dvojrozmerný ; zrakový) : premietaný
Obraz (statický ; trojrozmerný ; zrakový) : stereoskopický
Pohyb (notový ; hmatový) : neprehrávaný
Pohyb (notový ; zrakový) : neprehrávaný
Viaceré formy obsahu : multimédiá
Hudba (notový ; hmatový) : neprehrávaný
Hudba (notový ; zrakový) : elektronický
Hudba (hraný) : audio/zvuk
Objekt (kartografický ; hmatový) : neprehrávaný
Objekt (kartografický ; zrakový) : neprehrávaný
Objekt (hmatový) : neprehrávaný
Program : elektronický
Zvuky : audio/zvukový
Hovorené slovo : audio/zvukový
Text. Obraz (kartografický) : elektronický
Text (hmatový) : neprehrávaný
Text (zrakový) : mikrozáznam
Text (zrakový) : neprehrávaný + Text (zrakový) : mikrozáznam
Schéma výstupného záznamu s interpunkciou ISBD:
Forma obsahu (kvalifikácia obsahu) : typ média
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Hlavný názov = Súbežný názov : podnázov / prvý údaj o zodpovednosti ; ďalší údaj o
zodpovednosti. – Označenie a druh vydania. – Špecifiká dokumentov. –
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
Vo všetkých ostatných poliach štandardu ISBD sa môžu vyskytovať menšie alebo väčšie
zmeny, ktoré sa uskutočnili v bibliografickom popise jednotlivých druhov dokumentov. Sú
uvedené aj s príkladmi v rámci popisu jednotlivých údajov, preto je potrebné dôkladne si
preštudovať novú preloženú verziu, je to preklad originálu z roku 2011. V príspevku sú
uvedené najdôležitejšie a najzásadnejšie zmeny, hlavne nové doplnené pole 0. Údaj
o všeobecnej dostupnosti dokumentov v poli 1 sa už uvádzať nebude.
Používatelia majú k dispozícii elektronické vydanie ISBD. Medzinárodný štandardný
bibliografický popis. Úplné vydanie na webovej stránke Slovenskej národnej knižnice pod
ikonou Informácie pre knižnice a knihovníkov/Metodika pre Národnú bibliografiu.
K dispozícii je kompletný preklad originálu, ktorý vydala IFLA v roku 2011 pod názvom
ISBD. International Standard Bibliographic Description. Consolidated Edition.
Preklad je k dispozícii na adrese:
http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Metodicke_publikacie/ISBD_2017_uplne_vydanie.
pdf

Zoznam bibliografických odkazov
IFLA, 2011. ISBD. International Standard Bibliographic Description. Consolidated edition /
Recommended by the Standing Committee if the IFLA Cataloguing Section. Berlin: De
Gruyter Saur, 284 s. (IFLA Series on Bibliographic Control ; vol. 44)
IFLA, 2017. ISBD. Medzinárodný štandardný bibliografický popis. Úplné vydanie [online] /
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slov. vyd. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2017 [cit. 2017-07-13]. - Dostupné z:
http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Metodicke_publikacie/ISBD_2017_uplne_vy
danie.pdf
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