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K laviristu, zbormajstra a skladateľa Miloslava Fran-
cisciho (1854-1926) možno považovať za sloven-
sko-amerického predstaviteľa hudobnej kultúry, 

ktorý sa svojim aktívnym pôsobením významne pričinil 
o propagáciu slovenskej ľudovej hudby v Amerike. Fran-
cisci, občianskym povolaním lekár, skomponoval viaceré 
operety, operu a klavírne skladby, ku ktorým patria aj 
rôzne úpravy a harmonizácie slovenských ľudových pies-
ní. Tesne pred vysťahovaním dokončil dve zbierky nielen 
harmonizovaných, ale aj umelecky prekomponovaných 
a pre koncertné predvedenie upravených ľudových pies-
ní s názvom Trávnice (Sošit I. a Sošit II.). Každá z nich 
obsahuje 100 hudobne aj klavírne náročnejších krátkych 
skladieb. Obe zbierky potvrdzujú vysokú úroveň profesio-
nality a umeleckej invenčnosti skladateľa, ktorú sa snaží-
me konkretizovať a špecifikovať v nasledujúcej štúdii cez 
ich podrobnejšiu analýzu.

Z Francisciho života
Miloslav Francisci sa narodil 30. apríla1 v roku 1854 
v Debrecíne v rodine významného štúrovca, básnika 
a politika Jána Francisciho-Rimavského.

Vo Viedni vyštudoval medicínu. Po štúdiách pracoval 
na viedenskej poliklinike ako asistent a napokon pôsobil 
v Bosne ako vojenský lekár. V roku 1886 unikol perze-
kúcii, nezamestnanosti a biede emigráciou do Spojených 
štátoch amerických, kde pracoval ako zubný lekár, ale 
takmer všetok svoj voľný čas venoval hudbe.

Život v Amerike prežil aj dožil v meste Cleveland, 
odkiaľ počas života niekoľkokrát navštívil Slovensko.

V Amerike Miloslav Francisci organizoval hudobný 
život pre slovenských vysťahovalcov a ako výborný kla-
virista, skladateľ a  zbormajster spevokolu Kriváň bol aj 
jeho hlavným predstaviteľom. Vďaka nemeckému pôvodu 
svojej manželky sa aktivizoval v Clevelande ako dirigent 
aj v nemeckom spevokole, čím potvrdil svoje vyššie prio-
rity pre hudbu a nie pre národniarstvo. Skomponoval 
viaceré skladby, najmä slovenské operety, jednu operu 
a skladby pre klavír. Z jeho vydaných skladieb sa ďalej 
zameriame na dve vydané zbierky klavírnych úprav slo-
venských ľudových piesní, ktoré sám autor nazval Tráv-
nice. Klavírne úpravy autorsky vytvoril Francisci zväčša 
ešte pred vysťahovaním do Ameriky a pár rokov po jeho 
odchode aj vyšli. Hana Urbancová2 uvádza roky prvého 
vydania 1892 (I. zošit) a 1893 (II. zošit), vydanie oboch 
zošitov lokalizuje v Martine. Prvý zošit vyšiel v druhom 
vydaní v roku 1908 v Martine nákladom Kníhtlačiarskeho 
účastinárskeho spolku ( Obr. 1); druhý zošit v druhom 
vydaní bol publikovaný v tom istom roku nákladom (jeho 
otca?) Jána Francisciho v Lipsku ( Obr. 2).

Koncom 19. storočia bol Miloslav Francisci v sloven-
skej krajanskej komunite v Amerike dosť známy. Poznali 

1 Sine: M. Francisci je autorom hymny amerických Slovákov – 
Amerika, zem veliká (TASR, 30. apríla 2014, 8:30), http://skol-
skyservis.teraz.sk/zaujimavosti/miroslav-francisci/10351-cla-
nok.html?mostViewedArticlesInSectionTab=0.

2 Urbancová, Hana: Klavírne úpravy slovenských ľudových 
piesní v tlačených edíciách 19. storočia, in: Lengová, Jana: Štúdie 
k hudbe pre klávesové nástroje. Osobnosti – aspekty, Bratislava: 
Ústav hudobnej vedy SAV, 2017 (v tlači).
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Harmonization of two hundred 
Slovak folk songs in the cycle Trávnice 
(1892, 1893) by Miloslav Francisci
The Slovak pianist, choirmaster and composer Miloslav 
Francisci (1854-1926), in his civil profession a medicine 
doctor, might be considered as a representative of Slo-
vak-American music culture in the U.S.A. He composed 
several operettas, one opera and various piano-compo-
sitions, including arrangements and harmonisations of 
Slovak folk songs. His harmonized and for piano adapted 
folk songs were published as a cycle named Trávnice in 
two volumes (I, 1892; II, 1893) just before his emigra-
tion. Each volume includes 100 artistic and for pianist 
technically advanced short compositions which repre-
sents his high professionality and creative ability.
 The study described, specified, and analysed Fran-
cisci’s creative inventions and techniques. All types of 
songs (old types of songs from time before functional 
harmony – so called ‘tetrachordal’ and ‘kvinttonal’, also 
modal songs, and the major part of major-minor songs of 
functional harmony) were harmonized by using caden-
tial harmonic progression, double dominants, modula-
tions, deceptive cadences, chromatisations, alterations, 
etc. Francisci’s harmonic progressions are partly compa-
rable with progressions in pieces of famous 19th-century 
composers as Chopin, Brahms, etc.
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Obr. 1:
Miloslav Francisci: 
Trávnice, I, Martin 1908, 
titulní strana
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Obr. 2:
Miloslav Francisci: 
Trávnice, II, Leipzig 1908, 
titulní strana
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ho ako klaviristu a propagátora slovenských ľudových piesní, ale predovšetkým ako autora 
hymny amerických Slovákov – Amerika, zem veliká. Text hymnickej piesne napísal Štefan Furdek 
(pseudonym Blahoslav Tatranský), rímsko-katolícky kňaz, spisovateľ a národovec. Pieseň bola 
napísaná pre mužský zbor, v tlači sa objavila v roku 1896 v pittsburskom Národnom kalendári. 
Krátko po jej vydaní sa stala v slovenskom krajanskom prostredí, ale aj na Slovensku všeobecne 
známou a rozšírenou a stala sa hudobným symbolom slovenského vysťahovalectva.

Francisciho úpravy ľudových piesní
Zbierka úprav slovenských ľudových piesní pre klavír Trávnice je zaujímavým dokumentom 
úrovne profesionalizmu upravovateľa. Nesie znaky vysokého stupňa invenčnosti a nápaditosti 
úprav, technickej náročnosti, ktorá svedčila aj o vysokej úrovni klavírneho majstrovstva upra-
vovateľa.

Možno je pomenovanie »upravovateľ« nie dostatočne priliehavé vzhľadom na pestrosť 
a často autorskú originalitu hudobného riešenia úprav aj harmonických postupov v mnohých 
piesňach. Poznanie autora v oblasti pravidiel a využívania bohatých možností tonálnej harmó-
nie presahuje jednoduchú diatoniku. Mnohé piesne sú harmonizované s využívaním zložitejších 
postupov, napr. mimotonálnych a alterovaných vzťahov, modulácií či tonálnych vybočení aj 
tam, kde melódia piesne mohla byť harmonicky podkladaná celkom jednoducho a diatonicky, 
resp. kde melódia piesne nie je celkom zreteľne tonálna. Podľa Hany Urbancovej 

»Francisciho zámerom bola prezentácia slovenských ľudových piesní v ich tematickej, 
druhovo-žánrovej aj hudobnoštýlovej rozmanitosti tak, ako to umožnil prameň – prvé dva 
diely zbierky Slovenské spevy«.3

Predlohy piesní teda čerpal z prvých dvoch dielov najvýznamnejšej na Slovensku publikovanej 
zbierky slovenských ľudových piesní aj s melódiami (1880-1926) s názvom Slovenské spevy.4

Podľa tabuľky klasifikácií rozmanitosti tonálnych typov harmonizovaných ľudových piesní 
vidno, že viaceré z nich sú archaické, resp. nemožno ich považovať za piesne dur-molové, ale 
iné (kvarttonálne, modálne, kvinttonálne, resp. podľa Kresánka5 kvintakordálne).

Urbancová našla z pohľadu etnomuzikologickej klasifikácie celkovo tieto základné typy 
piesní ( Tab. 1):

Typ Počet  %

1. stará piesňová kultúra – roľnícka vrstva 
(predharmonické, aj kvarttonálne nápevy) 15 piesní 7,5

2. stará piesňová kultúra – valasko-pastierska 
(predharmonické – kvinttonálne nápevy) 62 piesní 31,0

3. modálna medzivrstva 30 piesní 15,0

4. nová piesňová kultúra 
(harmonické – dur-molové nápevy) 93 piesní 46,5

Napriek menej než polovičnému zastúpeniu piesní, ktoré si priam vyžadujú kadenčnú 
tonálnu (dur-molovú) harmonizáciu, Francisci kadenčne (podľa pravidiel tonálne-funkčnej 
dur-molovej harmónie) harmonizoval aj väčšinu ostatných, pravdepodobne starších piesní. 
Táto prax nebola na jednej strane v súlade s povahou oporných (centrálnych či kostrových) 
tónov6 a melodiky piesní, na druhej strane však pri snahe skladateľa upraviť harmonizácie pre 
koncertné predvedenie tonálne-funkčná kadenčná dur-molová harmonizácia najlepšie zodpove-
dala absolútnej prevahe tonálnej hudby v repertoári klavírnych recitálov a iných koncertných 
dramaturgií.

Harmonické riešenia piesní
Harmonická funkčnosť použitých akordov vo všetkých harmonizáciách dokumentuje hlboké 
pochopenie princípov tonálnej harmónie v rozmanitosti kadenčných harmonických postupností, 
v citlivom a pomerne častom využívaní zložitejších tonálnych javov a vzťahov typických pre 
rozvinutú a chromatizovanú funkčnú harmóniu, s častým využívaním takých vzťahov, ako je 

3 Urbancová, H.: Klavírne úpravy... ( pozn. 2), s. 13.
4 Tamtiež.
5 KresáneK, Jozef: Slovenská ľudová pieseň zo stanoviska hudobného, Bratislava: Národné hudobné 

centrum, 199.
6 Tamtiež.

Tab. 1:
Klasifikácia tonálnych 
typov 200 piesní, 
ktoré Francisci spracoval 
v oboch zošitoch Trávnic
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klamný spoj, klamné rozvedenie mimotonálnej dominanty, skupina mimotonálnych akordov či 
tonálna alebo mimotonálna harmonizácia lydickej kvarty v lydických melódiách. V niektorých 
harmonizáciách sa dokonca nájdu aj zložitejšie chromatizované, ale pritom zjavne tonálne-
funkčné centralizačné postupy, ktoré Miroslav Filip7 odhalil v skladbách významných skladate-
ľov klasicizmu aj 19. storočia v centralizačných vzťahoch, ako sú frygické dominanty, staré tva-
ry v nových vzťahoch alebo chromatické premeny akordov formou alfa- a beta-transmutácií.8 

Tonalita piesní
Podľa nasledovného prehľadu percentuálneho zastúpenia tónin je zrejmé, že najviac harmoni-
zácií piesní má dur-molový charakter a kadenčná harmonizácia je vo väčšine z nich buď celkom 
adekvátna, alebo veľmi citlivo a vhodne prispôsobená melodickej povahe piesní. Viaceré piesne 
s melodikou suboktávovou,9 v ktorej ide skôr o kvarttonálnu či kvintakordálnu tonálnu kostru, 
harmonizoval Francisci celkom jednoducho, v niektorých špecifických prípadoch aj s tonickou 
zádržou počas celej skladby. Pohotovo reagoval aj na skutočnosť častých zmien centra dvoma 
spôsobmi – buď cestou otvorených (polovičných) záverov napr. na dominante, alebo tak, že 
takmer do polovice harmonizácií zakomponoval modulácie, tóninové skoky a chromatické pre-
chody. Pôvod týchto zmien centra popisuje Kresánek nasledovne:

»V slovenskej piesni [...] prevláda typ ariózny nad recitačným (accentus), i v najstarších 
piesňach sa len veľmi málo stretneme s piesňami, ktoré by mali iba jeden centrálny tón.«10

Z durových harmonizácií – včítane lydických, ktoré majú vďaka veľkej tercii tiež durový cha-
rakter – je nasledovných 112 (po čísle piesne nasleduje v zátvorke označenie durovej tóniny):
1 (F), 2 (C), 3 (F), 5 (D), 6 (G lyd.), 8 (As), 9 (F), 11 (F), 12 (A-a), 14 (A), 16 (F), 17 (D-G), 18 (D), 
19 (A), 23 (G lyd.), 25 (G), 27 (C), 28 (G lyd.), 31 (F), 33 (G), 35 (B), 36 (G lyd.), 37 (G lyd.), 
38 (F), 39 (D), 41 (E), 43 (A), 45 (G), 46 (F), 48 (F lyd.), 49 (F), 51, (G), 56 (D), 59 (F cig.!!!), 
60 (F), 61 (G-e), 62 (D), 64 (F), 66 (A), 69 (D), 70 (D), 72 (G), 74 (G), 75 (D), 80 (E), 82 (G), 
84 (D), 85 (F), 86 (F) 89 (E), 91 (A), 95 (G-d), 96 (E), 98 (F), 99 (E), 100 (B-f), 102 (A-E), 103 (G), 
105 (A-E), 107 (A), 109 (G), 110 (G), 111 (C), 112 (G), 114 (D), 117 (F), 121 (As), 123 (C), 126 (G-e), 
127 (F), 129 (D), 130 (F), 133 (D) 134 (G), 135 (D), 136 (E), 138 (F lyd.), 140 (G), 141 (G), 143 (G), 
149 (G lyd.), 150 (G), 151 (F), 152 (D), 153 (F lyd.), 154 (C), 156 (F), 157 (B), 158 (A), 159 (F), 
160 (F), 163 (F), 164 (G), 167 (F), 168 (G lyd.), 170 (F), 171 (G-D modálna), 172 (D), 173 (F), 
175 (F), 176 (G), 179 (C), 180 (G), 181 (G-D), 182 (As), 184 (F), 185 (Es), 186 (G), 188 (A), 
190 (C-E-G-E!!!), 191 (G), 192 (F), 195 (A), 197 (G).

V molovej tónine harmonizoval Francisci 81 nasledovných piesní (po čísle piesne nasleduje 
v zátvorke označenie molovej tóniny): 
4 (d-D), 7 (d-a-d), 10 (d-D), 13 (g), 15 (a-C, predzn. 1xb!!!), 20 (g), 21 (e), 22 (f), 24 (g), 26 (e), 
30 (h), 32 (g), 34 (g), 40(g), 42 (f), 44 (a), 47 (a), 50 (c), 52 (g), 53 (e), 54 (a), 55 (e-E), 58 (h), 
63 (a), 65 (c-C), 67 (a), 68 (d-D), 71 (a-d), 73 (d-g), 76 (c), 77 (a), 78 (b), 79 (h), 81 (c-G), 83 (d), 
87 (g), 88 (g-D), 90 (g), 92 (g), 93(f), 94 (e), 97 (g), 101 (a), 104 (d-c-a-F-d), 106 (a-E), 108 (e), 
113 (e), 115 (f-C), 116 (c), 119 (g), 120 (e), 122 (d), 124 (a), 125 (d), 128 (a-C-a), 131 (e-G-e), 
132 (d), 137 (g), 139 (g), 142 (e), 145 (e), 147 (e), 148 (d), 155 (g), 161 (d), 162 (g), 165 (d), 
166 (e), 169 (e), 177 (e), 178 (f), 183 (e), 187 (h), 189 (g), 193 (a-E), 194 (d), 196 (d), 198 (a), 
199 (d), 200 (a).

Klasifikáciu uzatvára sedem piesní, ktoré harmonizoval dvomi odlišnými prístupmi: 
– kvinttonálna (kvitakordálna) štruktúra troch piesní, potvrdená aj harmonizáciou, sa zacho-

vala v piesňach č. 29 (G dur), 57 (G lydická, melódia je postavená na rozklade kvintakordu, 
zádrž g-d, v závere D7-T), 118 (G zádrž g-d,  Notový príklad č. 1) a 174 (G dur, zádrž g-d);

– kvarttonálna štruktúra je doložená v troch piesňach: č. 5 (možno ju interpretovať ako pieseň 
s transpozíciou lydického tetrachordu, prípadne ako pieseň v prvej fráze s lydickou kostrou, 

7 FiLip, Miroslav: Vývinové zákonitosti klasickej harmónie. Súborné dielo I, Bratislava: Hudobné centrum, 
2012.

8 Tamtiež. Pod alfa transmutáciou treba rozumieť použitie dvoch za sebou nasledujúcich akordov tak, 
že prvý akord v tvare charakteristickej disonancie sa rozvádza do druhého chromatickým, resp. malo-
sekundovým posunom svojich tónov tak, že druhý je v rovnakom tvare, teda prináša tiež charakteristickú 
disonanciu tej istej stavby. Pri beta-transmutácii je druhý akord síce jednou z troch charakteristických 
disonancií, ale inou, než akord prvý.

9 Podľa beneš, Juraj: O harmónii, Bratislava: Hudobné centrum, 2003, s. 41-46.
10 KresáneK, J.: Slovenská ľudová pieseň... ( pozn. 5), s. 89
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ktorá je spojená autenticky s ďalšou lydickou kostrou),11 č. 6 (v prvej fráze lydický tetrachord, 
v druhej kvintakordálna kostra) a č. 72 (s posúvaním tetrachordu).
Niektoré z horeuvedených piesní sú v skutočnosti aj vytvorené z dvoch či troch fráz, kde 

jedna je kvarttonálna alebo kvinttonálna a druhá či tretia má inú tonalitu (zväčša dur-mol). 
Príkladom za všetky je pieseň č. 150 Nechoď ty, šuhajko, cez pohánku, v prvej fráze postavená 
na (G durovom) kvintakorde a v druhej evidentne kadenčná G durová, harmonizovaná s úpl-
nou harmonickou kadenciou v závere, ktorá obsahuje aj mimotonálny zmenšený septakord ku 
dominante.

Iným príkladom je napr. pieseň č. 180 Ja bača starý, kde je následnosť opačná, prvý diel je 
harmonizovaný striedavo D7 a T (tieto dve funkcie je možné považovať vzhľadom na septimu 
septakordu, zastupujúcu subdominantnú funkciu, za zhustenú úplnú harmonickú kadenciu). 
Druhý diel piesne je však evidentne kvinttonálny, prebieha nad kvintovou zádržou g-d.

Z hľadiska použitia tónin možno polemizovať s oprávnenosťou dur-molovej harmonizácie 
tých piesní, ktoré tonálny dur-molový charakter nemajú, resp. sú zjavne modálne, alebo neto-
nálne či suboktávové (nedosahujú ambitus oktávy). Tu sa na druhej strane ukazuje skladateľova 
veľká vynaliezavosť, ako melodické línie nekadenčného alebo nie tonálne-funkčného priebehu 
harmonicky podložiť – vymyslieť tak, aby sa, prípadne aj s po užitím zložitejších vzťahov, dali 
vyložiť aj kadenčne. Takmer všetky harmonizácie sú napokon aspoň ukončené tonálne-funkčne 
v zmysle princípov kadencií vo funkčnej tonálnej harmónie s použitím zaužívaných funkčných 
spojov, s rozvádzaním akordov v zložitosti harmonického myslenia 19. storočia (ako možno 
vidieť napr. u Schumanna, Chopina a mnohých ďalších), ktoré Filip12 vyjadril pojmami »staré 
tvary v nových vzťahoch« a »nové tvary v starých vzťahoch«.

Kompletný prehľad piesní s uvedením tóniny, resp. viacerých tónin (v prípade modulujúcich 
skladieb), s uvedením hlavných znakov úpravy z hľadiska štylistiky, metro-rytmiky, harmonic-
kého sprievodu a harmonických zaujímavostí (a napokon aj s uvedením schémy základného 
formového riešenia) prináša tabuľka v prílohe na konci štúdie.

Výber tónin volil Francisci z oblasti tónin s nižším počtom posuviek v predznamenaní, teda 
C dur, G dur, F dur, D dur, A dur, E dur, z molových a mol, e mol, d mol, f mol. Štyri posuvky 
v predznamenaní sú maximom, s výnimkou piesne č. 78 z prvého zväzku. Ide o pieseň Ide šuhaj 
po dvore, zapísanú v b mol s 5 b ( Notový príklad č. 2).

Zložitejšie harmonizácie
Táto harmonizácia piesne č. 78 obsahuje aj vybočenie do paralelnej tóniny Des dur, ktorej tonika 
nastúpi po reťazi dvoch dominantných septakordov ( Notový príklad č. 2, 5-6 takt). V ľavej 
ruke vidíme aj drobnú chybičku z hľadiska zakázaných postupov klasickej harmónie, použitie 
paralelných čistých kvínt »es-b« a »as-es«, ktorých paralelizmus je síce zdanlivo prerušený pre-
chodom na samotné »es« a až potom nastúpi celá čistá kvinta. Aj v 8. takte použil skladateľ 
postup, ktorý je zdanlivo výsledkom nepozornosti – použitý obrat mimotonálneho zmenšeného 
akordu »e-g-b-des« má v poslednej osminke taktu tón »e« enharmonicky zamenený za »fes«. 
Akord sa následne rozvádza do akordu »f-a-c-es« (teda do D7 z hlavnej tóniny b mol). Tu však 
možno vysvetliť opodstatnenosť enharmonickej zámeny tónov – tón »fes« by mal postupovať 

11 KresáneK, J.: Slovenská ľudová pieseň... ( pozn. 5), s. 116.
12 FiLip, M.: Vývinové zákonitosti klasickej harmónie... ( pozn. 7), s. 155-170.

Notový príklad č. 1:
M. Francisci: Trávnice, zo-
šit II, pieseň č. 118: Načos’ 
ma, mamička, vychovala?, 
v prvej fráze kvinttonál-
na, v druhej kvarttonálna, 
harmonizovaná kvintovou 
zádržou, ukončená úplnou 
harmonickou kadenciou
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do »es« ako klesajúci smerný tón, ale jeho enharmonický variant »e« by postúpil do »f« ako 
stúpajúci smerný tón. Túto dvojznačnosť vyriešil skladateľ použitím tónu »e« v prvej osminke 
znenia súzvuku a tónu »fes« v druhej osminke. Tak či tak ide o smerný a mimotonálny akord 
do D7. Podľa pravidiel klasickej harmónie by však zmenšený septakord mal byť interpretovaný 
správnejšie ako akord na VII. stupni, teda so základným tónom »e«, a nie »g« (v prípade zámeny 
»e« za »fes«).

Modulačná harmonizácia či prekomponovanie je celkovo zaujímavejšie, zvukovo bohatšie, 
pravdepodobne preto sa skladateľ uberal touto cestou až v 77 piesňach, pričom však samotné 
melódie v mnohých prípadoch potrebu modulačného harmonického podkladu nevyžadujú – sú 
ako jednohlasné melódie vystavané z diatonických vzťahov, no viaceré z nich kolíšu medzi 
dvoma centrálnymi tónmi.

Mnohé harmonizácie sú teda tonálne nestále, oscilujúce medzi dvoma či viacerými centrál-
nymi tónmi, napriek nie zreteľnej modulácii v jednohlasnej melódii ľudovej piesne. Otázne by 
mohli byť melódie, ktoré sú (napr. podľa Kresánka) predtonálne, teda ich oporná tonálna kostra 
spočíva v dvoch tónoch, zväčša vzdialených o čistú kvartu. Takúto tonálnu harmonizáciu kos-
trovej piesne vidíme napr. v piesni č. 5 prvého zošita s názvom Tou našou dolinečkou ( Notový 
príklad č. 3). Práve túto pieseň použil Kresánek13 ako príklad na tetrachordálnu pieseň, v ktorej 
sa autenticky spájajú dva lydické tetrachordy.

Ako vidno, napriek zápisu v D dur, ktorý by mal byť tonálnym prostredím prvého aj po-
sledného tónu »d«, harmonizácia piesne začína dominantným septakordom z A dur. Skladateľ 
pozmenil tonálny poriadok piesne. Keďže sa snažil zapísať každú pieseň v jednotnej tónine a tu 
sa mu to zreteľne nepozdávalo, zápis prvej frázy v 1. riadku síce zapísal s dvoma krížikmi, ale 
súčasne podložil prvý tón »d« akordom »e-gis-h-d« (D7 z tóniny A/a). Logicky mu na to pouka-
zoval posledný tón frázy ako tonika »a«. Melódia prvej frázy však umožňuje oveľa jednoduchší 
D durový podklad, napr. po taktoch T, D7, T, D7, S D, (D7) ku D, D. Mohla byť teda diatonicky 
kadenčne poňatá v D dur s harmonicky otvoreným záverom. Toto by podporoval aj fakt, že 

13 KresáneK, J.: Slovenská ľudová pieseň... ( pozn. 5), s. 116, príklad 50.

Notový príklad č. 2:
M. Francisci: Trávnice, 

zošit I, pieseň č. 78: 
Ide šuhaj po dvore

Notový príklad č. 3:
M. Francisci: Trávnice, 

zošit I, pieseň č. 5: 
Tou našou dolinečkou
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melódia piesne v prvej fráze neobsahuje celý tonálny priestor A dur, najmä tu chýba smerný 
tón »gis«. Asi preto, no v spojení s predznamenaním celkom zbytočne, použil na začiatku druhej 
frázy odrážku ku tónu »g«. Intuitívne vnímal iný tónový priestor, aj keď ešte v skutočnosti 
nešlo o inú tóninu, ale posunutý tetrachord.

Ako lydickú harmonizoval autor pieseň č. 6 Zadudaj, dudášku ( Notový príklad č. 4).

Aj tu vidno, že kadenčná tonálna harmonizácia nebola celkom vhodná na príslušnú melodickú 
výstavbu. Skladateľ ju preto zapísal ako lydickú (teda v G dur so zvýšeným lydickým tónom 
»cis«), pritom etnomuzikologicky by sme mohli melódiu v prvej fráze klasifikovať podľa Kre-
sánka lydickým tetrachordom, druhú frázu skôr kvintakordálnou kostrou G dur.

Aby aspoň kadenčný postup dominanty a toniky mohol byť uplatnený, použil Francisci 
v strednej polohe prvej frázy polové oporné tóny »g« a v treťom takte pred prvým harmo-
nickým záverom tón »d« ako dominantu. Centralizácia je prítomná aspoň v postupe súzvuku 
»b-cis« do »g-h-d«, kde by tento zápis mohol evokovať zmenšený akord ku D (cis-e-g-b), keďže 
akordom D dur fráza končí. No nie zreteľná kadencia už teoreticky poukazuje na problematické 
znenie. V druhej fráze je celý harmonizovaný postup ukotvený na zádrži kvinty »g-d«, ale nad 
ňou prebieha neustály kadenčný postup D7-T, ktorý potvrdzuje durovú tonalitu G dur.

Iný problém s tonalitou priniesla pieseň č. 7 Ešte sa nevydám ( Notový príklad č. 5).

Pri pohľade na vrchnú melódiu by bolo zmysluplné voliť tóninu s centrom »d«, podľa malej 
tercie v druhom takte melódie – d mol. Ukončenie prvej frázy na tóne »a« by sa mohlo jedno-
ducho vysvetliť ako harmonická otvorenosť na dominante. Skladateľ sa však rozhodol – snáď 
kvôli prekvapeniu v harmonizácii – pre tonálne prostredie bez predznamenania, teda C dur-a 
mol. Kadencia je na začiatku preto postavená s ukončením v treťom takte na C durovej tonike, 
čo je pre poslucháča skôr prekvapenie. Prvý d molový akord je vysvetlený a vnímaný ako dru-
hý stupeň subdominantnej funkcie, za ním vzápätí D7 ku C dur a C durová tonika. Nasleduje 
rýchla chromatická modulácia, či skôr vybočenie do a mol na konci prvej frázy. Druhá fráza 
prebieha v melódii celá po tónoch d mol, napriek tomu obsahuje tonálne vybočenie do F dur, 
čo tiež nie je celkom očakávaný postup. Analógia ukončení v oboch frázach je však zrejmá. Prvá 
končí postupom od aiolskej medianty (C5) cez harmonickú dominantu (D7 od »e«) do toniky 
v a mol, druhá končí rovnako, od aiolskej medianty (F5) cez harmonickú dominantu (D7 od 
»a«) v d mol. Takto by sme mohli v harmonizácii konštatovať dokonca akýsi »renesančný« typ 
kadencie, využívajúci mediantný akord pred dominantou.

Problémov s umiestnením melódie piesní do tonálneho prostredia s kadečnými postupmi 
dur-mol je viac.

Harmonicko-funkčnou zaujímavosťou je tiež časté používanie k l a m n é h o  s p o j a. 
Príkladov na jeho uplatnenie je niekoľko, napríklad hneď v prvej piesni z prvého zošita je tento 
spoj v komplikovanejšom vzťahu klamného rozvedenia mimotonálnej dominanty, smerujúcej 
do VI. stupňa ( Notový príklad č. 6).

Harmonicky svieži a dvoma spôsobmi vysvetliteľný je aj spôsob použitia klamného spoja 
v piesni Tancuj, tancuj, vykrúcaj, zapísanej v C dur ( Notový príklad č. 7). Celá pieseň je melo-
dicky značne vzdialená jej známej verzii, harmonicky ju pripomína len v náznakoch, až by sme 

Notový príklad č. 4:
M. Francisci: Trávnice, 
zošit I, pieseň č. 6: 
Zadudaj, dudášku

Notový príklad č. 5:
M. Francisci: Trávnice, 
zošit I, pieseň č. 7: 
Ešte sa nevydám
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ktorú buď zaspieva spevák, alebo zahrá druhý nástroj.

Podobne je to s viacerými piesňami,napr. s č. 46 (Sedemdesiat sukieň mala,  Notový príklad 
č. 8), č. 47 (Ide furman dolinou,  Notový príklad č. 9) a ďalšími.

Takúto voľnosť voči predlohe možno pripísať koncertnému určeniu harmonizácií. Autorský 
zámer Urbancová charakterizuje takto:

»Tým, že tieto úpravy neslúžili na spev (so sprievodom klavíra), poskytli autorovi väčšiu 
voľnosť pri práci s piesňovou predlohou. Ako konštatovalo domáce hudobnohistorické bá-
danie, v súvislostiach európskej komponovanej hudby 19. storočia zodpovedajú hudobnému 
druhu klavírnej miniatúry, pričom predstavujú jej špecifický slovenský variant.«14

14 Urbancová, H.: Klavírne úpravy... ( pozn. 2), s. 20. Cf. Lengová, Jana: Hudba v období romantizmu 
a národno-emancipačných snáh (1830-1918), in: eLscheK, Oskár: Dejiny slovenskej hudby, Bratislava: Ústav 
hudobnej vedy SAV – ASCO Art & Science, 1996, s. 218.

Notový príklad č. 6:
M. Francisci: Trávnice, 

zošit I, pieseň č. 1: 
Pod tým naším okenečkom,

takty 9-11

Notový príklad č. 7:
M. Francisci: Trávnice, 

zošit I, pieseň č. 2: 
Tancuj, tancuj, vykrúcaj

Notový príklad č. 8:
M. Francisci: Trávnice, 

zošit I, pieseň č. 46: 
Sedemdesiat sukieň mala
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Druhý diel spomenutej piesne Tancuj, tancuj, vykrúcaj, ktorý zobrazuje  Notový príklad č. 7, 
začínajúci v subdominantej tónine F dur, je harmonizovaný tonikou a následne jej modifikáciou 
na VI. stupni (čo je d molový kvintakord). Za ním použil skladateľ mimotonálny dominantný 
septakord z d mol, ale jeho rozvedenie je v sekundovej príbuznosti, teda v klamnom spoji do 
kvintakordu od tónu »b«. Tento durový kvintakord by sme mohli vnímať buď ako subdomi-
nantu v tónine F dur, ktorou tento diel začína a ktorá ďalej postupuje do D7, ale aj ako ďalšiu 
dominantu (keďže ide o durový akord), ktorá sa v rozvedení do nasledujúceho akordu dá vnímať 
ako ďalšie klamné rozvedenie, teda v sekundovom vzťahu do D7 v rámci F dur. Táto druhá in-
terpretácia sa síce môže zdať zložitejšia, ale princíp klamného rozvedenia je možné si všimnúť 
pri pozornom počúvaní piesne.

Klamný spoj, v niektorých prípadoch aj ako klamný záver, používal skladateľ najmä v prvom 
zväzku Trávnic, v piesňach č. 1, 2, 8 (klamné rozvedenie zmenšeného septakordu na VII. stupni) 
25, 26, 27, 28, 29, 41, 48, 56, 58, 61, 63, 66, 69, 73, 79, 89, 92, z druhého zväzku v piesňach 
č. 128, 145, 146, 159, 171, 175, 176.

Ako tonálne, tak aj akordicky je prekvapujúco harmonizovaná pieseň č. 19 Ovce moje, ovce 
moje ( Notový príklad č. 10). 

Pieseň je zapísaná s predznamenaním s tromi krížikmi, teda by mohlo ísť o A dur, alebo 
o fis mol. No kadenciu na A durovom akorde nájdeme až v 7. takte, druhú v 15. takte. Za-
čiatok je postavený na zmenšenom septakorde ku »h« (»ais-cis-e-g«). Prvá kadencia potvrdená 
aj koru nou je ukončená na Fis durovom kvintakorde v 4. takte, následne v piesni skladateľ 
použil dve kadencie do h mol a posledná kadencia, ukončujúca pieseň, je v e mol. V druhom 
takte sa nachádza akord, ktorý by sme u neskorých romantikov považovali za predzvesť 
kvartových akordov. Akord má tóny g-cis-g-h-f-h, teda jeho štruktúra je prevažne kvartová-
tritonová. Jej tóno vý obsah by mohol poukázať snáď na d mol melodickú tóninu, opäť mimo 
predznamenania.

M i m o t o n á l n e  d o m i n a n t y  v jednoduchých, ale aj zložitejších vzťahoch pou-
žíval Francisci s veľkou obľubou. Ako príklad možno uviesť pieseň z prvého zväzku č. 21 Čie sa 
to ovečky ( Notový príklad č. 11), alebo z druhého zväzku pieseň č. 199 Pod Javorníčky štyry 
chodničky ( Notový príklad č. 12).

F r y g i c k é  a k o r d y  – charakteristický znak týchto akordov je funkčná príslušnosť 
k tónine s posunutím druhého tónu tóniny nadol (tzv. frygickej sekundy). Takýto akord je podľa 
Filipa bežne používaný najmä ako frygická dominanta, teda tvarom dominantný sekundakord, 
funkčne však vznikne ako zmenšený septakord na siedmom stupni s posunom tercie nadol. 
V C dur by išlo napr. o akord h-des-f-as, kde frygický tón »des« mení štruktúru zmenšeného 
septakordu na reálny dominantný sekundakord (v nominálnom tvare ces-des-f-as), zapísaný 
so zmenšenou terciou h-des. Tieto frygické funkcie vznikli ako vývinový chromatický variant 

Notový príklad č. 9:
M. Francisci: Trávnice, 
zošit I, pieseň č. 47: 
Ide furman dolinou
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Notový príklad č. 10:
M. Francisci: Trávnice, 

zošit I, pieseň č. 19: 
Ovce moje, ovce moje

Notový príklad č. 11:
M. Francisci: Trávnice, 

zošit I, pieseň č. 21: 
Čie sa to ovečky,

takty 1-11
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diatonického štvorzvuku, s tendenciou zmnožiť smerné tóny akordu. Francisci evidentne vnímal 
používanie týchto akordov významnými skladateľmi a neváhal ich tiež použiť, napr. v piesňach 
č. 82 Takú som si frajerečku dostal (v takte č. 5,  Notový príklad č. 13, sa nachádza akord 
ais-c-e-g, ktorý obsahuje dva smerné tóny ku »h«, jeden zospodu a jeden z vrchu).15

Menej opodstatnený z hľadiska funkčného je podobný akord v piesni č. 159 ( Notový 
príklad č. 14). Tu sa môžeme domnievať, že autorovi nešlo o použitie celého funkčne smer ného 
frygického akordu, pretože uvedený akord b-d-f- gis (ako kvintsextakord frygického akordu 
v prvom obrate) má smernosť do »a«, no v piesni nasleduje tonický akord F dur. Pravde podobne 
mu išlo len o vedenie jedného hlasu, ktorý »okrúži« smernými tónmi terciu toniky (teda 
tón »a«) tak, že v melodickom postupe vrchného hlasu ľavej ruky prejde z vrchného smerného 
tónu »b« na spodný smerný tón »gis« a následne do »a«. Túto hypotézu by potvrdzoval aj 
fakt, že ostatné tóny akordu (odspodu b-f-d-f-d) zostali (na tretej osminke taktu) ležať bez 
zmeny. Podobné okrúženie vidno aj v poslednom takte príkladu, kde tón »b« v ľavej ruke opäť 
nastúpi po okrúžení najprv zospodu tónom »a« a potom zvrchu tónom »h«. Súčasne je tu však 
uplatnený aj funkčný vzťah mimotonálneho dominantného terckvartakordu ku dominante.

K v a r t o v é  a k o r d y  vo funkčnej dur-molovej harmónii vytvárali skladatelia ako 
viacfunkčné súzvuky. Takýto akord môžeme nájsť napr. v piesni č. 18 Ovce moje, ovce moje (ako 
bolo uvedené vyššie,  Notový príklad č. 10).

Harmonizácie l y d i c k ý c h  k v á r t  v lydických piesňach sú niekde poňaté len ako 
melodické tóny, no v niektorých prípadoch sú podložené akordami, ktoré vytvárajú zložitejšie 

15 Po enharmonickej zámene tónu »ais« na tón »b« ide o sekundakord D7 z tóniny F dur, čo by v da-
nom kontexte nemalo žiadne funkčné opodstatnenie. Akord je teda znením totožný so starým známym 
tvarom, no jeho rozvedenie je nové, chromatické.

Notový príklad č. 12:
M. Francisci: Trávnice, 
zošit II, pieseň č. 199: 
Pod Javorníčky štyry 
chodničky

Notový príklad č. 13:
M. Francisci: Trávnice, 
zošit I, pieseň č. 82: 
Takú som si frajerečku 
dostal, takty 1-5

Notový príklad č. 14:
M. Francisci: Trávnice, 
zošit II, pieseň č. 159: 
Boly časy, boly
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a zaujímavejšie vzťahy. Napr. v piesni č. 48 Duhopoľ, Duhopoľ ( Notový príklad č. 15) je lydický 
tón »h« v F dur harmonizovaný ako súčasť mimotonálneho zmenšeného septakordu ku a mol 
(teda ku III. stupňu) rozvedený klamne, teda h-d-f-gis (ako prvý obrat) sa namiesto do a mol 
rozvádza do F dur.

Charakter klavírnej štylizácie popisuje Urbancová takto:
»Klavírnu úpravu ťahavých piesní ovplyvnili do veľkej miery predlohy, s ktorými Francisci 
pracoval – notové zápisy. Odrážali dobové konvencie v spôsobe transkripcie ťahavých pies-
ní: začlenenie do pevného metrického systému, využitie fermát, prednesové pokyny a pod. 
Vo Francisciho klavírnych úpravách je vokálny prvok rytmicky predĺžených hodnôt štylizo-
vaný tak, aby bol zvukový fenomén vydržiavaného tónu nahradený iným zvukovým prin-
cípom. V tomto zmysle je vydržiavaný tón z vokálneho prednesu nahradený javom inštru-
mentálnej diminúcie – kontinuitná časová dĺžka tónu je nahradená zmnožením tónových 
impulzov za daný časový interval (figuratívne pasáže, tremolo, opakovanie tónu, ozdobo-
vanie a pod.).«16

V e d e n i u  h l a s o v  venuje Francisci pozornosť najmä v záverečných kadenciách dru-
hého zväzku, kde na viacerých miestach mu práve z dôvodov sekundového či chromatického 
melodického postupu vznikajú aj zložitejšie harmonické vzťahy ako dôsledok vedenia hlasu. 
V niektorých prípadoch ide len o jeden chromaticky (nadol alebo nahor) vedený hlas – napr. 
v piesni č. 162 ( Notový príklad č. 16).

Chromatický postup hlasu nahor vzniká aj v kadencii vnútorne rozšírenej o mimotonálnu 
dominantu k dominante, napr. v piesňach č. 150 ( Notový príklad č. 17), 158 ( Notový 
príklad č. 18) a ďalších.

16 Urbancová, H.: Klavírne úpravy... ( pozn. 2), s. 22-23.

Notový príklad č. 15:
M. Francisci: Trávnice, 

zošit I, pieseň č. 48: 
Duhopoľ, Duhopoľ

Notový príklad č. 16:
M. Francisci: Trávnice, 
zošit II, pieseň č. 162: 

Šuhajová mati,
takty 7-9

Notový príklad č. 17:
M. Francisci: Trávnice, 
zošit II, pieseň č. 150: 

Nechoď ty, šuhajko, 
cez pohánku, takty 12-14

Notový príklad č. 18:
M. Francisci: Trávnice, 
zošit II, pieseň č. 158: 
Ak ťa ja, moja milá, 

nedostanem, takty 12-14
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Posledné tri skladby druhého zväzku Trávnic (č. 198: Keď som išiou cez ten háj, č. 199: Pod 
Javorníčky štyry chodničky, č. 200: Kukučka v zelenom hájku kukala) majú komplikovanejšiu har-
monickú štruktúru než väčšina predchádzajúcich. Zložitosť je najmä v následnostiach akordov, 
ktorých vzťahy vyplývajú z polytonálneho priestoru. 

Skladateľ tu uplatnil skupinu mimotonálnych vzťahov v zložitejších a chromatizovaných 
súvislostiach – pozri napr. skladbu č. 198 v taktoch 9-10 ( Notový príklad č. 19). Počiatočná 
hlavná tónina a mol najprv chromaticky moduluje do C dur (postup dominanty »e-gis-h« do 
novej toniky »c-e-g«). V 8. takte po tonike v C dur zrazu nastúpi (z pohľadu C dur) terc-kvart-
akord alterovaného akordu »dis-fis-a-c« (charakteristický zmenšený septakord vo funkcii D7 ku 
centru »e«), ktorý je rozvedený do svojej toniky E dur. V rámci tóniny a mol by sme ho mohli 
považovať za mimotonálny ku dominante, čo by potvrdzoval aj po tonike E nasledujúci kvint-
sextakord zmenšeno-malého septakordu (Zmm7) v 9. takte »h-d-f-a« (ide o charakteristický 
akord, používaný na II. stupni, funkčne S7). Tento postup sa zopakuje ešte raz, no po druhý 
krát sa Zmm7 transformuje na terckvartakord ďalšieho Zmm7 (dis-fis-a-cis).

Tento postup možno kvalifikovať ako jeden z javov, popísaných Miroslavom Filipom ako alfa, 
alebo beta transmutácie.17 Ide tu o jav, kedy sa z jednej charakteristickej disonancie, majúcej 
mimotonálny vzťah, posunutím jedného z jej tónov stane iná charakteristická disonancia, 
majúca iný mimotonálny vzťah, bez rozvedenia prvej charakteristickej disonancie. Ak sú oba 
susedné akordy rovnakými typmi akordov, ide o alfa transmutáciu, ak sú každý iným typom 
charakteristickej disonancie, ide o beta transmutáciu. Toniky, do ktorých sa charakteristické 
disonancie priamo nerozvedú, len ich zvukovo »naznačia«, sú tzv. asociatívne centrá.

Príklad na beta transmutáciu u Francisciho vidíme napr. v skladbe č. 199 v taktoch 7-8 
( Notový príklad č. 20).

Akord D7 »c-e-g-b« v takte č. 7 je dominantou k paralelnej tónine F dur (skladba začína 
a končí v d mol). Nasledujúci zmenšene-zmenšený septakord »fis-a-c-es« má s ním jeden spo-
ločný tón a tri v malosekundovom vzťahu. Asociatívne centrum je »g«. Tento akord použil 
Francisci ako striedavý, keďže sa vráti k pôvodnému D7. Ak by sme hodnotili takýto vzťah 
podľa Schenkerovej teórie hierarchie akordov (pomocných či ozdobných a základných), mal by 
len funkciu ozdobnú, čo zodpovedá aj striedavému tónu melódie. Dôležitá skutočnosť však je 
zjavná, Francisci použil znalosti najkomplikovanejších harmonických vzťahov s cieľom ozdobiť 
harmonizáciu postupom typickým pre rozvinutú chromatizovanú tonalitu.

17 FiLip, M.: Vývinové zákonitosti klasickej harmónie... ( pozn. 7), s. 229-234. Alfa transmutácia 
vzniká malosekundovým p o s u n u t í m  jedného, dvoch, troch alebo všetkých štyroch tónov tak, že 
v z n i k n e  z n o v a  t e n  i s t ý  t v a r  – teda typ charakteristickej disonancie. Pritom za cha-
rakteristické disonancie sú považované tri najfrekventovanejšie septakordy, ktorých funkčnosť vyplýva 
už z ich štruktúry. Durovo-malý septakord ako dominantný (D7) na V. stupni tóniny, zmenšene-malý 
septakord – Zmm7 – na II. stupni tóniny ako modifikovaná subdominanta (S7) a zmenšene-zmenšený 
septakord – Zm7 – na VII. stupni tóniny ako modifikovaná dominanta (D7). Tieto akordy sú považované 
za smerné akordy v zmysle malosekundového smerovania do svojej toniky (niektoré tóny postupujú pri 
rozvedení do toniky malosekundovým krokom).

Notový príklad č. 19:
M. Francisci: Trávnice, 
zošit II, pieseň č. 198: 
Keď som išiou cez ten háj, 
takty 7-12

Notový príklad č. 20:
M. Francisci: Trávnice, 
zošit II, pieseň č. 199: 
Pod Javorníčky štyry 
chodničky, takty 7-9
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Podobnú beta transmutáciu, ale už nevysvetliteľnú harmonizáciou striedavého melodického 
tónu, použil Francisci aj v poslednej skladbe, kde za kvintsextakordom dominantného septa-
kordu »gis-h-d-e« (D5/6) hlavnej tóniny a mol nasleduje terckvartakord zmenšene-zmenšeného 
akordu »ais-cis-e-g« (D ¾ ku centru »h«). Pritom opäť tento akord vznikol opakovaním jedného 
tónu (e) z predchádzajúceho akordu a malosekundovým posunom troch tónov (»gis« na »g«, 
»h« na »ais«, »d« na »cis«,  Notový príklad č. 21). Prekvapuje jedine realizácia spojenia tých-
to akordov, kde malosekundový postup skladateľ nerealizoval v jednom hlase, rozložil ho do 
viacerých hlasov. Jedine tón »e« je zopakovaný v rovnakom hlase (vrchný hlas akordu v ľavej 
ruke) a tón »d« postúpi na »cis« vo vrchnom melodickom hlase. Pri prísnom posudzovaní tohto 
riešenia by sme mohli rozloženie chromatického alebo malosekundového postupu považovať 
za chybné.

Pri každom podobnom spoji je poslucháčovi zrejmé chromatické spojenie, ale aj súdržnosť vďaka 
spoločnému tónu. Harmonizácia znie veľmi plno a farebne.

Záver
Akokoľvek rezervovane by sme sa pozerali na skúmané harmonizácie z pohľadu »správnosti«, 
musíme konštatovať, že reprezentujú autonómny autorský prístup vzdelaného hudobníka. 
Drobné odchýlky od bežných pravidiel klasickej harmónie sú miestami zámerné, niekde skôr 
výsledkom sústredenia sa na iné parametre. Pri znení harmonizovaných piesní však poslucháč 
môže vnímať silné tonálne kadenčné cítenie skladateľa a invenčnosť originálnych nápadov 
využitia chromatizovanej tonality. Oba zväzky Trávnic dokumentujú tvorivé uplatnenie nielen 
pravidiel klasickej harmónie v jej rozšírených možnostiach hudby 19. storočia, ale aj využívanie 
novouhorského štýlu a cigánskych ozdobovaní harmonizovaných melódií.

Všetky typy piesní (kvarttonálne, kvinttonálne, modálne a dur-molové) sú harmonizované 
so snahou využívať kadenčné postupy funkčnej harmónie, s použitím aj zložitejších vzťahov 
ako sú mimotonálne dominanty, modulácie, klamné závery, chromatizácie a alterácie, atď. 
Harmonické postupy skladateľa sú miestami porovnateľné s postupmi významných skladateľov 
19. storočia, ako sú Chopin, Brahms a ďalší.

Notový príklad č. 21:
M. Francisci: Trávnice, 
zošit II, pieseň č. 200: 

Kukučka v zelenom 
hájku kukala
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PRÍLOHA 1:
Kompletný súpis piesní v Francisciho cykle Trávnice s uvedením tonálneho a harmonického riešenia, s opisom niektorých 
ďalších zaujímavostí v štylistike klavírneho sprievodu a s uvedením jednoduchej schémy základného formového riešenia18

Čís-
lo Názov Tónina Harmonická zaujímavosť Forma

1 Pod tým naším okenečkom F diatonická harmonizácia, akordická priznávková úprava a-ba

2 Tancuj, tancuj, vykrúcaj
(pozmenené) C akordická harmonizácia, mimotonálne akordy – klamné rozvedenie, 

akordické priznávky v sprievode ab

3 Na Kráľovej Holi (iná) F diatonická harmonizácia ab

4 Nitra milá, Nitra d-D akordická priznávková harmonizácia, ozdoby, tremolo, aba1

5 Tou našou dolinečkou D diatonická, akordická harmonizácia aa1

6 Zadudaj, dudášku G lydická diatonická harmonizácia, v dieli »b« kvintová zádrž ab

7 Ešte sa nevydám d-a-d modulačná harmonizácia, priznávky, bez predznamenania aa1

8 Prajská zem AS lydická harmonizácia na konci, priznávky, koruny aa1

9 Prídi Janík premilený F diatonická akordická harmonizácia ab

10 Široký jarčok d-D akordická harmonizácia, tremolo, koruny, fantazijná úprava a-b

11 Nevydávaj sa ty dievča ešte F-f diel »a« diatonický s T a D, diel »b« melódia s hiátom a (D7) ku D a-b

12 Ide ťažký furman k nám A-a-C-A-a akordická, modulačná harmonizácia a-b-a1

13 Veje vetor po doline g-D-g chromatizovaná harmónia bez S, rubato, koruny, behy a rozklady 
v 1/64, bodkovaný čardášový rytmus aba

14 Ty falešná falešnica A jednoduchá harmonizácia, akordická, bodkovaný čardášový rytmus ab

15 Šuhajko za vodou a-F, jednoduchá harmonizácia na T a D, bez S, transpozícia, predzname-
nanie 1xb podľa F dur

aa1 
(10 t.)

16 Keby si, šuhajko F jednoduchá melódia, striedanie T a D, lydické zvlnenie (tón b na 
h) – akord gis-h-d-f, rozvedený klamne do »F« ab

17 Zaspievalo vtáča na 
kosodrevine D-e-G-e-G modulačná harmónizácia bez S, využívanie D7 abb

18 Zapadá slniečko za ďaleké 
hory D diatonická akordická kadenčná harmonizácia, priznávky ab

19 Ovce moje, ovce moje (A)-h-A-
h-e

akordická harmonizácia, rozklady akordov v 1/32, koruny – voľné 
metrum, zápis s 3 #, ale nie v A dur, začína na Zm7 od »ais«, teda 
v h mol, dominanta, tritonový akord g-cis-g-h-f-h, ďalej modulačný 
priebeh

aba1

20 Ach, Bože môj, Pane môj g-D-g kadenčná harmonizácia modulačná, tanečný bodkovaný rytmus 
(čardáš, dupák) abb1

21 Čie sa to ovečky e-h-G-e diatonická melódia, harmónia chromatizovaná viacerými mimoto-
nálnymi vzťahmi aj sledom dominant, modulačná ab

22 Kázala mi mati b-As-f-b-f modulačná harmonizácia, v sprievode rýchle rozložené akordy aa1

18 Stĺpce zľava: 
– poradové číslo piesne, prvých 100 v prvom zošite Trávnic, ďalších 100 v druhom zošite Trávnic;
– názov piesne v pôvodnom znení;
– tónina, prípadne tonálne zmeny (malé písmená označujú molový tónorod, veľké písmená durový tónorod);
– typ melódie, spôsob harmonizácie, harmonické a štylistické zaujímavosti;
– jednoduchá schéma formy: spojovník vyjadruje zreteľnejšie oddelenie, v niektorých prípadoch v zátvorke uvádzame počet taktov 

(niekedy je aj 8 taktov štrukturovaných ako malá dvoj- alebo troj-dielna piesňová forma, niekedy je 8 taktov celkom zreteľne 
jednodielna forma). Jednotka pri písmene znamená obmenu dielu, ktorý už predtým zaznel.
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23 Poniže mlyna G lydická akordická harmonizácia, lydický tón »cis« ako súčasť (D7) ku D, 
harmonizácia kadenčná, ale bez S abb

24 Povedal si, že ma vezmeš g-B-g kadenčná harmonizácia, bez S s D7 a-ba

25 Sadaj, slnko, sadaj G koruny, arpeggia, trilky – rubato, striedavo čistá a lydická kvarta, 
mimotonálne vzťahy, (D7) ku S klamne rozvedený do S a-a1

26 V šírom poli hruška e jednoduchá harmonizácia, klamné rozvedenie G durového akordu 
do a molového akordu

a 
(8 t.)

27 Ej, na zelenej lúke kopa 
sena C -a kadenčná harmonizácia, D7 ku »a« klamne rozvedený do »F« akordu a-ba

28 Vyletel sokol G lydická lydický tón harmonizovaný ako Zm7 ku »h« alebo (D7 alebo D7) 
ku D, tremolo v krátkych dieloch »a« (2 takty) aba

29 Povedzže mi, povedz kvint-
tonálna G

lydický tón ako súčasť zm7 ku »h« klamne rozvedený, otvorené 
na D a

30 Moja milá, aká si ty 
falošná h diatonická melódia harmonizovaná mimotonálnymi vzťahmi, pri-

znávky ab

31 Na svite štebocú lastovičky F diatonická melódia, kadenčná harmonizácia aa1b

32 Páni, páni, uhorskí páni

kvint-
tonálna g 
s modulá-
ciou do B 

a späť

kadenčná, modulačná harmonizácia aba1

33 A okolo Prešova G kvint-
tonálna jednoduchá harmonizácia, priznávky ab

34 Pod našíma okenečky g-B-g arpeggia, koruny, kadenčná harmonizácia chromatizovaná mimoto-
nálnymi vzťahmi, použitie DF z D dur (a-cis-es-g) aba

35 Čí že je to pán úradník B jednuchá harmonizácia, otvorená na D ab

36 Veru sme my chlapci G lydická jednoduchá melódia, zádrž g-d počas celej skladby, lydický tón har-
monizovaný ako súčasť zm7 ku III. stupňu »h« a

37 Lúčka, lúčka G lydická harmonizácia na T-D7-T, lydický tón cis – ako melodický (výnimoč-
ne), v dominante je to vždy »c« aba

38 Zabili Janíka F

diatonická melódia, harmonizácia s T-D7, bez S, v poslednej kadencii 
pred koncom je VI. stupeň (d mol) a pred ním (Zm7) nesprávne 
zapísaný (namiesto cis-e-g-b je zápis cis-e-g-ais); napriek tomu, že 
posledné tóny melódie mohli byť harmonizované úplnou harmonic-
kou kadenciou (melódia f, f, g, f mohla byť S, DT, D7, T)

a-b

39 Ej Haničko, bilá ruža D-h-D
harmonizácia s T, D7, h mol aiolská – akordy zmm7 od cis = S7 
ku »h« a zm7 ku »h«, kadenčné ukončenie, tonálne vybočenie do 
h mol – len naznačené, melódia diatonická v D dur

a
(8 t.)

40 Konope, konope g funkčná harmonizácia v g mol, vyhýbanie sa tonike, otvorené záve-
ry na D, vedľajšie stupne a charakteristické disonancie bohato abb1

41 Kukulienka kuká E kadenčná akordická harmonizácia, klamný spoj  aba1

42 Poniže Fričoviec f-b-AS-f
priznávková akordická harmonizácia, začiatok na (D7) ku subdomi-
nante B, prvá fráza končí na dominante, ale predtým vybočuje do 
b mol, do AS dur, charakteristické disonancie

abb1

43 Nebol to rozmarín A jednoduchá diatonická melódia ozdobená mnohými prírazmi, len T 
a D, priznávky – polka aa1
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44 Keď som trávu kosil a

melódia diatonická, na konci melodický záver zospodu do »a«, har-
monizácia má umelý prechod chromatickou moduláciou – priečnosť 
pri prechode z D v »a« e-gis-h-d na D v »C« g-h-d-f, potom Tc, za tým 
chromatická modulácia cez zastavenie na fis-a-c-es a chromaticky na 
toniku v a mol, v predposlednom takte aktívna chromatika – bas dr-
žané »e«, nad tým dis-fis, d-e-gis ako zm7 ku »e« a D7 od »e« a do Ta

aa1

45 Hučala dolina G-e-G diatonická melódia, harmónia kadenčná – 4 trojtaktové kadencie: 
G, G, e, G abba

46 Sedemdesiat sukieň mala F

iná melódia, než je všeobecne známa, diatonická harmonizácia, har-
monicky zaujímavý akord c-e-g-b-cis, kde cis by malo byť »des« ver-
tikálne, ale je správne cis, lebo postupuje do »d«, takže alterovaný 
tón, v jednom akorde aj »c« aj »cis«, použitie len T a D7

abc

47 Ide furman dolinou a iná diatonická melódia, než je známe, fantazijná úprava – arpeggia, 
koruny, sextoly, rozklady akordov cez 3 oktávy, bodkovaný rytmus ab

48 Duhopoľ, Duhopoľ F lydická
lydický tón harmonizovaný ako (D7) ku III. stupňu, ale rozvedené 
klamne do F dur, teda do T, funkčne na T a D, bez S, prvý diel akor-
dický, druhý diel s T zádržou a protipohybom

ab

49 Muzikanti, muzikanti F začiatok na (D7) ku S, kadencia, ďalej už len striedanie D7 a T, pri-
znávky, v druhom diele protipohyb ab

50 Ej ženy, ženy c-G-c-G
akordická harmonizácia, v strede a na konci rýchle rozklady a koru-
ny, melodicky končí frygickým zostupom »b, as, g«, pred otvoreným 
záverom vybočenie do f mol, kadenčné postupy s II, D7 a T

aa1

51 Elena, Elena G-D
akordická harmonizácia (D7) ku D, so sprievodnou 1/32 figúrou v PR, 
rýchle rozklady ako zastavenie v prvom dieli, arpeggia v druhom 
dieli

ab

52 Nebanovala bych g fantazijná úprava, tempo rubato, arpeggio, koruny, ozdoby, štylizá-
cia ťahavých piesní, harmonicky kadenčné, s jedným (D7) ku D aa1a1

53 Anička mlynárovie e
na začiatku dórsky tón »cis« v melódii a akord s »gis« – harmoni-
zované ako (D7) ku A dur, druhý diel jasne v e mol, akordická pri-
znávková úprava

ab

54 Trávička zelená a

diatonická melódia, jednoduchá harmonizácia s T, D7, s vybočením 
do paralelnej C dur, namiesto S je použitý II7, fantazijná úprava – 
koruny, akordický rozklad nahor v 1/64 cez 3 oktávy s korunou upro-
stred

aa1

55 Vyletel vták hore nad 
oblaky e-E tanečná bodkovaná rytmika (čardáš alebo dupák), arpeggia, melo-

dické ozdoby, koruny

56 Bodajže vás, dievky D-A-D diatonická melódia, chromatizovaná harmonizácia s (D7) a klamným 
rozvedením do G a do C, kadenčná harmonizácia, priznávky aa1

57 Hej, lepšie na doline G lydická zádrž g-d, jednoduchá harmonizácia bez S a (8 t.)

58 Kde si bola, kde si bola h diatonická melódia s aiolským 7. stupňom, ktorý je harmonizovaný 
ako (D7), končí otvorene na D, priznávky, ozdoby

a
(8 t.)

59 Tečie voda, tečie E cigán-
ska

cigánska E dur =e, f, gis, a, h, c dis, e, ale nie dôsledne – vyskytne 
sa aj jeden krát »fis« a pár krát »d«, začiatok ako a mol, koniec na 
E dur, v melódii viac hiátových skokov nadol = gis-f, dis-c, fantazij-
ná úprava – koruny, trilky, nátrily, ozdoby

aa1

60 Od Oravy dážď ide F diatonická melódia, čardášová rytmika, kadenčná harmonizácia 
so (Zm7) ku S, DT, D7, motivická výstavba ako a2-b3, b2, c3 ab

61 Káčer na doline G-C-e-G kadenčná harmonizácia aba

62 Dievča, dievča, lastovička D
kadenčná harmonizácia, využívanie II. stupňa, priznávky, v jednom 
takte priečnosť, možno ako chyba zápisu (gis-e-g-d) rozvedené do 
»e-gis-h-d«

ab
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63 Chodí šuhaj po dvore a-C-a
harmonizácia s klamným spojom a chromatickým vybočením do 
paralelnej tóniny, prvý diel akordický s behom v 4. a 8. takte, druhý 
beh s tremolom v 1/32 triolách v horných polohách

ab

64 Po valašsky od zeme! F jednoduchá harmonizácia bez S, zádrž f-c ab

65 Ej, mám ja koňa faku c-C-G-F-C arpeggia, koruny, ozdoby, kadenčná harmonizácia s (D7) ku S, (D7) 
ku G, ku C ab

66 Pri potoku sedela A diatonická melódia, s (D) ku D, klamným spojom, kadenčné ukončenie ab

67 V šírom poli holubička a-C-a diatonická melódia, fantazijná úprava – ozdoby, priznávky, (D7) 
klamne rozvedený do »F« aba1

68 Jaj, beda!, jaj, beda mne d-F-D (G) akordická harmonizácia modulačná, ukončenie na D z G dur, na 
konci každého dielu beh v 1/32

aa1

69 Prídi ty, šuhajko D

melódia diatonická, harmonizácia s viacerými mimotonálnymi 
akordami a použitie kvartového akordu a-d-g-c, záverečná kadencia 
v harmonickej dur so Zmm 7 na II. stupni e-g-b-d, klamné rozvede-
nie d-fis-a-c do S+6, teda do g-h-d-e, aj a-cis-e-g do h mol, priznávko-
vý a synkopický sprievod

aa1ba

70 Oraly by moje volky, oraly D harmonizácia akordická kadenčná s protipohybom PR a ĽR, viaceré 
(D6) a (D7) ku »e, h, a, G« aa1

71 Čieže sú to pávy a-E-F-d modulačná harmonizácia, fantazijná úprava – behy, ozdoby, koruny, 
arpeggia aa1

72 Nichto nezná, nebude znac G diatonická melódia, akordická harmonizácia kadenčná, nedokončená 
mimotonálna kadencia v e mol (končí na D) ab

73 Pri Prešporku verbujú d-g
tonálne nejasné – nerozvedený (D7) ku »a«, náznaky B dur, klamný 
záver v d mol, (D7) ku D, rubato, ozdoby, dvaatridsatinové trioly na 
jednom tóne, triolový beh

ab 
(9 t.)

74 Zahradka, zahradka G diatonická melódia s prírazmi, priznávkový sprievod, melódia 4t 
v PR, potom 4t v ĽR, kadencie s II6

ab 
(10 t.)

75 V tej našej zahradke D-A-D jednoduchá kadenčná harmonizácia, rozložené akordy v sprievode ab

76 Letí, letí roj c-Es-c jednoduchá akordická harmonizácia, postavená na T a D, v poslednej 
kadencii II34, na konci fráz behy, miestami priznávky ab

77 Zaviau vetrík cez dolinu a-C-a diatonická melódia harmonizovaná akordicky kadenčne, použitý 
alterovaný akord v C dur g-h-dis-f, behy pred každou frázou (4×) a-ba

78 Ide šuhaj po dvore b-As-
Des-b

modulačne akordicky harmonizovaná melódia, nesprávny zápis 
akordu (D7) ku dominante na »f« ako e- g-b-des-fes

aa1a2 
(9 t.)

79 Redikal sa Durík h
jednoduchá harmonizácia s jedným (D7) ku S a s klamným spojom 
za D (namiesto do T sa rozvedie do VI), paralelné kvinty 7.-8. takt: 
chyba?, koruny, behy na konci fráz

aa1

80 Nepôjdem k nej E

akordická kadenčná harmonizácia, ozdobná štylistika s dvaatridsa-
tinovými behmi nahor a nadol, spočiatku v každom druhom takte, 
E dur, prvý beh od dis nahor po E3, melódia klesajúca – celá stupni-
ca E dur prerušovaná behmi

aba

81 Keď som išol od mámilej c-G-B-c-G modulačná melódia harmonizovaná akordicky kadenčne s diatonic-
kou aj chromatickou moduláciou, bodkovaný rytmus – čardáš

ab (8 
t.)

82 Takú som si frajerečku 
dostal G

diatonická melódia s mimotonálnymi akordami, harmonizácia 
akordická na osminku (2/4), použitie frygickej dominanty je zrejme 
výsledkom prechodného chromatického melodického tónu v base, 
čardášový bodkovaný rytmus

ab

83 A tam dolu k Dunaju d-F-d jednoduchá kadenčná harmonizácia, vybočenie do paralelnej tóniny, 
na konci protipohyb PR a ĽR, priznávky a (8 t.)
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84 Oj, už šem zunoval D
jednoduchá kadenčná harmonizácia, klamne rozvedený (D7) ku S 
do II6, záverečná kadencia so zm6 na II. stupni (harmonická dur), 
priznávky

a (8 t.)

85 Hajeda, hajeda F
melódia diatonická, harmonicky disonantný začiatok druhej polvety, 
tóny melódie »d« a »fis« sú harmonizované D7 (c-e-g-b) a nepatria 
do nej

a (8 t.)

86 Kto sce ženu peknú mac F akordická harmonizácia kadenčná s (D7) ku S a ku II ab

87 Čakajže ma
g s lydic-
kou kvar-
tou – B-g

lydický tón harmonizovaný ako (D34) ku D, vybočenie do B dur cez 
(D7) ku B, bodkovaný rytmus (čardáš), ozdoby ako prírazy, behy 
pred tónom, koruny

ab

88 A kej ja len pojdzem g-D-d-F-D
akordická modulačná harmonizácia chromatizovaná, v záverečnej 
kadencii aj FD z D (tóny cis-es-g-b), aj DF (tóny a-cis-es-g), arpeggia, 
koruny, rozbehy, tremolo, bodkovaný rytmus (čardáš)

aba 
(8 t.)

89 Nebudem tak robiť E diatonická melódia s jedným chromatickým melodickým striedavým 
tónom na začiatku h-ais-h, kadenčná harmonizácia akordická aa1

90 Kopala studienku g-B-g diatonická melódia, kadenčná harmonizácia, v prvom dieli v sprievo-
de rozložené akordy a priznávky, v druhom priznávky a protipohyb

ab 
(a-b-a1-
b1//c-
c1-b//)

91 Po nábreží koník beží A-a melódia na začiatku pozmenená, diatonicky kadenčne akordicky 
harmonizovaná, priznávky ab

92 Sadila som bobovníček g-B-g
kadenčná harmonizácia akordická, v prvom dieli klamný záver, 
v druhom (D7) ku D, v závere nesprávny zápis Zm7 od »e« namiesto 
od »cis«

ab

93 Povedzže mi, povedz f-As-f harmonizácia akordická kadenčná, začiatok – bodkovaný rytmus – 
čardáš, s korunami ab

94 Cicha voda brehy myje e-G-e
melódia s chromatickým tónom ais na h, hamonizované ako FD ku 
D7 (c-d-g-ais), zastavenie na behu v 4. a 12. takte, v druhom dieli 
vy bočenie

ab

95 Dze ty idzes, Kozače! G-a-E-F-d chromatická modulácia z E do F (cez akordy e-gis-h, c-e-g-b) aa1

96 Červené jablučko na 
jabloni E jednoduchá harmonizácia s rozloženými akordami, diatonická ka-

denčná aa1

97 Kúpila mi mac knižočku g-B-g kadenčná harmonizácia akordická, v druhom dieli chromatická mo-
dulácia b-d-f, d-fis-a-c ab

98 Chceš še ženic, šuhajíčko F-C-F kadenčná akordická harmonizácia, tóninové skoky aba

99 Tam pod mostom E akordická harmonizácia kadenčná, využitie (D7) ku D a ku VI. stupňu abc

100 Ľúbosť, ľúbosť, veď je 
dobrá B-f striedanie T a D7 z B, potom chromatická modulácia cez (D7) ku C, 

ktorý je D7 z f, sprievod – rozložené akordy ab

101 Oj láska, láska a kadencia s (D) ku D, koruny, 1/64 behy ab

102 Hej!, pijú chlapci, pijú A-E rubato, koruny aa1

103 Javoru, Javorník G-D-G jednoduchá harmonizácia aa1

104 Ľudia vravia, že som ja 
taký

d-c-a-F-d-
F-d modulačná harmonizácia, priznávka a synkopický rytmus aba1

105 Bože, Bože, čo mám robiť A-E bodkovaný rytmus, rýchle akordické rozklady aab

106 Zoťali brezu a-E akordická, kadenčná harmonizácia s (D) ku S aa1

107 Čieže je to jarnie žitko A tanečná melódia (čardáš?), bodkovaný rytmus, diatonická kadenčná 
harmonizácia a



Špecif iká harmonizáci í dvesto slovenských ľudových piesní v cykle Trávnice (1892, 1893) Miloslava Francisc iho 21

© Association for Central European Cultural Studies Clavibus unitis 5 (2016), pp. 1-24

A
r
t
i
c
u
l
i

108 Jako si, môj milý, cez tie 
hory prešol? e-h, G-e modulačná melódia aj harmonizácia, kadenčná aba1

109 Kukurička strapatá G zádrž G, diatonická, jednoduchá harmonizácia – len D7 a T aba1

110 Za našíma humny G diatonická melódia, chromatizovaná harmonizácia (s trans mutáciou 
Zm7 do D7) a-ba1

111 Vysoko lieta sláviček C-A-a modulačná, akordická kadenčná harmonizácia, koruny a-b

112 Žalo dievča, žalo trávu G diatonická, striedavo paralelná a akordická, kadenčná harmonizácia a-ba

113 Ktoby sa mi oženiti kázal e-h, G-e akordická harmonizácia, tanečná (čardáš?), 1/64 behy (cimbal?) a-ba

114 Anička, dušička, nekašli D priznávkový sprievod s (D7) ku D aj ku S aa1

115 Kebych ja vedela f-C modálna melódia, harmonizovaná tonálne, koruny, behy, ťahavá a-ba

116 Nehorekuj, mati c koruny ab

117 Pane Bože, čože je to za 
žena F priznávková diatonická harmonizácia – akordy ab

118 Načos’ ma, mamička, 
vychovala? G zádrž diatonická kvintakordálna harmonizácia ab

119 Ach, Janíčko, čože myslíš g diatonická harmonizácia, priznávky a-ba

120 A čoby sa sišli zo sveta 
pisári e klamný záver, mimotonálne akordy, priznávky ab

121 Pri Prešporku na Dunaji As diatonická harmonizácia, priznávky aba

122 A ty dievča, čo ty to d diatonická harmonizácia, dva mimoronálne akordy aa1

123 Stojí šuhaj na ulici C diatonická harmonizácia, jeden mimotonálny akord ab

124 Sľuboval si, že ma vezmeš E-a začiatok od dominanty, akordická harmonizácia a – 
ba1

125 Strelil Janek vranku d-F-d diatonická husto akordická harmonizácia, tonálne kolísanie aaba

126 A ja som z Oravy debnár G-e-G diatonická priznávková harmonizácia aa1a1

127 Pod naším okienkom F ostinátne C, rozložené akordy, veľmi jednoduché – 8 taktov na T, 4 
takty na D, 4 takty na T a-ba

128 Neďaleko od Dianovej a-C-a-C-
G-a

akordická harmonizácia s protipohybom, (VII7) ku D, sled dvoch 
(D7) v modulácii do G, klamný záver a-b

129 Keď som išiel nadol D viaceré (VII7) ku D, priznávky, rubato, koruny a-b-c

130 Ej, dievča z Pribyliny F viackrát (D7) ku S a D, ambitus sexta, v sprievode priznávky a syn-
kopy aa1

131 Milá mi tá strana e-G-e akordická harmonizácia, hlavné funkcie D7 a T, modulačná ab

132 Hrach sa mi neurodiu d jednoduchá harmonizácia T, S, D7, rozložené akordy, melódia v oktá-
vach  aba1

133 V šírom poli D harmonicky jednoduché, T, II, D7, priznávky ab

134 Anička, malá si G kvintová zádrž 4t, kadencia ab

135 Včera nedela bola D T, D bez S, s (D7) ku D a-ba

136 Lístoček z javora E kadenčná harmonizácia, priznávky abc

137 Za našíma humny g husto akordická harmonizácia, kadenčná s (D) ku D a

138 Na Dunaji šaty prala F lydická lydický diel »a«, T-D7 v dieli »b« abb

139 Ľúto je vám, ľúto g-B-g husto akordická harmonizácia, mimotonálne vzťahy, koruny

140 Čože je to za zelinka G akordy husto, (D7) ku D, ku S, (D7) ku D aa1
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141 A ponižej roli G kadenčná akordická harmonizácia, T, S, D7, jeden (D7) ku D a-ba1

142 Keď ja pôjdem horami e akordická harmonizácia, koruny, T, D7 bez S aa1

143 Ešte som v nedeľu s mojú 
milú stál G kvinty v base T, S, D, oktávovo zdvojenej melódii a-ba

144 Hej, haj, mladej pán F akordická harmonizácia T, D7 bez S, priznávky aa1

145 Ej, z tamtej strany hája e-h-e akordická harmonizácia, rozbehy, koruny, klamný spoj a-ba1

146 Do tej našej zahradôčky A (D7) ku D viackrát, klamný spoj aab

147 Dievča z Bielej hory e-G-e hustá akordická harmonizácia, aj vedľajšie stupne ab

148 Pošiel milý, pošiel, prečká d-F-d kadenčná harmonizácia, aj S, (D7) abc

149 Ej, spodobalo sa mi dievča G lydická lydická na začiatku, potom kadenčná harmonizácia T, D7 jednodu-
chá abb

150 Nechoď ty, šuhajko, cez 
pohánku G v dieli »a« zádrž g-d, v dieli »b« husté akordy (D7) a (D7) ku D ab

151 Orala, orala sivýma 
volkama F akordická harmonizácia, zmeny metra, hlavné funkcie abc

152 V tom našom Liptove D-G-D kadenčná harmonizácia, priznávky, s (D7) a (D7) ku D a-b

153 Oženil by sa F lydická len v závere D7 a T aa1

154 Od Matúša do Jozefa C zádrž c-g, kadencia v závere a

155 Bože môj, Otče môj g-d-B-g husté akordy, biakordika na začiatku, ozdoby grupetty – rubato ab

156 Budzil som ca, budzil F diatonická akordická harmonizácia kadenčná aba

157 Ešči ja še neoženel B diatonika, kadenčná harmonizácia, priznávky ab

158 Ak ťa ja, moja milá, 
nedostanem A jednoduchá harmonizácia, (D7) a (VII7) ku D, miestami proti pohyb 

v sprievode aba1

159 Boly časy, boly F diatonická melódia, kadencie s (D7) a (VII7) ku D, klamný záver 
do »d«, frygická D ku »A« rozvedená klamne do »F« a-ba!

160 Mala som frajera F kadenčná harmonizácia akordická s (D7) ku S a-ba1

161 Dolina, dolina čo idem D-d akordická harmonizácia s priznávkami a stredným pohyblivým hla-
som v 1/32, kadencie s II7, viackrát (D7) ku »F« (ku III) a-b

162 Šuhajová mati g kadenčná akordická harmonizácia s (D7) ku D a (D7) ku »F« klamne 
rozvedeným do »d«, rubato, koruny a rýchle behy a

163 Nevidel som nikdy F kadenčná akordická harmonizácia, v záverečnej kadencii (D7) ku D, 
zápis s gis a nie s as, rozvedené do DT, potom do D aa1

164 Čierne oči, choďte spať G diatonika, T,D, zádrž g-d striedavo so zádržou d-a aba

165 Svíti mesác nad naše 
humenko d-a-F-d koruny, grupetty, tóninový skok, modulácia do »F« cez FD ku »e« 

(podľa zápisu), ale nerozvedené do »e«, ale do »C« ako D ku »F« a-ba

166 Jano, Jano, zle gazduješ e-h-e kadenčná diatonická modulačná harmonizácia akodická a príznávky aa1

167 Paslo dyevča pavy F kadenčná, akordická harmonizácia, čardášový bodkovaný rytmus aba

168 Keď sa vlci sišli G lydická ostináto »d« v base (diel »a«) a v sopráne (diel »b«), jednoduchá 
harmonizácia T a D, v dieli »b« bez melódie ab

169 Tynom, tánom e kadenčná akordická harmonizácia aa1

170 Kde sú kravy moje F veľmi jednoduchá harmonizácia T-D kvinty – paralelné f-c, c-g a-ba

171 Páni, naší páni G-D 
modálna

akordika a dvojhlas, nejasná tónina (jeden krížik), začiatok na C dur 
akorde ako lydická, končí na D dur, kadencia do G, klamne do C 
(z h-dis-fis-a)

a
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172 Čoby koza neskácala D diatonická melódia, priznávky, T a D bez S, ale viac (D7) ku D aa1

173 Milá moja, preč pujdzeme F diatonická melódia, kadenčná jednoduchá harmonizácia aa1 
(abca)

174 Hajaj, belaj, synáček môj kvint-
tonálna G diatonická melódia, kvintová zádrž g-d aba 

(8 t.)

175 Kebys’ mala, moja milá F
v dieli »a« jednoduchá diatonická harmonizácia T a D, v dieli »b« 
postup cez (D7) ku D, nesprávne s gis a nie as, za tým DT, zväčša 
priznávky

a-ba

176 Ej, topoľ, topoľ G
paralelné kvinty, v dieli »b« tón »cis« (lydická?) harmonizovaná ako 
(S7) ku »h«, transmutácia na (D7) ku »d«, rubato, grupetty, behy 
stupnicové aj akordické

ab

177 Ktože mi zabráni e jednoduchá kadenčná harmonizácia, priznávky, alt 1/32 pohyb v po-
zadí

ab 
(8 t.)

178 Muzikanti hrajte f-AS-f akordická kadenčná modulačná harmonizácia a-ba

179 Hen to je ten šuhajko C diatonická jednoduchá kadenčná harmonizácia T, S, D a (8 t.)

180 Ja bača starý G jednoduchá harmonizácia na T a D, v závere kvintová zádrž g-d, 
rubato, koruny, tremolá a-b

181 Hej, Marienča, Marienča G-D akordická kadenčná harmonizácia, miestami protipohyb, s (D7) ku 
»fis«, klamne rozvedený do »d«

a 
(10 t.)

182 V Kláštorskej doline As diatonická melódia, akordická kadenčná harmonizácia, miestami 
priznávky, občas protipohyb a-a1-a2

183 Medzi horami lipka zelená e-G-e diatonická melódia, modulačná kadenčná harmonizácia, striedavo 
synkopický a priznávkový sprievod a-a1

184 Keď som išla z kostola F diatonická melódia, harmonizácia ku koncu zahustená, s (D7) ku D ab

185 Kysuca, Kysuca Es diatonická melódia, kadenčná harmonizácia, paralelné kvinty v ĽR abc

186 Na rováš, mamičko, 
na rováš G diatonická melódia, kadenčná harmonizácia, paralelné kvinty v PR, 

málo S, jeden (D7) ku D a-ba1

187 Nechal si ma, nechal h-D-h tóninové skoky, akordická harmonizácia bez S, použitie (D7) 
ku S v 4. takte, grupetty stupnicové, rozkladové, koruny a-ba

188 Čie je to dievčatko na tom 
vršku A diatonická melódia, 6 × 4taktová kadencia, priznávky v ¼ ababa

189 Ešte sa len zorí g-B-g krátke vybočenie do B, akordická kadenčná harmonizácia s (D7) 
a (D7) ku D, arpeggia, koruny, tremolá, behy ab

190 Hájiček zelený C-E-a-E voľné použitie akordov, modalita, arpeggia, trilky, tremolá, behy ab

191 Teče voda bystrá G jedna kadencia s (D7) ku II. stupňu, akordické rozklady v ĽR a (8 t.)

192 Ej, Dunaju, Dunaju F jednoduchá harmonizácia, jedna kadencia, paralelné kvinty v ĽR a (8 t.)

193 Tečie voda z javora a-C-a kadenčná harmonizácia bez S, s akordom na III. stupni a s (D7) 
ku D, ozdoby na každej dobe, akordické priznávky aba

194 Pod Muráňom stojí lipka d kadenčná harmonizácia s S7, (D7) ku D, priznávky a-b-a 
skr.

195 Janíčko, čo robíš A-E-A diatonická melódia, kadenčná harmonizácia, priznávky ababa

196 Keď som šiel cez pole d diatonická melódia, kadenčná harmonizácia s akordom na III. stupni 
namiesto S, priznávky aaba

197 Horička zelená, zelenaj sa G diatonická melódia, jednoduchá kadenčná harmonizácia aa1a

198 Keď som išiou cez ten háj a-C-E-a akordická kadenčná hustá harmonizácia s viacerými mimotonálnymi 
vzťahmi, trilky, ozdoby, behy, koruny aa1
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199 Pod Javorníčky štyry 
chodničky d-a-F-d chromatizované viacerými mimotonálnymi vzťahmi, synkopický 

sprievod striedaný s priznávkovým, akordická hustá široká sadzba aa1

200 Kukučka v zelenom hájku 
kukala a

začiatok na D7 a (D7) ku D, chromatizovaná harmonizácia mimo-
tonálnymi vzťahmi, opačné priznávky a akordy, vrchný hlas meliz-
matický ozdobný ku melódii v alte

aba

Použité značky:
T tonika
D dominanta
S subdominanta
D akord na VII. stupni v tónine ako modifikovaná dominanta
S akord na II. stupni v tónine ako modifikovaná subdominanta
T akord na VI. stupni v tónine ako modifikovaná tonika
( ) harmonické funkcie v zátvorke majú mimotonálny význam, napr. (D7) je mimo-

tonálny dominantný septakord.
FD frygická dominanta (alterovaný septakord na VII. stupni so zníženou terciou)
PR pravá ruka
ĽR ľavá ruka
Zm7 zmenšený (zmenšeno-zmenšený) septakord
D7 dominantný septakord (durovo-malý septakord)
Zmm7 zmenšeno-malý septakord


