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Úvod

aj keď sa to v dnešnej digitálnej dobe nezdá, všet-
ky informácie nie sú bezprostredne na dosah 
prostredníctvom internetu. Zostavovanie tematic-

kých katalógov stále predstavuje pre bádateľov aktuálny 
problém. po skladateľoch »hrdinoch« sa výskum posunul 
ďalej, na tých menej známych. ide väčšinou o autorov 
majúcich značný dosah na bežného poslucháča v kos-
tole. Nebolo im však dopriate prestížnejšie angažmán, 
kde by mohli naplno rozvinúť svoj potenciál. Takmer 
výhradne rukopisné šírenie ich skladieb malo vo svojej 
dobe niekoľko výhod. oproti tlačeným exemplárom bola 
tou najzávažnejšou určite cena, a tým lepšia dostupnosť 
v komunite. Dnes bohužiaľ tieto zápisy často neobsahujú 
všetky potrebné informácie na úspešné identifikovanie 
autora diela. Dostávame sa tak k problémom, ktoré môžu 
byť vyriešené len prostredníctvom tematického katalógu. 
Ten musí samozrejme obsahovať aj incipity jednotlivých 
skladieb.

Jedno z prvých použití termínu tematický katalóg 
nachádzame u bratov Johanna Juliusa a burcharda Hum-
melovcov v roku 1786.1 išlo o zoznam pirátskych tlačí 
od rôznych autorov, ktoré boli ponúkané na predaj. reál-
na tradícia tematických katalógov, tak ako ich poznáme 
dodnes, prichádza neskôr. S rozvojom hudobnohistoric-
kého bádania v 19. storočí prichádza závažný problém 
štýlu v hudbe vyžadujúci dokonalé poznanie celého die-
la konkrétneho skladateľa. intenzívne bádanie vyústilo 
do nájdenia veľkého množstva rukopisných primárnych 
prameňov, nutne potrebujúcich autentifikáciu autorstva. 
Keďže bolo bádanie v réžii germánskych muzikológov, 
sústredili sa hlavne na skladateľov z obdobia klasicizmu. 
Tak uzrel svetlo sveta azda najznámejší katalóg z tohto 
obdobia, tzv. Köchlov zoznam – Chronologisch-themati-
sches Verzeichnis sämmtlicher Tonwerke W. A. Mozarts –, 
ktorý pripravil v roku 1862 Ludwig ritter von Köchel.2 
Spôsob, akým ho zostavil, predurčilo štandard prípravy 
tematických katalógov v podstate až dodnes. Napriek to-
mu prešlo ich zostavovanie počas nasledujúcich storočí 
závažnými zmenami. Dôraz sa kládol najmä na zvyšo-
vanie vedeckej kvality. Samotný Köchlov zoznam prešiel 
niekoľkými revíziami. Dôležité vylepšenia predstavil 
v roku 1937 alfred Einstein.3 ako ďalšie publikácie ve-
nujúce sa v tomto ohľade autorom z obdobia klasicizmu 
môžeme spomenúť napríklad Joseph Haydn thematisch-
bibliographisches Werkverzeichnis (1957) anthonyho von 

1 Johansson, Cari: Hummel, in: Grove Music Online, 2001, 
https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.13546.

2 Köchel, Ludwig ritter: Chronologisch-thematisches Ver-
zeichnis sämmtlicher Tonwerke Wolfgang Amade Mozarts, Leip-
zig: breitkopf und Härtel, 1862, https://opacplus.bsb-muen-
chen.de/title/bV020598752.

3 Köchel, Ludwig ritter – einstein, alfred: Chronologisch-
thematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke Wolfgang Amade 
Mozarts. Nebst Angabe der verlorengegangenen, angefangenen, 
übertragenen zweifelhaften und unterschobenen Kompositionen, 
Leipzig: breitkopf und Härtel, 31937.

Thematic catalogues and their compilation: 
Some problems and their solutions using the 
example of a seventeenth-century composer
This study aims to point out the issues and their possible 
solutions associated with compiling a catalogue of the 
extant compositions of a seventeenth-century composer, 
Matthäus apelles von Löwenstern. The compilation of 
thematic catalogues of composers of early music is an 
ever-topical issue for researchers. Despite the develop-
ment of international online databases, such as the 
RISM, which contain an unimaginable amount of data, 
these thematic catalogues offer systematically arranged 
information. Today, the results of specific research need 
not be deposited only on library shelves but can also be 
shared on the internet. Scholars and readers are increas-
ingly showing preference for formats (e.g. *.pdf) which 
can be used for electronic books that become immedi-
ately available online to the entire world.

Keywords: history of music; 17th century; thematic cata-
logues; digitization; apelles von Löwenstern, Matthäus; 
cori spezzati
Number of characters / words: 20 786 / 2 669

peter Ján MarTiNČEK
Katedra teórie hudby, Hudobná a tanečná fakulta,

Vysoká škola múzických umení, bratislava

Tematický katalóg 
a jeho zostavovanie: 
vznikajúce problémy 

a ich riešenia na príklade 
skladateľa zo 17. storočia*

/1

* revidovaná a aktualizovaná verzia príspevku predneseného 
na Jarnej muzikologickej dielni pedagógov KTH VšMu Vade ad 
formicam, o piger (bratislava, 4. 5. 2022). štúdia je súčasťou 
riešenia projektu VEGa č. 1/0331/20, 2020-2023.

https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.13546
https://opacplus.bsb-muenchen.de/title/BV020598752
https://opacplus.bsb-muenchen.de/title/BV020598752
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Hobokena4 alebo tematické katalógy diel Ludwiga van beethovena od dvoch kolektívov autorov, 
H. Halma a G. Kinského (1955) a K. Dorfmullera, N. Gertscha, J. rongeovej (2014). Klasicizmus 
na území Slovenska reprezentuje Tematický katalóg: Anton Zimmermann (1741-1781). V tomto 
prípade ide o výsledok celoživotného bádania muzikologičky Dariny Múdrej. Knižná podoba má 
vyše 700 strán a vyšla v roku 2011 v renomovanom nakladateľstve peter Lang GmbH.5

Nové informačné technológie na konci 20. storočia priniesli rozmanité možnosti spracova-
nia dát a ich uverejňovanie na celosvetovo dostupnej sieti. Hudobní vedci sú konfrontovaní 
s novými požiadavkami vedeckej obce na okamžitú dostupnosť a rýchlosť vyhľadávania infor-
mácií. V tomto trende môžeme pozorovať niekoľko riešení, ako sprístupniť dáta týkajúce sa 
skladateľskej osobnosti:

pravdepodobne tou najjednoduchšou cestou je s p r í s t u p n e n i e  u ž  v y t v o r e -
n ý c h  k n i ž n ý c h  t e m a t i c k ý c h  k a t a l ó g o v.  ide o rôzne publikácie, už nepod-
liehajúce autorským právam, dostupné v zdigitalizovanej kópii, najčastejšie vo formáte *.pdf. 
Zaujímavý je trend, že niektoré knižnice ponúkajú digitalizáciu konkrétneho diela, tlače alebo 
pamiatky za poplatok a následne je táto digitálna kópia dostupná zadarmo pre každého po-
užívateľa internetu.6

Nové spracovanie predstavujú o n l i n e  k a t a l ó g y  j e d n é h o  a u t o r a.  pri nie-
ktorých projektoch ide o dlhodobý proces. Databáza sa môže teda napĺňať postupne. To prináša 
výhody, ale aj riziká. Dokladom toho je napríklad zatiaľ nedokončený online Britten Thematic 
Catalogue,7 na ktorom sa začalo pracovať už v roku 2006. Mal byť dokončený už v roku 2013. 
okrem kompletných zoznamov diel tieto databázy často obsahujú ďalšie pramene viažuce sa 
na osobu skladateľa, prípadne priamo hudobné ukážky. Medzi najznámejšie patria napríklad 
Frescobaldi Thematic Catalogue Online (FCTO),8 katalóg skladieb arnolda Schönberga,9 Ludwiga 
Senfla,10 Christopha Wilibalda Glucka,11 Johanna Sebastiana bacha,12 richarda Straussa13 a i.

Ďalšími dôležitými zdrojmi sú o n l i n e  k a t a l ó g y  p r a m e ň o v.  Existujú uni-
verzálne databázy, ale niektoré sa bližšie špecializujú na určitý druh dát. pravdepodobne 
najznámejšou databázou primárnych prameňov je Répertoire International des Sources Musi-
cales (RISM). Napriek tomu, že začínala, tak ako štandardné tematické katalógy, na repertoári 
z obdobia klasicizmu, dnes nemá obmedzenia. obsahuje cez 1,6 milióna záznamov rôznych 
primárnych prameňov naprieč celým svetom. špecializovaným typom je napríklad databáza 
stredovekej hudby Cantus,14 ktorá vznikla na pôde Hudobnovedného ústavu SaV. Funguje od 
roku 2013 a vedúcou projektu je Eva Veselovská.

Katalóg diel Matthäusa Apellesa von Löwensterna
Kompletizácia katalógu autora zo 17. storočia prináša iné výzvy ako riešenie pre skladateľa z ob-
dobia klasicizmu. V minulosti bolo vypracovaných niekoľko tematických katalógov autorov z pre-
lomu 16. a 17. storočia. Spomenúť môžeme napr. tie týkajúce sa diela Giovanniho Gabrieliho,15 

4 hoboKen, anthony van: Joseph Haydn thematisch-bibliographisches Werkverzeichnis, Mainz: b. Schott’s 
Söhne, 1947, https://archive.org/details/JosephHaydnThematisch-bibliographischesWerkverzeichnis.

5 Múdra, Darina: Anton Zimmermann (1741-1781). Thematisches Werkverzeichnis, Frankfurt am Main: 
peter Lang GmbH, 2011.

6 pozri https://books2ebooks.eu/en/content/european-books-available-ebooks-request-and-reasona-
ble-price.

7 Britten Thematic Catalogue, http://www.brittenproject.org/.
8 silbiger, alexander (ed.): Frescobaldi Thematic Catalogue Online, https://frescobaldi.sscm-jscm.org/.
9 arnold Schönberg Center: Kompositionen von Arnold Schönberg – Übersicht, http://www.schoenberg.

at/index.php/de/schoenberg/kompositionen.
10 Ludwig Senfl. Werke und Quellen, https://senflonline.com/werke-und-quellen/.
11 Gluck Gesamtausgabe. Werkregister, https://www.gluck-gesamtausgabe.de/en/gwv/werkregister.

html.
12 Bach digital, https://www.bach-digital.de/content/index.xed. Katalóg obsahuje aj skladby jeho 

synov:
13 Richard-Strauss-Quellenverzeichnis (RSQV), https://www.rsi-rsqv.de/.
14 Slovak Early Music Database – Cantus Planus in Slovakia, http://www.cantus.sk/.
15 charteris, richard: Giovanni Gabrieli (ca. 1555-1612): A thematic catalogue of his music with a 

guide to the source materials and translations of his vocal texts [= Thematic Catalogues, 20], Stuyvesant, 
NY: pendragon press, 1996.

/2

https://archive.org/details/JosephHaydnThematisch-bibliographischesWerkverzeichnis
https://books2ebooks.eu/en/content/european-books-available-ebooks-request-and-reasonable-price
https://books2ebooks.eu/en/content/european-books-available-ebooks-request-and-reasonable-price
http://www.brittenproject.org/
https://frescobaldi.sscm-jscm.org/
http://www.schoenberg.at/index.php/de/schoenberg/kompositionen
http://www.schoenberg.at/index.php/de/schoenberg/kompositionen
https://senflonline.com/werke-und-quellen/
https://www.gluck-gesamtausgabe.de/en/gwv/werkregister.html
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https://www.bach-digital.de/content/index.xed
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http://www.cantus.sk/
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Heinricha Schütza16 a Samuela Scheidta.17 Dobrým príkladom je aj publikácia Marka Motnika 
Jacob Handl-Gallus: Werk – Überlieferung – Rezeption. Mit thematischem Katalog.18

Výsledná podoba katalógu Matthäusa apellesa von Löwensterna, na ktorom pracujem, je 
zatiaľ ovplyvnená istou tradíciou, ale aj finančnou náročnosťou online komplexného riešenia. 
bez menšieho tímu bádateľov a hlavne bez programátora aspoň trochu zasväteného do prob-
lematiky hudobných prameňov je nemožný zložitejší výsledok v podobe špecifického online 
katalógu. Vhodnejšou voľbou tak je digitálna podoba publikácie, napríklad vo formáte *.pdf, 
zverejnená na portáloch venujúcich sa vedeckému bádaniu.19

určitou výzvou pri zostavovaní bol aj fakt, že tvorba Matthäusa apellesa von Löwensterna 
vyšla tlačou len obmedzene. Ťažisko tak tkvie vo výhradne rukopisne zachovaných dielach.

Tlačené primárne pramene
Tlačená produkcia Matthäusa apellesa von Löwensterna, primárne z tlače Frülings-Maÿen,20 sa 
šírila zo Sliezska smerom do dnešného Nemecka a neskôr aj vďaka J. S. bachovi ostala pevne 
v povedomí protestantských hudobníkov. Napríklad Christe, du Beistand deiner Kreuzgemeine 
(BWV 275), Heut’ ist, o Mensch, ein grosser Trauertag (BWV 341), Mein’ Augen schliess’ ich jetzt 
(BWV 378), Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit (BWV 391), Schaut, ihr Sünder! (BWV 408), 
Singt dem Herrn ein neues Lied (BWV 411) či Wenn ich in Angst und Not (BWV 427) boli pôvodne 
duchovné piesne Matthäusa apellesa von Löwensterna. Kompletnú podobu tejto tlače nájdeme 
aj v spevníku Geistliche Kirchen- vnd Hauß-Music. 

špeciálnu kategóriu tvoria jeho príležitostné tlače: svadobná Warttenbergisches Heurath-
Schifflein21 a tiež zbory k hre Judith22 od Martina opitza.

Vroclavské rukopisné pramene
Zásluhou Emila bohna sa začal koncom 19. storočia výskum hudobných tlačí a rukopisov zacho-
vaných vo vtedajšej Stadtbibliothek zu breslau vo Vroclave (1890).23 Dnes sa celá táto zbierka 
nachádza v Nemecku v Staatsbibliothek zu berlin, kde bola prenesená pravdepodobne počas 
druhej svetovej vojny ako vojnová korisť. Medzi všeobecne známymi autormi z obdobia raného 
baroka figurovalo v bohnovom katalógu zhruba tridsať ďalších skladieb Matthäusa apellesa 
von Löwensterna. ide o viachlasné skladby, väčšina je písaná technikou cori spezzati. Nájdeme 
tam aj Triumfálnu kantátu (v dvoch verziách) a nemecko-latinské kontrafakty. oproti jednodu-
chým maximálne päťhlasným úpravám duchovných piesní, uvedeným v tlači Frülings-Maÿen, 
znamenal objav polychórických skladieb veľký zvrat v pohľade na skladateľské schopnosti tohto 
autora. okrem tabulatúrnych redukcií má väčšina diel príslušné vokálne a inštrumentálne par-
ty. pravdepodobne nejde o hudobné autografy, ale jednotlivé skladby obsahujú najdôkladnejší 
rozpis inštrumentára používaného pri dobovom predvádzaní diel. okrem dychových nástrojov, 
ako sú klariny, cinky a trombóny, boli diela interpretované aj husľami, violami či violonom. 
Samozrejme, so sprievodom organu, respektíve bassa continua. Na základe výsledkov výsku-
mu barbary Wiermann24 však vystáva otázka, či skutočne ide o inštrumentáciu samotného 
Matthäu sa apellesa von Löwensterna, alebo iba o úpravu ad libitum miestneho organistu.

16 bittinger, Werner: Schütz-Werke-Verzeichnis (SWV), Kassel: bärenreiter, 1960.
17 Koch, Klaus-peter: Samuel-Scheidt-Werke-Verzeichnis, Wiesbaden: breitkopf & Härtel, 2000.
18 MotniK, Mark: Jacob Handl-Gallus. Werk – Überlieferung – Rezeption. Mit thematischem Katalog, 

Tutzing: Hans Schneider, 2012.
19 Je to trh, ktorý stále expanduje. portály fungujú na báze čiastočného alebo úplného spoplatnenia. 

pravdepodobne jedným z najľahšie dostupných a najpoužívanejších portálov zameraných na zverejňova-
nie výsledkov vedeckého bádania je https://www.academia.edu/. prémiové konto je spoplatnené a prináša 
rôzne funkcie, ako napríklad sledovanie citácií.

20 RISM a/i L 2755 a RISM a/i L 2756, https://www.alvin-portal.org/alvin/view.jsf?pid=alvin-re-
cord:476904. 

21 RISM a/i aa 1290 i,1 a RISM a/i L 2754. 
22 RISM a/i L 2757.
23 bohn, Emil: Die musikalischen Handschriften des XVI. und XVII. Jahrhunderts in der Stadtbibliothek 

zu Breslau, breslau: Commissions-Verlag von Julius Hainauer, 1890.
24 WierMann , barbara: Die Entwicklung vokal-instrumentalen Komponierens im protestantischen 

Deutschland bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts [= abhandlungen zur Musikgeschichte, 14], Göttingen: 
Vandenhoeck & ruprecht, 2005, s. 475-484.

/3
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Kompozície zachované v levočskej a bardejovskej zbierke hudobnín
šírenie tvorby Matthäusa apellesa von Löwensterna smerom na územie dnešného Slovenska sa 
dá zdokumentovať pomocou dvoch rukopisných prameňov – levočskej a nardejovskej zbierky 
hudobnín. 

Levočskú zbierku hudobnín môžeme momentálne skúmať na chóre evanjelického kostola 
v Levoči. V tabulatúrnych zborníkoch sa náš skladateľ ocitá v spoločnosti prominentných 
dobových autorov ako Melchior Vulpius (1570-1615), Hieronymus praetorius (1560-1629), 
bartholomäus Gesius (1562-1613), Heinrich Schütz (1585-1672), Samuel Scheidt (1587-1654) 
a i. početné hlasové zošity úzko súvisiace s tabulatúrnymi zborníkmi dotvárajú celkovú podobu 
viachlasných skladieb. Matthäus apelles von Löwenstern je reprezentovaný 27 kompozíciami, 
z nich 7 sú len fragmenty.

bardejovská zbierka hudobnín je dnes uložená v Széchényiho knižnici v budapešti. Vo 
svojom repertoári má 11 jeho skladieb.25 Zachovali sa prevažne vo forme hlasových zošitov. 
Vytvárajú tak ideálne hudobné doplnenie k levočským tabulatúrnym partitúram.

Záhadou zatiaľ je 14 kompozícií v domácich prameňoch, ktoré sú podľa momentálneho 
stavu bádania unikátnym výskytom. Musíme mať na zreteli, že zapisovateľ sa mohol pomý-
liť a napísať zlé meno. Vieme, že kompozície Heinricha Hartmanna (1580-1616)26 a Michaela 
praetoria (1571-1621)27 boli v tabulatúrnom zborníku sign. 13991 /6a/, respektíve 13992 /3a/ 
pripísané práve M. apellesovi von Löwensternovi.

Ostatné pramene
Ďalšie dve skladby Matthäusa apellesa von Löwensterna registrujeme v rámci primárnych pra-
meňov, ktoré dnes nachádzame v rumunsku. ide o tzv. Kajoniho kódex28 a hlasový zošit JJ 6529.

Je nutné v dnešnej dobe vôbec zostavovať tematický alebo iný katalóg?
Napriek pokroku digitalizácie a verejnej dostupnosti veľkého množstva hudobných prameňov 
jednoduchý tematický katalóg stále predstavuje dôležitý sumár nevyhnutný pre ďalšie bádanie 
a identifikáciu anonymných prameňov. Notový incipit so siedmimi až deviatimi znakmi predsta-
vuje dostatočnú informáciu na prvé overenie skladby. indíciu, ktorá sa následne musí rozvinúť 
vo fyzické porovnanie oboch pamiatok. bádateľ preto postupuje smerom textový incipit – hu-
dobný incipit – porovnanie oboch primárnych prameňov, pričom ideálne je, ak tým druhým je 
tlač. pri absencii tlačených pamiatok je možné, že v prípade komplexnej bádateľskej činnosti 
budú v budúcnosti rukopisné skladby priradené inému, správnemu autorovi.

Keď sa pozrieme na samotné postupné zostavovanie katalógu Matthäusa apellesa von 
Löwensterna, to prebehlo v niekoľkých fázach. prvá fáza výskumu pozostávala z výskumu skla-
dieb zachovaných v rámci levočskej a bardejovskej zbierky hudobnín. Zostavenie čiastočného 
katalógu z domácich prameňov bolo predstavené v dizertačnej práci.30 Ďalšou fázou projektu 
bol výskum vroclavských rukopisov, nájdenie zhodných výskytov a identifikácia nových skla-
dieb. poslednou fázou bol hlbší výskum tlačených materiálov. V tom boli nápomocné poľské a 
hlavne nemecké inštitúcie, ktoré v posledných rokoch kontinuálne digitalizujú svoje kultúrne 
dedičstvo. Na záver prebehla kontrola databázy RISM a iných tlačených tematických katalógov 
z poľského územia a nedávno publikovaných faksimilových edícií tabulatúrnych partitúr.

Finálna podoba katalógu sa črtá, ale vynára sa niekoľko problémov pri samotnej systemati-
zácii. Dostávame sa tak k okruhu problémov súvisiacich s finálnym usporiadaním:

25 Sú to však len konkordancie s tými z levočskej zbierky hudobnín.
26 ide o skladbu Lobet den Herren meine Seele (SK-Le, sign. 13991, f. 1v-3r). V primárnom prameni je 

uvedené, že ide o skladbu »M. apellis«.
27 ide o skladbu Nun bitten wir den Heiligen Geist (SK-Le, sign. 13992, f. 120v-121r) V primárnom pra-

meni je uvedené, že ide o skladbu »Matthiae apellis«.
28 V prípade Kajoniho kódexu je skladba Jauchzet dem Herrn, alle Welt sporná, keďže v iných prame-

ňoch ju nájdeme pripísanú napríklad Heinrichovi Grimmovi. pozri synofziK, Thomas: Heinrich Grimm 
(1592/93-1637): Cantilena est loquela canens. Studien zu Überlieferung und Kompositionstechnik, Eisenach: 
Karl Dieter Wagner, 2000, s. 355-357; diaMandi, Saviana – PaPP, ágnes (eds.): Codex Caioni saeculi XVII., 
1-2 [= Musicalia Danubiana, 14/a-b], budapest: Magyar Tudományos akadémia, 1993-1994.

29 Kalinayová-bartová, Jana: Medzi Spišom a Sedmohradskom: K interregionálnym hudobnokultúrnym 
kontaktom v strednej Európe na príklade jedného neznámeho prameňa zo 17. storočia, in: Musicologica 
istropolitana 10-11 (2013), s. 227-259.

30 Martinček, peter: Matthäus Apelles von Löwenstern (1594-1648) a jeho kompozície v Levočskej 
a Bardejovskej zbierke hudobnín, dizertačná práca, bratislava: Filozofická fakulta univerzity Komenského, 
2016, príloha iii: Katalóg diel Matthäusa Apellesa von Löwensterna.
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1. Je nutné rukopisné a tlačené pamiatky oddeliť?
2. Je nutná kategorizácia podľa hudobného druhu?
3. Majú byť latinské a nemecké texty kategorizované zvlášť?

Všetky tieto otázky sa týkajú zoradenia predmetných skladieb. ich finálny počet je totiž 
nízky, k dispozícii máme iba 49 rukopisných skladieb a 3 hudobné tlače. Logika zostavovania 
je na autorovi, avšak musí myslieť na koncového používateľa. Katalóg by teda mal spĺňať prís-
ne kritériá prehľadnosti napriek tomu, že publikácia bude dostupná aj v digitálnom formáte 
(*.pdf), kde bude obrovskou výhodou rýchle prehľadávanie kľúčových slov. Dôležité je aj dodr-
žiavanie medzinárodných zásad pri označovaní knižníc a prameňov, aby zahraniční bádatelia 
nemali problém s dešifrovaním uloženia jednotlivých pamiatok.

Jedným z možných riešení je zoradenie podľa jednotlivých hudobných druhov. okrem skla-
dateľov z obdobia klasicizmu tento spôsob nachádzame napríklad v diele Schütz-Werke-Ver-
zeichnis.31 

Hlavný strom katalógu tohto typu by v prípade nášho autora mohol vyzerať nasledovne:
■ viachlasné kompozície pre jeden zbor:
– motetá,
– (malé) duchovné koncerty,
– s ritornelom,
– bez ritornelu,
– duchovné koncerty typu coro favoritto, 
■ viachlasné kompozície pre dva zbory (písané kompozičnou technikou cori spezzati): 
– polychórické motetá,
– polychórické žalmy,
– veľké (gabrieliovské) duchovné koncerty,
■ viachlasné kompozície pre viac ako dva zbory, 
■ skladby zachované v tlačiach: 
– duchovné piesne,
– svadobné piesne,
– hudba pre hudobno-dramatické prevedenia.

pri tomto radení by mohli byť dodržané aj iné zásady. Napríklad, bežné je oddelenie kompo-
zícií na latinské a nemecké texty. Katalóg môže byť radený aj podľa predpokladaného vzniku 
jednotlivých diel alebo iných parametrov. V prípade nášho stromu sa určite vynára otázka, či 
by nebolo lepšie jednotlivé duchovné koncerty spojiť do jednej väčšej kategórie.

Vieme, že M. apelles bol aj básnikom. patrí špeciálne miesto pre tlače tohto typu do hu-
dobného katalógu? 

Konečné riešenie samotnej podoby sa napokon bude pravdepodobne opierať o jednoduchší 
model. Celkový počet kompozícií nie je veľký, logických možností teda veľa nie je. pravdepodob-
ne najprehľadnejšie a najjednoduchšie bude rozdelenie tvorby iba do dvoch hlavných kategórií, 
bez ohľadu na použitý jazyk, takto:
■ rukopisné pamiatky,
■ tlačené pamiatky.

Záverečná podoba môže pôsobiť mierne alibisticky, ale zoradenie podľa jednotlivých druhov 
a prípadne jazykov by mohlo naraziť na rôzne problémy, ktorým sa dá elegantne vyhnúť. Za 
všetky prípady môžeme uviesť samotné určenie hudobného druhu, ktoré môže byť v istých 
prípadoch veľmi sporné. 

Záver
Tematické katalógy diel sa napriek pokroku stále javia ako veľmi potrebný nástroj na identi-
fikáciu anonymných kompozícií menej známych autorov. Snom azda každého bádateľa hudby 
starších období by bolo vytvorenie univerzálnej online databázy, automaticky spracovávajúcej 
a vyhodnocujúcej vložené dáta. Nesmiernou pomocou v tomto ohľade je určite medzinárodná 
databáza rism.info, ktorá zbiera cez Muscat potrebné údaje. Dokonca umožňuje špecificky 
vyhľadávať notové incipity zadaním nôt z melódie. online svet zabezpečil ďalšie výhody v 
podobe zdieľania digitálnych dokumentov. bádatelia sa tak nemusia sústrediť na fyzické kópie 
a prácne vyhľadávať kľúčové slová listovaním v knihe. Napokon sú nesmierne nápomocné on-
line databázy a katalógy špecifických autorov vznikajúce ako súkromné iniciatívy v špecifických 
výskumných strediskách.

31 pozri online katalóg: http://heinrich-schuetz-haus.de/swv/sites/swv.htm.
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Jednoduchším riešením, hlavne pokiaľ ide o ekonomickú stránku, sú tematické katalógy 
zdieľané v online svete v celosvetovo rešpektovaných formátoch. ich publikovanie je dostupnej-
šie a nie je potreba vynaloženia žiadnych ďalších finančných nákladov. Každá publikácia totižto 
začína v digitálnej podobe ako podklad pre prípadnú fyzickú tlač. Je už len na autorovi, či svoj 
výskum ponúkne na internete bezplatne, alebo za poplatok.
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V roku 2006 vydali dvaja americkí muzikológovia 
zaoberajúci sa hudobnou analýzou, James He-
pokoski a Warren Darcy,1 publikáciu Elements of 

Sonata Theory: Norms, Types, and Deformations in the 
Late-Eighteenth-Century Sonata2 (ďalej iba Sonata Theo-
ry), v ktorej predstavili svoj koncept chápania sonátovej 
formy a sonátového myslenia. Jednalo sa o mimoriadne 
rozsiahlu, vyše 600-stranovú publikáciu, mapujúcu prob-
lematiku sonátovej formy a sonátového myslenia od po-
lovice 18. storočia až po jej metamorfózy a nové podoby 
v 19. storočí. Vo svojej publikácii nadviazali na štúdiu 
The Medial Caesura and Its Role in the Eighteenth-Century 
Sonata Exposition, ktorú obaja publikovali takmer desať 
rokov skôr, v roku 1997, v časopise Music Theory Spec-
trum.3 pôvodnú tému publikovanej štúdie, zaoberajúcu 
sa stavebným a významovým oddelením priestoru hlav-
nej a vedľajšej myšlienky vo vyspelej podobe sonátovej 
formy neskorého 18. storočia, v Sonata Theory Hepokoski 
a Darcy rozšírili na jeden z najkomplexnejších náhľadov 
na sonátovú formu publikovaných v anglo-americkom 
prostredí v posledných dekádach. Hoci by sa mohlo na 
začiatku nového milénia zdať, že v danej téme už nie je 
čo z hľadiska výskumu ponúknuť, že neexistuje hádam 
téma, ktorá by vzbudzovala väčší dojem »totálneho« po-
znania a akejsi definitívnej vyčerpanosti, opak bol prav-
dou. Hepokoski a Darcy predstavili v rámci Sonata Theory 
viacrozmerné pokrytie témy z hľadiska analytického (po-
hľad na dielo a jeho jedinečnosť), historického (kochov-
ský, marxovský či schenkerovský pohľad) a z hľadiska 
kritického prístupu k téme (reflektovanie diel ich súčas-
níkov – Caplin, ratner, rosen a ďalší). Vlastný koncept 
Hepokoskiho a Darcyho v mnohom na východiskové bo-
dy ich predchodcov a súčasníkov nadviazal, priniesol však 
v mnohých atribútoch absolútne nový výklad procesov 
v rámci vývoja formy a samotného štýlu, vlastné termi-
nologické východiská a variabilnú a flexibilnú systemati-
ku sonátových štruktúr a typov, ktoré sa stali základom 
ich analytického prístupu k sonátam. publikácia vyvolala 
hneď po svojom vydaní relatívne veľký ohlas. Viacerí vý-
znamní, najmä americkí muzikológovia využili koncept 
predstavený v Sonata Theory vo svojich výskumoch alebo 
publikovali svoje recenzie, v ktorých reflektovali predo-
stretú teóriu (Joel Galand, 2006; Graham G. Hunt, 2006; 
Markus Neuwirth, 2011; Seth Monahan, 2011; alexander 
Ludwig, 2012 a ďalší). azda najzaujímavejšou reakciou, 
ktorá priniesla mimoriadne ojedinelú formu komuniká-
cie o problematike, bola publikácia Musical Form, Forms 

1 James Hepokoski pôsobí ako profesor na Yale university 
so špecializáciou na dejiny a analýzu európskej hudby medzi 
rokmi 1750 až 1950 s dôrazom na hermeneutiku, štrukturálnu 
analýzu a historický kontext. – Warren Darcy pôsobí ako eme-
ritný profesor (v čase vydania publikácie riadny profesor) na 
oberlin College Conservatory so zameraním na oblasť hudobnej 
analýzy.

2 hePoKosKi, James – darcy, Warren: Elements of Sonata 
Theory: Norms, Types, and Deformations in the Late-Eighteenth-
Century Sonata, New York: oxford university press, 2006.

3 hePoKosKi, James – darcy, Warren: The Medial Caesura 
and Its Role in the Eighteenth-Century Sonata Exposition, in: 
Music Theory Spectrum 19/2 (1997), s. 115-154.

The concept of the sonata form in the second 
half of the eighteenth century according 
to James Hepokoski and Warren Darcy
in 2006, James Hepokoski and Warren Darcy published 
Elements of Sonata Theory: Norms, Types, and Deforma-
tions in the Late Eighteenth-Century Sonata, an extensive 
theoretical concept, that dealt with a wide range of 
sonata-form compositions produced after 1750. in their 
theory, they established several normative assumptions 
for the analysis and interpretation of the works of this 
period. They reflected on the analytical dimension (with 
an emphasis on individual understandings of the work), 
the historical dimension (with an overlap with the oldest 
attempts of Koch’s and Marx’s analysis), as well as also 
the critical dimension (following the works of their con-
temporaries – rosen, Caplin, etc.). Hepokoski and Darcy 
based their theory on postulate that the sonata form 
is a dialectic form in different rotations. This principle 
enabled the authors to create five basic types of sonata 
forms and various possibilities for their application. 

Keywords: music theory; history of music; Classicism; 
sonata form; music analysis; rotation form; Hepokoski, 
James; Darcy, Warren
Number of characters / words: 19 627 / 2 813
Number of figures / music examples: 3 / 6

Katarína HašKoVá
Katedra teórie hudby, Hudobná a tanečná fakulta,

Vysoká škola múzických umení, bratislava

Koncept sonátovej formy 
a sonátového myslenia 

v druhej polovici 18. storočia 
podľa Jamesa Hepokoskiho 

a Warrena Darcyho*

/1

* revidovaná a aktualizovaná verzia príspevku predneseného 
na Jarnej muzikologickej dielni pedagógov KTH VšMu Vade ad 
formicam, o piger (bratislava, 4. 5. 2022).
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and Formenlehre. Three Methodological Reflections,4 ktorej autormi sú William E. Caplin, James 
Hepokoski a James Webster. autori spolu vytvorili publikáciu, v ktorej všetci traja predstavili 
v troch hlavných kapitolách svoju teóriu a metodologický prístup k analýze hudobných foriem. 
V ďalších kapitolách potom ostatní dvaja autori komentovali v poznámkach autora teórie 
a ten sa následne ešte v samostatnom texte vyjadril k zverejneným poznámkam. Vznikla tam 
mimoriadne zaujímavá a názorovo bohatá publikácia, ktorá umožnila ešte lepšie pochopiť prí-
nos, ale aj niektoré úskalia teoretického a analytického prístupu k hudobným formám, prístup 
Hepokoskiho a Darcyho v rámci Sonata Theory nevynímajúc.

Hepokoski a Darcy rozdelili svoju obsiahlu publikáciu Sonata Theory do dvadsaťdva kapitol, 
s ďalším delením do dielčích podkapitol. ich záber v rámci ich náhľadu je extrémne široký a mi-
moriadne detailný, so snahou zachytiť rôznorodé schematické, ale aj menej obvyklé riešenia 
výstavby sonátovej formy. podstata analytického výkladu je u Hepokoskiho a Darcyho založená 
na pochopení jednotlivých prvkov z hľadiska pohybu, tematického obsahu, textúry a štruktúry, 
rétorických kvalít, špecifík kadenčných úsekov (ich stratégie a umiestnenia), celkového štýlu 
či afektu. prístup Hepokoskiho a Darcyho je prístupom na pomedzí tzv. »Form« a »Formung«, 
teda na ceste od schematickosti k jedinečnosti výstupu. ako uvádza muzikológ James Webster 
v už spomínanej publikácii Form, Forms and Formenlehre, keď parafrázuje Kurta Westphala 
a definuje, že formu možno chápať v rámci dvoch kategórií »Form« a »Formung« – forma 
(Form) ako tvar (balans, symetria, proporcia, architektúra) a forma (Formung) ako proces 
(dynamický rozvoj hudobných myšlienok v čase).5 Hepokoski a Darcy nechápu sonátovú formu 
ako jasnú schému, ale skôr ako akýsi návod, ktorý je v podobe nimi predloženého konceptu 
flexibilný a otvorený, prenechávajúc podstatnú časť analýz a ich výkladu v rovine individuál-
neho uchopenia hudobnej formy. V zásade teda v Sonata Theory vidíme teóriu postavenú na 
dynamizme, tematickej kontrastnosti a tonálnom protipostavení v najrôznejších podobách 
a variáciách. priestor sonátovej formy sa tak javí ako časová os, ktorá je vystužená tonálnym 
a tematickým jadrom všetkých procesov. práve rozdielmi medzi individuálnym skladateľským 
naplnením a normatívnymi očakávaniami vzniká podstata dialektickosti diel skomponovaných 
po roku 1750. Schematické očakávania sú naplnené individuálnym využitím pravidiel, ako keď 
hráme sofistikovanú šachovú partiu. podstatnou požiadavkou Hepokoskiho a Darcyho ale je, 
že individuálne myslenie skladateľa môže byť »diagnostikované« iba v rámci samotného žánru 
a v rámci podstaty štýlu a formy ako takej. práve stanovenie normatívnych východísk sonáto-
vej formy je preto základom najmä prvých kapitol Hepokoskiho a Darcyho práce.

Samotnému textu publikácie predchádza definovanie základnej terminológie. Hepokoski 
a Darcy vytvárajú vlastný, inovatívny a veľmi presný terminologický aparát. bohatosť a sys-
tematickosť používania terminológie a skratiek a ich variabilita a komplexnosť by si zaslúžili 
oveľa väčšiu pozornosť, akú poskytuje rozsah tejto štúdie. pre potreby tohto textu sa preto za-
meriame iba na tie pojmy a ich skratky, ktoré budú dôležité pre zrozumiteľnosť predkladaných 
ideí. aj napriek prekladu pôvodných pojmov do slovenského jazyka budeme pre kontinuitu 
s pôvodným anglickým textom používať pôvodné anglické skratky.

»Medial Caesura« (MC) / Stredová cezúra
V tretej kapitole The Medial Caesura and the Two-Part Exposition (Stredová cezúra a dvoj úseková 
expozícia) Hepokoski a Darcy definujú základnú oblúkovú koncepciu sonátovej expozície, ako 
aj celkovú štruktúru sonátovej formy v rámci troch vyšších dielov. ich idea vychádza zo za-
užívanej predstavy o expozícii s hlavnou myšlienkou (p), spájajúcim úsekom (Tr), vedľajšou 
myšlienkou (S) a záverečným úsekom (C), následným rozvedením a reprízou. Na rozdiel od 
iných teórií a analytických prístupov venujú Hepokoski a Darcy veľký priestor vysvetleniu 
dvoch kľúčových kadenčných bodov objavujúcich sa v rámci expozície. Nazývajú ich »medial 
caesura« (MC) – stredová cezúra, akýsi bod zlomu v rámci expozície a »essential expositional 
closure« (EEC) – esenciálna expozičná kadencia, teda najvýznamnejšia kadencia v kontrastnej 
tónine objavujúca sa v rámci expozície. Svoju ideu opierajú autori o základný predpoklad, že 
sonátová expozícia je vnútorne členená na dva úseky a toto binárne členenie je dané práve 
umiestnením MC a EEC. Základná štruktúra oboch úsekov expozície je p Tr ´ a S/C, pričom sú 
oba úseky oddelené MC (značka ´). priestor medzi vedľajšou myšlienkou a záverečným úsekom 
je formovaný kadenciou EEC (značka /). 

4 caPlin, William E. – hePoKosKi, James – Webster, James: Musical Form, Forms and Formenlehre. 
Three Methodological Reflections, Leuven: Leuven university press, 2009.

5 Tamtiež, s. 123.
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MC je podľa Hepokoskiho a Darcyho výrazná formotvorná a významová jednotka, ktorá 
prichádza po spájajúcom úseku. podstata jej použitia nie je daná iba formálnym oddelením 
dvoch úsekov expozície, ale jej použitie definuje aj ďalší priebeh expozície, resp. stratégiu po-
užitia ďalšieho materiálu v jej priebehu. Významný je takisto typ kadencie, ktorá MC tvorí. MC 
najčastejšie vytvára polovičný záver v D (tzv. »first level default« – predvolená prvá úroveň), 
alebo polovičný záver v T (tzv. »second level default« – predvolená druhá úroveň), alebo úplný 
záver na D. ak sa napríklad MC vyskytne ako polovičný záver v T, bude podľa Hepokoskiho 
a Darcyho nasledovať relatívne mierny priebeh a skromnejší rozsah expozície. ak sa MC objaví 
v podobe polovičného záveru v D, predikuje to komplexnejšie a dramatickejšie harmonické 
spracovanie a väčší rozsah ďalších úsekov expozície. ak aj nájdeme príklad polovičného záveru 
v T pri rozsiahlejšej expozícii, s veľkou pravdepodobnosťou sa MC objaví ešte raz a prinesie po-
lovičný záver v D neskôr, a to v rámci ďalšieho úseku. Tento koncept dvojnásobného výskytu 
MC nazývajú Hepokoski a Darcy trimodulárny blok (»trimodular block« – TMb).6 ide o taký typ 
expozície, kde sa namiesto riadnej vedľajšej myšlienky nastupujúcej po MC objaví nástup troch 
segmentov TM1, TM2 a TM3 ( Schéma č. 2). Tento rámec identifikácie MC sa môže preniesť aj 
do konceptu, kde buď nenájdeme po MC uspokojujúcu podobu S (tzv. pokračujúca expozícia – 
»continuous exposition«), alebo naopak S je jasná a MC nie je jasne vystavaná.

MC a jej použitie je podľa Hepokoskiho a Darcyho normou vo veľkom množstve sonát až po 
obdobie neskorého beethovena a je dôsledkom akejsi prirodzenej rétorickej tradície prerušenia 
textúry alebo aj tonálneho prerušenia (polovičný alebo úplný záver) hudobného toku ( No-
tový príklad č. 1a-d).

6 hePoKosKi – darcy, Elements of Sonata Theory ( pozn. 2), s. 171-177.
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Schéma č. 1:
Dva úseky 

sonátovej expozície 
s vyznačením výskytu 

MC a EEC

Schéma č. 2:
Príklady výstavby 

sonátovej expozície 
podľa výskytu MC

Notový príklad č. 1:
Trimodulárny blok 

(TMB) nahradzujúci 
štandardnú vedľaj-

šiu myšlienku 
v Beethovenovej 

Sonáte C dur č. 3, op. 2
a)

TM 1, takty 27-38, 
prvý blok TMB
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»Essential Expositional Closure« (EEC) – Esenciálna expozičná kadencia 
podľa Hepokoskiho a Darcyho je ďalším významným expozičným miestom kadencia, ktorá 
stojí na mieste medzi priestorom vedľajšej a záverečnej myšlienky. ide z hľadiska harmonickej 
hierarchie o najvýznamnejšiu kadenciu v kontrastnej tónine, ktorou sa definitívne potvrdzuje 
dosiahnutie novej tóniny. Z hľadiska konceptu, ktorý predkladajú Hepokoski a Darcy, je táto 
kadencia ťažiskovou métou, ku ktorej smeruje proces výstavby priestoru vedľajšej myšlienky:

»Vytvoriť EEC je základnou úlohou, ktorá je pridelená vedľajšej myšlienke (S).«7

Najčastejší príklad je EEC, ktorá sa nachádza na konci vedľajšej myšlienky. Často je však EEC 
použitá aj v rôznych rétorických kontextoch, čo silu EEC umocňuje alebo naopak oslabuje. 
Význam použitia EEC je podľa Darcyho a Hepokoskiho rovnaký ako v prípade MC. Stratégia 
umiestnenia EEC v rámci druhého úseku expozície má vplyv na celkovú štruktúru druhého úse-
ku sonátovej expozície a na vzťah medzi vedľajšou a záverečnou myšlienkou ( Schéma č. 3). 

7 hePoKosKi – darcy, Elements of Sonata Theory ( pozn. 2), s. 18.
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c)
TM3 – nástup 
tretieho bloku TMB 
v podobe prepra-
covanej vedľajšej 
myšlienky v takte 47

b)
TM 2, takty 39-44, 
druhý blok TMB 
so stredovou 
cezúrou (MC2) 
v taktoch 45-46

d)
Nástup EEC v závere 
TM3 od taktu 77 
(posledný takt 
prvého riadku ukážky)
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Rotačná forma
Sonátová forma ako celok má takisto svoj vyšší základný princíp, podľa Hepokoskiho a Darcyho 
postavený na princípe tzv. rotačnej formy.8 Tento prístup k sonátovej forme ráta so základnou 
myšlienkou, že sonátová forma funguje ako priraďovanie modulov vychádzajúcich z tej istej 
štruktúry. Každá sonátová forma sa skladá z jednotlivých rotácií a každá rotácia obsahuje na 
začiatku niečo, čo Hepokoski a Darcy nazývajú iniciátor rotácie. Z hľadiska ďalšieho vývoja so-
nátovej formy sa jedná o signál toho, že prichádza nová rotácia. iniciátorom rotačného pohybu 
v sonátovej forme je hlavná myšlienka (jej motívy, metro-rytmické usporiadanie, harmonický 
tok alebo iné parametre). Expozícia je potom akýmsi základným, referenčným modulom a od-
zrkadľuje sa v ďalších rotáciách:

»V rovnakom momente P stanovuje svoju rétorickú funkciu ako iniciátor rotácie. Jej prvý 
výskyt signalizuje začiatok rotácie expozície, referenčné stvárnenie, ktoré slúži ako pravidlo 
pre interpretáciu toho, čo nasleduje.«9

podstatou rotačného princípu je základná premisa, že ak expozícia stanovuje poradie jednotli-
vých úsekov p, Tr, S, C, bude táto následnosť dodržaná aj v ďalších rotáciách. V rozvedení pracu-
jeme s materiálom niekoľkých myšlienok, ale predpoklad je, že dodržíme poradie ich uvádzania. 
Znamená to, že súčasťou sonátovej formy sú základná rotácia expozície a dve rotácie v podobe 
rozvedenia a reprízy. Veľké rotácie môžu byť rozdelené aj na subrotácie. ide napríklad o taký 
typ sonátovej expozície, v ktorej sa vedľajšia myšlienka (S) začína citáciou hlavnej myšlienky 
(p), resp. jej alúziou ( Notový príklad č. 2a-b). Vtedy je vedľajšia myšlienka podľa Hepokoskiho 
a Darcyho subrotáciou v rámci základnej rotácie expozície, keďže sa v nej objavuje iniciátor 
rotácie (nasleduje po nej EEC a až následne zaznie úplne nový materiál v rámci záverečnej myš-
lienky). Terminologicky sa takáto udalosť označuje v štandardnej literatúre ako monotematická 
expozícia (sonáta). Z hľadiska prísnej terminológie Hepokoskiho s Darcyho však ide o jednu 
z možností, akou sa prejavuje rotačný princíp v rámci sonátovej formy.

8 hePoKosKi – darcy, Elements of Sonata Theory ( pozn. 2), s. 611-614.
9 Tamtiež, s. 65.
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Schéma č. 3:
Ukážka vzťahov medzi 

S a C s ohľadom na 
umiestnenie EEC

Notový príklad č. 2:
W. A. Mozart: Sonáta 
B dur (K. 570), 1. časť

a)
Nástup hlavnej 

myšlienky (P)

b)
Nástup subrotácie – 
vedľajšia myšlienka 

s citáciou hlavnej 
myšlienky
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Päť typov sonátovej formy
rotačná forma a spôsob uvažovania o sonátovej forme ako neustálej obmene základného mo-
delu expozičného materiálu, privádza Hepokoskiho a Darcyho k vytvoreniu piatych typov so-
nátovej formy,10 rozlíšených práve mierou komplexnosti využitia rotačných princípov. 

prvý typ je rotačná forma, v ktorej sa objavujú iba dve rotácie. Jedná sa o expozíciu bez 
opakovania a reprízu. Takýto typ sonátovej formy neobsahuje rozvedenie. príkladom na takúto 
rotačnú formu je napríklad Symfónia C dur č. 34 (K. 338/ii) W. a. Mozarta. Nachádzame v nej 
expozíciu so štandardnou štruktúrou (p, Tr, MC, S, EEC, C), krátky modulačný prechod v rozsa-
hu štyroch taktov a následnú reprízu s kódou.

Druhý typ je tzv. binárna forma sonáty, v ktorej sa nám v rámci druhej rotácie spoja prin-
cípy rozvedenia a reprízy. V takomto type rotácie sonátovej formy Hepokoski a Darcy objavujú 
najbežnejšiu štruktúru na podklade riadnej expozície ako prvej rotácie. Druhú rotáciu predsta-
vuje rozvedenie s využitím materiálu p a Tr v kontrastnej tónine a návratom S a C v hlavnej 
tónine. V takomto type rotačnej formy teda úplne chýba tretia samostatná rotácia vo forme 
úplnej reprízy a najmä uvedenie materiálu hlavnej myšlienky v hlavnej tónine. Tento materiál 
sa niekedy môže objaviť vo forme kódy. podobne ako prvý typ, je aj tento typ sonátovej formy 
dvojrotačnou, alebo inak povedané binárnou verziou sonátovej formy bez úplnej reprízy. Tento 
typ sonátovej formy sa vyskytoval výrazne najmä v období medzi rokmi 1740-1770, ale jeho 
existencia pretrvávala (hoci v obmedzenej miere) aj v nasledujúcich obdobiach. príkladom na 
takýto typ sonáty je napríklad Sonáta D dur (K. 311) W. a. Mozarta.

Tretí typ sonátovej formy je najbežnejším typom, akýmsi učebnicovým príkladom priebehu 
rotácií, v ktorom nachádzame binárne rozdelenie sonátovej formy na expozíciu (s opakovacími 
znamienkami) a rozvedenie s reprízou. Tento typ sonátovej formy prešiel v neskoršom vývoji 
od binárneho členenia (vďaka pôvodnej verzii s opakovaním expozície a rozvedením s reprízou) 
k členeniu trinárnemu (bez opakovacích znamienok). Vo svojej výslednej vývojovej podobe je 
teda tento typ rotačnej formy trinárny, obsahujúc tri rotácie základného modelu.

štvrtý typ je fúzia sonátového a rondového princípu. Hepokoski a Darcy ho nazývajú »so-
nata-rondo«.11 Je typom sonátovej formy, v ktorej sa iniciátor rotácie, teda hlavná myšlien-
ka expozície prinavracia vo forme »refrénu«. Namiesto schematického tradičného zobrazenia 
abaCab´a používajú Hepokoski s Darcy označenie ab-aC-ab´-a.12 V rámci ich schémy sa jasne 
oddeľujú štyri rotácie materiálu s návratom p v rámci každého dielu a.

posledným typom sonátovej formy a piatym typom rotačnej formy je sólový koncert. To-
muto typu venujú Hepokoski s Darcym takmer tretinu svojej Sonata Theory, keďže sa sústredia 
na historický kontext od vivaldiovskej podoby koncertu až k vývojovému stupňu romantického 
koncertu bez ritornella a kladú dôraz na typológiu Mozartových klavírnych koncertov a na 
špecifíka vzťahu sóla a ritornella v kontexte rotačných nástupov jednotlivých dielov.

James Hepokoski a Warren Darcy predstavili v Sonata Theory jeden z najucelenejších pohľa-
dov na sonátovú formu, jej vývojové fázy, transformácie a deformácie. okrem obsiahlej teórie 
vybudovali okolo nej aj novú terminológiu so systémom skratiek, ktorými dokázali veľmi 
systematicky opísať variabilné a flexibilné podoby sonátovej formy a jej jednotlivých zložiek. 
Základným východiskom ich uvažovania je však samotná bohatosť a analytická podmanivosť 
sonátovej formy a sonátového myslenie ako takého. Dialektická povaha sonátovosti je jedným 
z najprirodzenejších odrazov myslenia západnej kultúry a jej príklonu k racionalizmu a osvie-
tenstvu v období 18. storočia. aj napriek racionálnym predpokladom je však sonátová for-
ma vo svojej podstate extrémne bohatou spleťou jedinečných riešení a nuáns. autori ponúkajú 
v Sonata Theory okrem základných princípov, predstavených v tejto štúdii, aj sofisti kovanejšie 
systémy, ukazujúc variabilitu a flexibilitu riešení v podobe rôznych vývojových deformácií.

»Na začiatku sa čitateľom môže zdať, že základné východiská Sonata Theory sa dajú na
učiť relatívne rýchlo – ako pohyby figúrok v šachu. Tieto úvahy môžu vyzerať jednoducho 
preto, že sú jednoduché. Vo všetkých bodoch pri analýze sonáty sme sa snažili zdôrazniť 
najzákladnejšie vlastnosti a dramatický hudobný cieľ. Za elementárnymi princípmi ale leží 
prepracovaná sieť možností, nuáns, flexibility, sofistikovanosti a detailu, ktorých zvládnutie 
si vyžaduje trpezlivosť. Opäť ako v šachu, je možné naučiť sa rýchlo pohyby figúrok, ale 
hrať hru na zdatnej úrovni je ťažšie. Napriek mnohým postulátom a axiómam, Sonata 
Theory nie je mechanický systém. Skôr, pri správnom využití, je to umenie, ktoré vyžaduje 
tréning, hudobnú senzibilitu a veľa skúseností s daným repertoárom.«13

10 hePoKosKi – darcy, Elements of Sonata Theory ( pozn. 2), s. 342-345.
11 hePoKosKi, James: A Sonata Theory Handbook, New York: oxford university press, 2021, s. 267.
12 Tamtiež, s. 268.
13 hePoKosKi – darcy, Elements of Sonata Theory ( pozn. 2), s. 12-13.
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Serenáda B dur K. 361, nazývaná aj Gran Partita, patrí 
k majstrovským dielam hudobného génia Wolf ganga 
amadea Mozarta a grandióznym reprezentantom 

žánru Harmoniemusik. Tvoria ju tri páry melodických 
nástrojov (hoboje, klarinety, basetové rohy), basová 
sekcia (dva fagoty a kontrabas) a nezvyčajne mohutná 
formácia štyroch invenčných rohov, dodávajúca skladbe 
orchestrálny zvukový rámec. Má jedinečne prepracovanú 
inštrumentáciu a vďaka bohatosti timbrov dychových 
nástrojov disponuje mimoriadnou farebnou škálou.1

Skladba s určitosťou zaznela na benefičnom koncerte 
klarinetistu a Mozartovho priateľa antona Stadlera. Na 
jej výnimočnosť upozorňuje aj pozvánka na koncert v no-
vinách Wienerblättchen z 23. marca 1784:

»Pán Stadler starší, momentálne v službách Jej 
Výsosti cisára, usporiada hudobný koncert vo svoj 
prospech (benefíciu), na ktorom okrem iných dob
re vybraných diel zaznie veľká dychová hudba špe
ciálneho typu, ktorú skomponoval pán Mozart.«2

Koncert sa uskutočnil v národnom dvorskom divadle vo 
Viedni v čase pôstu, kedy mávali všetci hráči a sluhovia 
voľno zo služby na dvore. oznam v novinách naznaču-
je (ale nedokazuje), že išlo o premiérové uvedenie diela. 
Koncert recenzoval Johann Friedrich Schink (pod pseudo-
nymom Gabriel Wilhelm Steinfeld) v tzv. prechádzkach 
(»Fußgängereien«):

»Počul som dnes hudbu pána Mozarta pre dycho
vé nástroje, štyri časti – nádherné a vznešené! 
Zahŕňala trinásť nástrojov, štyri rohy, dva hoboje, 
dva fagoty, dva klarinety, dva basetové rohy, kon
trabas, a za každým nástrojom sedel majster – ó, 
aký účinok vytvorili – prekrásny a veľký, zname
nitý a vznešený.«3

Schink píše o uvedení štyroch častí, no v rukopisnej par-
titúre, uloženej v kongresovej knižnici vo Washingtone, 
je ich sedem bez známok neskoršieho dokomponovania. 
prečo teda zahrali len štyri časti? Je možné, že Stadlerovi 

1 prípadová štúdia o tomto diele publikovali laWson, Co-
lin – stoWell, robin: The Historical Performance of Music. An 
Introduction, Cambridge: Cambridge university press, 1999, 
s. 109-133.

2 Musikalische Akademie, in: Das Wienerblättchen, 23. mar-
ca 1784, s. 111, https://anno.onb.ac.at/cgi-content/annoshow?-
call=wib|17840322|11|53|0&hash=0001cd89: »Heut wird Herr 
Stadler der ältere in wirklichen Diensten Sr. Majestät des Kai-
sers, im k. k. National-Hoftheater eine musikalische akademie 
zu seinem Vortheil geben, wobey unter anderen gut gewählten 
Stücken eine große blasende Musik von besonderer art, von 
der Composition des Hrn. Mozart gegeben wird.«

3 schinK , Johann Friedrich: Musikalische Akademie von 
Stadler, Virtuos auf dem Klarinet, in: Litterarische Fragmente, 
ii, Graz: 1785, https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/
bsb10119439, s. 286-288, tu s. 286: »Hab’ auch heut eine Mu-
sik gehört mit blasinstrumenten, von Herrn Mozart, in vier 
Säzzen – herrlich und hehr! Sie bestand aus dreizehn instru-
menten, als vier Corni, zwei oboi, zwei Fagotti, zwei Clarinetti, 
zwei basset-Corni, ein Contre-Violon, und saß bei jedem instru-
ment ein Meister – o es tat eine Wirkung – herrlich und groß, 
trefflich end hehr. –«

Some notes on the dating and compositional 
style of Mozart’s Gran Partita
The article deals with the previously unexplained ques-
tion of the dating of Mozart’s Gran Partita and the 
purpose of its composition. The study summarizes the 
musical circumstances of the piece’s creation and adds 
new organological, compositional and historiographical 
aspects. in analytical notes, the author defines Mozart’s 
compositional style in dance and non-dance movements 
with a special regard to the question of their instru-
mentation. in a broader context, he comments on the 
position of Gran Partita in the genre of Harmoniemusik.

Keywords: history of music; Mozart, Wolfgang amadeus; 
Gran Partita; Lotz, Johann Theodor; serenade; Harmonie-
musik; wind instruments; compositional style; music 
analysis
Number of characters / words: 24 098 / 3 502
Number of figures / musical examples: 4 / 12
Secondary language: German

róbert šEbESTa
Katedra teórie hudby, Hudobná a tanečná fakulta,

Vysoká škola múzických umení, bratislava

Poznámky k datovaniu 
a kompozičnému štýlu 

Mozartovej Gran Partity*

/1

* revidovaná a aktualizovaná verzia príspevku predneseného 
na Jarnej muzikologickej dielni pedagógov KTH VšMu Vade ad 
formicam, o piger (bratislava, 4. 5. 2022).

https://anno.onb.ac.at/cgi-content/annoshow?call=wib|17840322|11|53|0&hash=0001cd89
https://anno.onb.ac.at/cgi-content/annoshow?call=wib|17840322|11|53|0&hash=0001cd89
https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb10119439
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sa Gran Partita so siedmimi časťami zdala príliš dlhá.4 prípadne ju nestihli celú nacvičiť. pod-
statnejšou otázkou však je, ktoré štyri časti uviedli. určite nimi neboli prvé štyri časti (Largo. 
Molto allegro – Menuetto – Adagio – Menuetto), pretože im chýba typická záverečná časť s fi-
nálnou hudbou. Z existujúcich siedmich častí sa dá selekciou vytvoriť presvedčivá štvorčasťová 
partita, napr. zoradením častí Largo. Molto allegro – Menuetto – Adagio – Tema con Variazioni 
(1, 2, 3, 6), či Largo. Molto allegro – Menuetto – Romance. Adagio – Finale. Molto allegro (1, 4, 
5, 7). Schink vo svojej recenzii špeciálne vyzdvihol hru klarinetistu antona Stadlera, ktorý ňou 
umelecky vyčnieval nad svojimi kolegami:

»Ďakujem Vám, veľký virtuóz! S vašim nástrojom ste dokázali čosi, čo som nikdy nepočul. 
Nemyslel som si, že klarinet dokáže imitovať ľudský hlas tak verne, ako ste ho imitovali 
vy. Skutočne, Váš nástroj má tak jemný a krásny tón, že mu nikto so srdcom nemôže 
odolať – I ja mám srdce, drahý virtuóz! Dovoľte mi poďakovať sa Vám.«5

uvedenia Gran Partity 23. marca sa Mozart zrejme nezúčastnil, pretože musel byť prítomný na 
premiére svojho Klavírneho koncertu K. 449 v dome svojej žiačky barbary ployerovej. Vzhľadom 
na identický deň premiéry oboch diel sa ponúka možnosť Gran Partite prideliť definitívne opu-
sové číslo K. 449a. Vieme však preukázať, že išlo o premiérové uvedenie diela?

Datovanie, účel a miesto uvedenia diela
Čitateľa azda prekvapí, že v súvislosti s Gran Partitou nie je najdiskutovanejšou otázkou jej 
nástrojové obsadenie či kompozičný koncept, ale datovanie. označenie »Gran partitta« je spolu 
s rokom »1780« v partitúre dopísané neskôr ( obr. 1). predpokladá sa, že oba údaje do parti-
túry vpísal vydavateľ Johann anton andré po tom, čo skladbu s množstvom iných rukopisov 

4 leeson, Daniel N. – WhitWell, David: Concerning Mozart’s Serenade in B-flat for Thirteen Instru-
ments, K. 361 (370a), in: Mozart-Jahrbuch 1976/77, s. 97-130, tu s. 108.

5 schinK, Musikalische Akademie von Stadler (pozn. 3), s. 286: »Sollst meinen Dank haben, braver Vir-
tuos! was mit deinem instrument beginnst, das hört’ ich noch nie. Hätt’s nicht gedacht, daß ein Klarinet 
menschliche Stimme so täuschend nachahmen könnte, als du sie nachahmst. Hat doch dein instrument 
einen Ton so weich, so lieblich, daß ihm Niemand widerstehn kann, der ein Herz hat, und das hab' ich, 
lieber Virtuos; habe Dank!«

/2

Obr. 1:
W. A. Mozart: Gran 
Partita, K. 361/370a, 
titulný list
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získal od Constanze Mozartovej v roku 1799. Hoci titul Gran Partita nie je pôvodný, vystihuje 
veľkoleposť tohto diela a dodáva mu nepopierateľnú charizmu. Na základe roku 1780, dopísa-
ného andrém, Köchel pridelil dielu opusové číslo 361 predpokladajúc, že skladateľ ho napísal 
v Mníchove počas produkcie opery Idomeneo. alfred Einstein bol presvedčený, že Mozart ho 
skomponoval po presídlení do Viedne v roku 1781, a preto v roku 1937 pozmenil jeho opusové 
číslo na 370a.

Neskôr sa objavili aj úvahy, že Gran Partita mohla premiérovo zaznieť pri príležitosti Mo-
zartovej svadby s Constance Weberovou v roku 1782. Editori diela pre Neue Mozart Ausgabe 
Daniel Leeson a David Whitwell sú však presvedčení, že kompozícia vznikla až v čase vyššie 
citovaného inzerátu vo Wienerblättchen (23. marec 1784) pri príležitosti benefičného koncertu 
klarinetistu antona Stadlera.6 prítomnosť antona Davida a Vincenta Springera – špecialistov 
v hre na basetových rohoch – vo Viedni v rokoch 1784-1785 tento predpoklad len podporuje.7 
Zrejme len pre nich si Mozart mohol dovoliť skomponovať také technicky náročné party oboch 
basetových rohov. ich spoločné muzicírovanie aj s bratmi Stadlerovcami a Theodorom Lotzom 
na benefičnom koncerte v slobodomurárskej lóži »Zur Gekrönten Hoffnung« 9. decembra 1785 
( obr. 2) dokladá, že sa poznali. predpokladá sa, že práve pre Davida so Springerom a bratov 
Stadlerovcov Mozart skomponoval aj päťhlasné Adagio K. 411 pre dva klarinety a tri basetové 
rohy a trojhlasné Adagio K. 410 pre trio basetových rohov. pre Davida so Springerom dodatočne 
prikomponoval ďalšie dva party basetových rohov do Slobodomurárskej smútočnej hudby K. 477 
( Notový príklad č. 1), pričom pôvodné party klarinetu a basetového rohu skomponoval pre 
bratov Stadlerovcov. a práve do vyššie uvedeného kontextu skladieb s multi-klarinetovým vyu-
žitím z rokov 1784-1785 vhodne zapadá aj vznik Serenády B dur K. 36,1, nazývanej Gran Partita.

Na rozdiel od Slobodomurárskej smútočnej hudby K . 477 však v Gran Partite absentuje 
kontra fagot.8 Táto skutočnosť sa zdá byť tiež podstatnou pri určení časového rámca jej vzni-
ku. Je pravdepodobné, že Mozart dodatočne prikomponoval kontrafagot do Slobodomurárskej 
smútočnej hudby K. 477 (17. október, 1785) na základe jeho zdokonalenia známym nástrojárom 
Theo dorom Lotzom (1746-1792). o jeho vylepšení informovali Wiener Zeitung 7. septembra 
1785:

»[Lotz ...] zdokonalil tiež Oktavfagot [= Kontrafagot] [...]. Pán Lotz mal tú česť hrať na 
tomto nástroji za prítomnosti Jeho Veličenstva cisára, ako aj verejne v c. k. Národnom 

6 leeson – WhitWell, Concerning Mozart’s Serenade in B-flat ( pozn. 4), s. 108.
7 Weston, pamela: Yesterday’s Clarinetists: a sequel, York: Emerson Edition Ltd., 2002, s. 60, 159. 
8 part označený ako »Contra basso« zahŕňa na viacerých miestach predpis »pizzicato« a vylučuje 

akékoľvek úvahy o použití kontrafagotu.

/3

Obr. 2:
Slobodomurárska lóža 
»Zur Gekrönten Hoff-

nung«, okolo 1785, 
vpravo dole zrejme 

Mozart a Schikaneder
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divadle na veľkej hudobnej akadémii s c. k. dychovou komornou hudbou za všeobecného 
potlesku.«9

Spomínaný koncert sa uskutočnil 12. marca 1785. podľa existujúcej dokumentácie hral Lotz 
v roku 1785 na kontrafagote (»oktavfagot«) aj na zasadnutí slobodomurárkej lóže »Zur Gekrön-
ten Hoffnung« 9. decembra 1785 a takmer s istotou hral part kontrafagotu v Slobodomurárskej 
smútočnej hudbe K. 477 (17. októbra 1785). Je zrejmé, že Mozart by neváhal kontrafagot použiť 
aj v Gran Partite, ak by ho mal k dispozícii. ale v predpokladanom čase vzniku diela v roku 
1784 bol Lotz ešte v prešporku a predstavenie zdokonaleného kontrafagotu vo Viedni sa ešte 
neuskutočnilo. podľa Lotzových vlastných slov sa tak stalo až na vyššie zmienenej veľkej hudob-
nej akadémii s »k. k. Kammerharmoniemusik« 12. marca 1785. Chýbajúci kontrafagot v Gran 
Partite naznačuje, že dielo vzniklo skôr ako v roku 1785.

a práve v roku 1784 vznikli dve kompozície, ktorých s Gran Partitou viaže pozoruhodná 
štylistická príbuznosť. ide o Kvinteto Es dur K. 452 pre fortepiano a dychové nástroje (skompo-
nované 30. marca 1784,  obr. 3) a Sonátu B dur K. 454 pre fortepiano a husle (dokončené 21. 

9 Nachricht, in: Wiener Zeitung 1785, č. 72 (7. 9.), s. [13] [= 2109], http://anno.onb.ac.at/cgi-content/
anno?aid=wrz&datum=17850907&seite=13&zoom=33: »[...] hat er [= Lotz] auch einen grossen oktavfagot 
verfertiget [...]. Herr Lotz hat mit diesem instrument alhier die allerh. Gnade gehabt sich sowohl bey Sr. 
Maj. dem Kaiser, als auch in einer grossen musikalischen akademie im k. k. Nationaltheater mit der k. k. 
blasenden Kammerharmoniemusik öffentlich mit algemeinen beyfall hören zu lassen, [...].« pozri Šebesta, 
róbert: Nástrojár Johann Theodor Lotz vo svetle historickej dokumentácie: najnovšie objavy a zhodnotenie, 
in: Clavibus unitis 5 (2016), s. 1-14, tu s. 9, https://www.acecs.cz/media/cu_2016_05_sebesta.pdf.

/4

Notový príklad č. 1:
W. A. Mozart: Maue-
rische Trauermusik 
(Slobodo murárska 
smútočna hudba), 
K. 477, úvodná 
strana partitury so 
širokospektrálnym 
obsadením dychových 
nástrojov vrátane 
klarinetu a troch 
basetových rohov 

http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=wrz&datum=17850907&seite=13&zoom=33
http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=wrz&datum=17850907&seite=13&zoom=33
https://www.acecs.cz/media/cu_2016_05_sebesta.pdf
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apríla 1784,  Notový príklad č. 2). impozantný pomalý úvod s bodkovaným rytmom a násled-
né postupné rozpohybovanie hlasov v tempe largo je spoločnou štrukturálnou črtou všetkých 
troch introdukcií ( obr. 4a-b). Navyše K. 452 a K. 454 svojim vznikom časovo korešpondujú 
s oznamom o uvedení Gran Partity vo Wienerblättchen 23. marca 1784. štylistické hľadisko 
je podstatné aj pri porovnaní Gran Partity so serenádami K. 375 a K. 388, skomponovanými 
v rokoch 1781-1782 pre podobné obsadenie dychových nástrojov. Je zrejmé, že kompozičný 
štýl Gran Partity je o poznanie zrelší, z čoho usudzujeme na neskorší rok jej skomponovania.

Nezodpovedanou otázkou však zostáva, prečo tak grandiózne dielo, akým je Gran Partita, 
Mozart neuviedol vo svojom Verzeichnüß aller meiner Werke? Veď prvé zaznamenané skladby 
sú už z februára 1784! Je možné, že tematický katalóg si začal písať neskôr a na Gran Partitu 
zabudol podobne ako na ďalších pätnásť opusov, ktoré vznikli neskôr, ako si začal písať tema-
tický katalóg, a nie sú v ňom zapísané.

/5

Obr. 3:
Introdukcia z Mozar-
tovho Kvinteta Es dur 

pre klavír, hoboj, 
klarinet, invenčný roh 

a fagot, K. 452

Notový príklad č. 2:
Introdukcia z Mo-

zartovej Sonáty pre 
klavír a husle, K. 454
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Analytické poznámky k jednotlivým častiam
Veľkoryso koncipovaná sedemčasťová cyklická forma Serenády K. 361 zahŕňa úvodnú pomalú 
introdukciu so sonátovým allegrom, dva výnimočne rozsiahle menuety (oba s dvomi triami), 
Tému so šiestimi variáciami, dve pomalé časti canzonettového typu a záverečné rondo, ktoré 
uzatvára mozaiku rozmanitých kompozičných konceptov tohto impozantného opusu.

1. Largo – Molto allegro
Dialóg slávnostného pomalého úvodu s bodkovaným rytmom v tutti zvuku a forte dynamike 
kontrastujúceho s komornou odpoveďou jedného nástroja, či následné postupné rozpohybova-
nie hlasov v šestnástinových a dvaatridsatinových notových hodnotách je spoločnou štruktu-
rálnou črtou introdukcií Gran Partity K. 361 (K. 449a), Kvinteta Es dur K. 452 pre fortepiano 
a dychové nástroje a Sonáty B dur K. 454 pre fortepiano a husle. Závažnosť introdukčnej hudby 
je vo všetkých troch prípadoch podčiarknutá predpisom Largo – Mozartovho najpomalšieho 
základného tempa. V pomalej introdukcii Gran Partity klarinet odpovedá na orchestrálny tutti 
vstup bodkovaného motívu vedeného hobojom. už tu Mozart anticipuje svoju základnú inštru-
mentačnú ideu pre celú kompozíciu, stavajúcu do protipólu hoboj a klarinet ako dve sólové 
zvukové diskantové entity. ich periodickým striedaním získal tembrovú variabilitu diela a vyhol 
sa (až na krátke momenty) zdvojovaniu týchto dvoch diskantových hlasov a tým aj zbytočným 
intonačným problémom a akustickej nekompatibilite. V následnom Molto allegre pokračuje 
pomerne striktne striedanie oboch nástrojov. Zatiaľ čo klarinet vedie zvukovo komorné úseky, 
dynamicky prieraznejší hoboj je lídrom tutti pasáží. Čiže základný dynamický kontrast na spô-
sob concertina a tutti, generujúci tzv. kaskádovitú dynamiku, je podporený zmenou farby tónu 
vedúcich hlasov v komorných a »orchestrálnych« tutti úsekoch. štrukturálnou zvláštnosťou 
Molto allegra je »monotematickosť« jeho sonátovej formy. Na mieste vedľajšej myšlienky sa 
objavuje hlavná téma, avšak v dominantnej tónine F dur. Jej podobnosť s hlavnou témou je o to 
nápadnejšia, že je zapísaná v rovnakých tónoch ako hlavná téma. ako je to možné? b klarinety 
(ako hlavné melodické hlasy) majú hlavnú tému v b dur zapísanú v tónine C dur rovnako, ako 
F basetové rohy (tenorové klarinety) vedľajšiu myšlienku v F dur. Tým je dané, že obe témy sú 
v hlavných melodických hlasoch (klarinety v hlavnej téme a basetové rohy vo vedľajšej téme) 
zapísané v rovnakých notách písanej tóniny C dur. Jedna štrukturálna rozdielnosť však medzi 
oboma témami existuje. Zatiaľ čo hlavná téma má štvortaktovú periodickú stavbu s dvoj-
taktovým predvetím aj závetím, vedľajšia myšlienka vychádza z rovnakého predvetia, ale je 
rozšírená na desať taktov. Mozart z úvodného motívu (predvetia, alebo polovety) vytvoril dva 
tematické varianty: kratší periodický štvortaktový (téza – antitéza) a dlhší neperiodický desať-
taktový s parabolicky klenutou melodickou kontúrou. Skutočný kontrastný tematický materiál 
sa v Molto allegre objavuje až na začiatku rozvedenia, no v ďalšom priebehu motivicko-tematic-
ky spracováva motív hlavnej myšlienky. Vnútorná tektonika tejto časti je ľahko rozpoznateľná 
vďaka tzv. ukončovaciemu motívu, ktorý člení jednotlivé pasáže. pred nástupom kódy Mozart 
hudobný proces zastavuje a poskytuje priestor pre krátku kadenciu klarinetu, ktorý iniciuje aj 
dvanásťtaktovú kódu, ktorou monumentálna prvá časť končí ( Notový príklad č. 3a-b)

/6

Notový príklad č. 3a:
W. A. Mozart: Gran 
Partita, K. 361/370a, 
hlavná téma 1. časti 
Molto allegro, t. 15-21
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Notový príklad č. 3b:
W. A. Mozart: Gran 

Partita, K. 361/370a, 
vedľajšia téma 1. časti 

Molto allegro, t. 39-54

2. Menuetto 
prvý z dvoch menuetov je porovnateľne dlhý ako prvá časť. Svojou dĺžkou presahuje nielen 
bežné menuety bez tria či s jedným triom, ale aj »symfonické« menuety v symfóniách či iných 
dobových inštrumentálnych skladbách. Môžu za to úžasné tembrové možnosti dvanástich dy-
chových nástrojov a ich variabilné inštrumentačné využitie. Základný menuet je kombinovaný 
s dvomi triami a vytvára a-b-a-C-a formu. Hlavný menuet v tutti obsadení je vnútorne členený 
na štvortaktia, spájané do osemtaktových viet a šestnásťtaktového a dielu rozšíreného o štvor-
taktie s opakovaným uvedením ukončovacieho motívu. V Triu i. je tutti hudba vystriedaná 
komorným zvukom dvoch klarinetov a basetových rohov, ktoré uvádzajú v dokonale homo-
génnom zvuku charakteristické jódlovacie figúry na spôsob tirolského ländlera. Tónina Es dur 
viac vyhovuje b klarinetom ako basetovým rohom v F ladení. ich figúry v písanej tónine b dur 
preveria kvalitu nástrojov i hráčsku šikovnosť. Zatiaľ čo Trio i. je vyhradené výlučne kvartetu 
jednoplátkových nástrojov, v Triu ii. Mozart vsadil na farebný kontrast dvojplátkových hobojov 
a fagotov, doplnených sonórnym »blendom« invenčných a basetových rohov. rýchlejšie pulzu-
júce trioly vnášajú do hudby akčnosť, rovnomenná tónina g mol zase určitú sentimentalitu. 
Dych vyrážajúca tembrová a tematická variabilita musí v priebehu deviatich minút uspokojiť 
aj tých najnáročnejších poslucháčov ( Notový príklad č. 4a-c).



22 R ó b e r t  Š e b e s t a

Clavibus unitis 11/4 (2022), pp. 15-26 © association for Central european Cultural studies

A
r
t
i
c
u
l
i

/8

Notový príklad č. 4a:
W. A. Mozart: Gran 
Partita, K. 361/370a, 
Menuetto I.

Notový príklad č. 4b:
W. A. Mozart: Gran 
Partita, K. 361/370a, 
Trio I.

Notový príklad č. 4c:
W. A. Mozart: Gran 
Partita, K. 361/370a, 
Trio II.
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Obr. 4:
W. A. Mozart: Gran 

Partita, K. 361/370a,
úvod 3. časti Adagio

3. Adagio
prvá z dvoch pomalých častí v tempe adagio sa v ostatných desaťročiach stala ikonickou hud-
bou Serenády B dur. Na jej kľúčový význam pri kreovaní umeleckej charizmy celého diela 
poukazuje aj Salieriho opis vo Formanovom filme Amadeus. Hoboj, klarinet a basetový roh 
si vzájomne preberajú nekonečne plynúcu melodickú líniu v tónine Es dur, zatiaľ čo zvyšok 
ansámblu vytvára akýsi »groove« – pulzáciu neprerušeného toku hudby v štýle Nachtmusik. 
K jeho prerušeniu príde len v takte 17 pri prechode do b dielu. Hudba b dielu získava dramatic-
kejší priebeh vybočením do f mol a c mol, pričom motivickou prácou vygraduje v taktoch 24-25 
v g mol. Následný regres a sekvenčný pokles hudby s návratom do pôvodnej tóniny Es dur 
uzatvára dramatický oblúk b dielu. Na jeho konci v takte 27 sa druhýkrát preruší melodická 
kontúra i pulzácia hudby pred reprízou a dielu. V ňom sa hudobný tok opakuje po takt 35. po 
ňom hudba nemoduluje do dominantnej tóniny b dur ako v pôvodnom a dieli od taktu 11, ale 
zostáva centralizovaná v Es dur. Záverečná kóda od taktu 42 je charakteristická tónickou zá-
držou v base a vybočením do subdominantnej tóniny as dur. Hoci slávne adagio považujeme za 
jasný príklad Nachtmusik, jej dramatický oblúk v b dieli a tonálna centralizácia pri opakovaní 
a dielu ponúka určité črty sonátovej formy ( obr. 4).

4. Menuetto Allegretto
rýchlejšie tempo druhého menuetu vyplýva nielen z predpisu allegretto, ale predovšetkým 
z absencie šestnástinových nôt. V osemtaktovom a dieli kontrastuje prvé štvortaktie v tutti 
obsadení s druhým štvortaktím v komornom zvuku hoboja s tanečným sprievodom klarinetov, 
basetových rohov a fagotov. podobne je koncipovaný aj b diel, v ktorom úvodné tutti štvor-
taktie s komorným druhým štvortaktím dopĺňa štvortaktová spojka vyúsťujúca do opakovania 
a dielu. pri jeho osemtaktovom opakovaní prichádza k vonkajšiemu rozšíreniu s presvedči-
vejšou záverečnou figuráciou. Trio i. v b mol je spočiatku charakterovo mysteriózne, no pri 
modulovaní do f mol sa stáva dramatickejším. osemtaktovú vetu rozširuje štvortaktový ukon-
čovací motív. b diel je akčnejší a graduje k vrcholu. opakovanie a dielu začína v es mol, aby 
identickým spôsobom ako úvodná fráza dospela na konci Tria i. do b mol. Trio ii. je melodickým 
ländlerom, ktorý v bezstarostnom charaktere prináša podmanivú melódiu prvého hoboja, ok-
távovo zdvojenú basetovým rohom a fagotom. ostatné nástroje hrajú tradičný ländlerovský 
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sprievod. iniciačné pizzicata v basovom hlase sú tradičným idiómom kontrabasu, a nie v mi-
nulosti uprednostňovaného kontrafagotu ( Notový príklad č. 5). 

5. Romance: Adagio – Allegretto
Úvod romance sa nesie v pokojnom tempe adagio, písanom v nokturnovom štýle s paralelným 
vedením melodických nástrojov. Má a-b-a formu s krátkou kadenciou klarinetu, premosťujúcou 
prechod z b dielu na opakujúci sa a diel. pokojné adagio v Es dur v 3/4 takte strieda akčnejšie 
allegretto v paralelnej tónine c mol a 2/4 takte. Zmena nastáva aj v inštrumentácii: klarine-
ty a hoboje striedajú v úlohe stredných melodických nástrojov basetové rohy, sprevádzané 
efektnými šestnástinovými figurami fagotov. po repríze úvodného adagia uzatvára ternárnu 
a-b-a formu romance umne nakomponovaná kóda, na ktorú sa skáče vynechaním taktu 111 
( Notový príklad č. 6).

6. Tema con Variazioni
Téma so šiestimi variáciami ukazuje šírku Mozartovej kompozičnej kreativity. Je aj ojedinelým 
prípadom recyklácie vlastnej hudby, ktorú použil už skôr v Kvartete pre flautu a sláčikové trio 
C dur K . anh. 171. Tému v predvetí uvádza klarinet rozkladom akordu b dur a rytmickým 
ozvláštnením akcentovanej ľahkej doby v druhom takte. Závetie kontrastuje tutti zvukom. Vy-

/10

Notový príklad č. 5:
W. A. Mozart: Gran 
Partita, K. 361/370a, 
úvod 4. časti 
Menuetto Allegretto

Notový príklad č. 6:
W. A. Mozart: Gran 
Partita, K. 361/370a, 
úvod 5. časti 
Romance: Adagio – 
Allegretto
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nechaním klarinetov v prvej variácii Mozart podčiarkuje melodickú dominanciu prvého hoboja. 
Komplementárne preberanie cirkulačného pohybu šestnástinových triol v prvom hoboji, prvom 
basetovom rohu a prvom fagote je pulzačným motorom i kreatívnou tempickou zložkou hudby, 
ktorá zrýchľuje dynamiku hudobného procesu. V druhej variácii sa melodickým lídrom stáva 
opäť prvý klarinet. Jeho zdržiavané tóny však poskytujú priestor pre vyniknutie originálnej 
figurácie basetovému rohu a fagotu, hrajúcich v oktávovom zdvojení. Tretia variácia síce za-
čína v tutti obsadení, ale po ôsmich taktoch sa do popredia dostávajú oba klarinety, ktoré vo 
virtuóznych figurách preukazujú interpretačné dispozície bratov Stadlerovcov. štvrtá variácia 
v b mol prináša sugestívnu smutno-dramatickú afektuozitu s oktávovými vzdychmi oboch 
klarinetov. piata variácia v tempe adagio s mrmlavým sprievodom basetových rohov v úvode 
poskytuje priestor pre spevné dispozície hoboja, ktoré preberie prvý klarinet. V druhej polovici 
klarinety a basetové rohy vytvoria vlnkový sprievod, nad ktorým sa vznáša éterická hobojová 
melódia. posledná šiesta variácia prináša trojdobé metrum, ktorú vygradujú zbesilo rýchle 
staccatové trioly v jej závere ( Notový príklad č. 7a-b).

7. Finale. Molto Allegro
akčným rondom vrcholí celá sedemčasťová cyklická forma Serenády B dur. štruktúra ronda 
a-b-a-C-a + kóda ho radí k rondám vyššieho typu s náznakom sonátovej formy. Jeho harmo-
nická a tónorodová kontrastnosť, tematická invenčnosť a inštrumentačná variabilita sú ďalším 

Notový príklad č. 7a:
Úvod Variácií 

v Mozartovom 
Kvartete pre flautu 

a sláčikové trio C dur, 
K. Anh. 171

Notový príklad č. 7b:
Úvod Variácií 

v Mozartovej Gran 
Partite, K. 361/370a
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dokladom Mozartovej premyslenej koncepcie celého diela. Virtuozita a farebná škála jednot-
livých úsekov rondovej formy nedávajú poslucháčovi šancu poľaviť v pozornosti. 42-taktová 
záverečná kóda prináša gradačné momentum s dvomi vrcholmi. po prvom vrchole v takte 116 
nasleduje regres v podobe chromatických poklesov, po ktorom sa hudba nadýchne k záverečnej 
stupnicovej gradácii, ukončenej záverečnými rozloženými akordami ( Notový príklad č. 8).

Záver
originálnosť kompozičného konceptu Mozartovej Serenády B dur K. 361/370a ju radí k najlep-
ším inštrumentálnym dielam Mozartovej tvorby. bez pochýb tvorí umelecký vrchol repertoáru 
v žánri Harmoniemusik. Jej menej časté uvádzanie na koncertných pódiách zrejme v minulosti 
limitovala dostupnosť moderných basetových rohov aj kvalita hráčov na dychových nástrojoch. 
Súčasná situácia je z oboch hľadísk výrazne priaznivejšia a dáva prísľub pozitívnej perspektívy, 
z ktorej sa budú môcť tešiť všetci milovníci Mozartovej Gran Partity.

Notový príklad č. 8:
W. A. Mozart: Gran 
Partita, K. 361/370a, 
úvod 7. časti Finale: 
Molto Allegro
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Len ťažko možno zrozumiteľnejšie, exaktnejšie a pria-
mejšie vystihnúť najhlbšiu podstatu mnohovýzna-
mového pojmu humor. Mnohovýznamového, keď 

zohľadníme najprv jeho miesto a využitie v každoden-
nom spoločenskom slovníku, ďalej jeho zástoj a význam 
v kontexte umeleckých a estetických kategórií a v nepo-
slednom rade jeho fungovanie vo funkcii bytostne dôle-
žitého životného princípu, ktorý sa utvára v dôsledku 
špecifického nazerania jednotlivca na svet. Je fascinujú-
ce, akým, vo svojej jednoznačnosti brilantným spôsobom 
upriamil Christian Morgenstern pozornosť na nezastupi-
teľné miesto humoru v existencii človeka, lebo práve on 
spôsobuje slobodu ducha, ktorá je podmienkou sine qua 
non pre bežné prežitie jedinca, umeleckú tvorbu, vedecké 
bádanie alebo filozofickú reflexiu, v ktorých sa zhmotňu-
je. Je pozoruhodné, že v rozsiahlom dochovanom archíve 
verbálnych komentárov Gustava Mahlera k rozmanitým 
fenoménom umenia i života sa síce podobne koncízny 
výrok na margo humoru, ktorý bol a je imanentnou sú-
časťou skladateľovho života a hudby, doposiaľ nenašiel, 
ale zaiste niet pochýb – o tom presvedčivo svedčí po-
solstvo Mahlerovho kompozičného odkazu –, že v plnej 
miere jeho nazeranie vystihuje. 

Je známe a možno i prekvapujúce, že Gustav Mah-
ler (1860-1911) sa so svojim, o desaťročie mladším sú-
časníkom, výnimočne nadaným nemeckým mysliteľom, 
básnikom a prekladateľom Christianom Morgensternom 
(1871-1914) osobne nestretol. Nevieme ani, či poznali 
navzájom niektoré svoje diela, ale je zjavné, že tvor-
ba hudobného a literárneho vizionára vykazuje viacero 
príbuzných ideových východísk, menovite hlboký zmy-
sel pre humor prepojený s vážnym, bolestným zápasom 
o zmysel bytia ako takého, ktoré sa premietli v analogic-
kých umeleckých počinoch.

V roku 1892 publikoval Mahler v Hamburgu piesne 
s názvom Humoresky a Morgenstern vydal v berlíne roku 
1895 cyklus humoristicko-fantastických básní s titulom 
Im Phanta’s Schloss, ktoré venoval Friedrichovi Nietzsche-
mu. V máji toho istého roka založil Morgenstern so svo-
jimi šiestimi priateľmi spolok Galgenbrüder (šibeniční 
bratia), pre ktorých napísal známe a novátorské, ale až 
o desať rokov neskôr zverejnené Galgenlieder (Šibeničné 
piesne). V komentári k vzniku básní Morgenstern uvá-
dza, že 

»šibeničná poézia je kus svetonázoru. Je v nich 
bez škrupúľ vyjadrená sloboda toho, čo je vylú
čené, dematerializované. [...] Šibeničný brat je 
závideniahodný medzistupeň medzi človekom 
a uni verzom. Nič viac. Zo šibenice vyzerá svet 
inak a človek vidí iné veci ako iné.«1

Gustav Mahler bez výhrad a obmedzení stelesňu-
je identitu »šibeničného brata«. Neraz stál pod týmto 
pomyselným jednoramenným krížom a vskutku veci 
nazeral inak. početné hudobné charaktery vymaňoval 
z bežných súvislosti, zbavoval ich zaužívanej symboli-
ky a slobodne integroval v novo utváranom hudobnom 
časopriestore.

1 Morgenstern, Christian: Alle Galgenlieder, Ditzingen: phi-
lipp reclam jun., 2019, s. 10.

Humour in music according to Gustav Mahler
The article examines the topic of humour in music with 
a special focus on the works of Gustav Mahler. The study 
offers a succinct overview of the definition of the term 
‘humour’ in German music-theoretical literature of the 
nineteenth century and provides tools for navigating 
the complexities of this topic. Furthermore, the author 
delineates the composer’s understanding of humour as 
an attitude and a compositional element. particular at-
tention is paid to Mahler’s Humoresken, as this composi-
tion represents an interesting case to showcase Mahler’s 
approach to humour in music. The work at hand is laced 
with insightful commentaries on the socio-political mi-
lieu as represented in the live stories of notable contem-
porary figures.

Keywords: history of music; humour; Mahler, Gustav; 
Humoresken, fin de siècle
Number of characters / words: 32 712 / 4 462

Ľudmila MiCHaLKoVá
Katedra teórie hudby, Hudobná a tanečná fakulta,

Vysoká škola múzických umení, bratislava

Humor v hudbe 
podľa Gustava Mahlera*

»Humor ist äusserste Freiheit des Geistes.
Wahrer Humor ist immer souverän.«

(»Humor je maximálna sloboda ducha.
Ozajstný humor je vždy suverénny.«)

Christian Morgenstern: Stufen. Eine Entwicklung 
in Aphorismen und Tagebuchsnotizen, 1918

/1

* revidovaná a aktualizovaná verzia príspevku predneseného 
na Jarnej muzikologickej dielni pedagógov KTH VšMu Vade ad 
formicam, o piger (bratislava, 4. 5. 2022).
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Výstižne a správne sú Morgensternove Galgenlieder označované ako grotesky vznikajúce 
v priestore ohraničenom nonsensom a virtuóznou dvojzmyselnou jazykovou hrou, v ktorých 
sa zrkadlí svet. Mahler komponoval symfónie s ambíciou vytvoriť všetkými dostupnými kom-
pozičnými prostriedkami univerzum, chcel, aby boli nevyčerpateľné ako život a svet. pri ich 
formovaní sa rád provokujúco pohrával s viacvýznamovými inotajmi, nad rozlúštením ktorých 
si súdobé poslucháčstvo márne lámalo hlavy. Morgensternova Das große Lalula (Veľké Lalula) je 
prvou nemeckou básňou komponovanou zo slov zbavených významu, presnejšie len zo zvukov, 
a Fisches Nachtgesang (Nočná pieseň ryby) je zasa jej úplným protikladom, lebo pozostáva len 
zo znakov, označujúcich akoby dlhé a krátke hodnoty alebo virtuálne prízvučne a neprízvučné 
slabiky. Namieste je otázka: bol autorov koncept prvoplánový, stvoril báseň nemú ako ryba? 
alebo naopak ukrýva hlboké posolstvo, ktoré má odhaliť kreatívna imaginácia čitateľa? Nech 
je to akokoľvek, obe básne sú nevídaným inovatívnym jedinečným míľnikom v súdobom ume-
ní. podobne ako Mahlerove hypertrofické symfonické monumenty a fragilné piesňové útvary. 
Skladateľ so zmyslom pre humor sa doslova vyžíval v ostrých, tvrdých kontrastoch, ktoré 
prichádzali nečakane: v jeho hudbe sa bezprostredne strieda tragickosť, pátos s triviálnou 
veselosťou, najhlbší smútok s banálnym pouličným popevkom, historické a súdobé i sedliacke 
tance s chorálom a prírodnými zvukmi, najintímnejšie lyrické pasáže v duchu »altväterisch« 
(»staro-otcovsky«) priezračne čistého, osviežujúceho zvuku s dramatickými polyfónne konci-
povanými hutnými úsekmi, ktoré narastajú v pôsobivo nebezpečných gradáciách, ale aj s fa-
rebnými zvukovými plochami, umne vytvorenými zo spoluznenia emancipovaných súzvukov. 
V takom prípade ich vnímame, akoby sme sa dívali na abstraktné farebné plátna namiesto 
figurálnych obrazov. 

Kurt Tucholsky napísal o Morgensternovej poézii:
[...] človek sa pokútne smeje a následne obdivuje hlboký lyrizmus, ktorý sa v poslednom 
okamihu skrúti smerom k žartovnému – a nakoniec si všimne, že sa naučil filozofickú 
tézu [...]. Ku koncu človek nevie, čo má viac obdivovať: klaunovstvo alebo hlbokú múdrosť; 
a zostáva hlboká bolesť, že toto čisté srdce a táto hlava od nás tak skoro odišli.2

ak by človek v konkrétnom okamihu nenašiel slová, ktorými by opísal zážitok z práve 
odznenej Mahlerovej hudby, mohol by si Tucholskeho komentár požičať, lebo vystihuje aj zá-
sadný rozmer skladateľovho písania. Summa summarum nateraz konštatujme: Christian Mor-
genstern a Gustav Mahler, v rovnakom čase a prostredí, ale nezávisle od seba, obaja vybavení 
silnou dávkou humoru a pozorne načúvajúci duchu doby definitívne smerujúcej ku tragickej 
kataklizme nebývalých rozmerov, hľadali odvážne, slobodne a konzekventne nové obsahy, for-
my a výrazové prostriedky v poézii a hudbe. razantne dvihli oponu utkanú z malo-meštianskej 
pretvárky a planých nádejí a svet s úžasom, exaktne stelesneným v Munchovom Výkriku, uzrel 
scénu akútnej hrozby blízkeho konca sveta a kultúry, ako ho poznal, a súčasne scénu, kde 
v dôsledku mohutného vzopätia ohrozeného slobodného ducha sa rodili nové umelecké trendy 
a platnú paradigmu rozrušujúce vedecké objavy. Sledovať výsledky jedinečnej erupcie ľudského 
ratia a emócií v troch desaťročiach fascinujúcej epochy fin de siècle je stále inšpirujúce. 

Vymedzenie pojmu humor v nemeckej hudobno-teoretickej spisbe 19. storočia
Mahler bol po Carlovi Löwem3 prvý, kto označil vokálno-inštrumentálne diela ako humoresky, 
lebo dovtedy ho skladatelia aplikovali zväčša na klavírne miniatúry. Začal s tým robert Schu-
mann, keď v roku 1839 počas pobytu vo Viedni skomponoval klavírnu Humoresku.4 považuje sa 
za medzníkové dielo v histórii hudobného humoru v oblasti hudobnej produkcie, nie reflexie. 

Je dôležité poznať, čo táto estetická kategória označovala v jednotlivých štádiách svojho 
vývoja.5 problematiku podrobne komentovala Mirjam Schadendorfová v kontexte skúmania 

2 tucholsKy, Kurt: Der Gingganz, in: Die Weltbühne 15/2 (1919), č. 38 (11. 9.), s. 336, https://archive.
org/details/DieWeltbhne15-21919/page/n346; https://www.textlog.de/tucholsky/kritiken-rezensionen/
der-gingganz#:~:text=und%20man%20wei%C3%9F%20zum%20Schlu%C3%9F,%2C%20fern%2C%20fern%20al-
len%20Ludend%C3%b6rffern.

3 löWe, Carl: 5 Humoresken für 4 Männerstimmen, op. 84
4 Schumannova Humoreska je stále predmetom skúmania, aktuálne aj z aspektu organizácie hudobné-

ho času. Spomeňme aspoň dve výborné štúdie: MesserschMidt, Katrin: Zur humoristischen Entgrenzung 
der Zeit in Robert Schumanns »Humoreske«, op. 20, in: Die Musikforschung 58 (2005), s. 11-27; nauMann, 
James andrew: Structuring the Infinite: Irony and Multivalency in Robert Schummann’s Humoreske, op. 20, 
magisterská práca, ohio State university 2012, https://etd.ohiolink.edu/apexprod/rws_etd/send_file/
send?accession=osu1338400324&disposition=inline.

5 inovatívny prístup k problematike skúmania humoru ako estetickej kategórie: Jung-Kaiser, ute – 
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https://www.textlog.de/tucholsky/kritiken-rezensionen/der-gingganz#:~:text=Und%20man%20wei%C3%9F%20zum%20Schlu%C3%9F,%2C%20fern%2C%20fern%20allen%20Ludend%C3%B6rffern
https://www.textlog.de/tucholsky/kritiken-rezensionen/der-gingganz#:~:text=Und%20man%20wei%C3%9F%20zum%20Schlu%C3%9F,%2C%20fern%2C%20fern%20allen%20Ludend%C3%B6rffern
https://etd.ohiolink.edu/apexprod/rws_etd/send_file/send?accession=osu1338400324&disposition=inline
https://etd.ohiolink.edu/apexprod/rws_etd/send_file/send?accession=osu1338400324&disposition=inline
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humoru ako formového princípu Mahlerovej hudby.6 predkladáme stručnú rekapituláciu jej 
zistení.

špecificky hudobný význam pojmu humor sa v nemeckom prostredí začal vymedzovať v zá-
vislosti na literárnych pokusoch o jeho definíciu začiatkom 19. storočia. pojem humor do spisby 
podľa anglického vzoru zaviedol Johann Christoph Gottsched, ale veľký priestor mu venoval 
Jean paul v pojednaní Vorschule der Ästhetik, kde ho v Vii. kapitole definuje takto: 

»Humor ako obrátené vznešené neničí jednotlivé, ale konečné prostredníctvom kontrastu 
s ideou. Pre neho neexistuje jednotlivé bláznovstvo a blázni, ale len bláznovstvo ako také 
a bláznivý svet; nevyzdvihuje jednotlivú hlúposť, ale ponižuje veľkosť – na rozdiel od pa
ródie –, aby vedľa nej postavil malosť, a povyšuje malosť – na rozdiel od irónie, aby vedľa 
nej postavil veľkosť, a tým oboje zničil, lebo voči nekonečnu je všetko rovnaké a je ničím.7 
V tomto duchu možno povedať, že nie je len humor sveta, ale aj irónia sveta, ktorá sa 
spievajúc a hrajúc vznáša nad vodami [...] v ľahkom pohybe, a predsa preniká až k nebu.«8 

Jean paul načrtnutú problematiku v ďalšom texte rozvinul, a tak prispel zásadným vkla-
dom do dišpút o konkrétnych formách »básnického humoru«. Dával ho najmä do súvislosti 
s ne očakávaným kontrastom, odklonom od prirodzeného, možno logického priebehu, teda 
s javmi ukotvenými v skutočnosti, v reálnom, každodennom živote. Vieme, že spravidla sa pod 
adjektívom »humoristický« síce bežne rozumela komickosť, veselosť, ale v prostredí hudobnej 
reflexie prevládalo paulovo nazeranie, takže sa spájalo skôr s niečím neočakávaným, prekva-
pivým, teda do kontextu nezapadajúcim úkazom. Vlastne sa v tomto duchu použil v prvých 
recenziách beethovenových symfónií na pomenovanie extrémov vo výraze, inštrumentácii, 
tonálnom a formovom koncepte.9 Veľmi rýchlo sa však dospelo k poznaniu, že dlhé vymenová-
vanie rôznych podobných charakteristík možno elegantne nahradiť slovom »humor«. Christian 
Friedrich Michaelis publikoval v roku 1807 text s názvom Über das Humoristische oder Launige 
in der musikalischen Komposition, kde takto popisuje kompozičné postupy vystihujúce humor 
v hudobnej skladbe:

»[...] a bez toho, aby porušil pravidlá harmónie, áno, často pri najfajnovejšom aplikovaní 
kontrapunktických umení, predvádza jeho [skladateľova] imaginácia svoju zábavnú hru 
s melódiou a sprievodom tak, až vzbudzuje počudovanie nad tým novým, originálnym 
a nečakaným.«10

Do rozsiahleho odborného diskurzu o obsahu kategórie humor v hudbe, ktorý sa viedol na 
stránkach hudobných periodík v prvých desaťročiach 19. storočia, viacerými textami pocho-
piteľne prispel aj robert Schumann. Myslíme menovite na analytické komentáre beethoveno-
vých inštrumentálnych kompozícií, ktoré zvykol argumentačne vybaviť aj notovými príkladmi. 
V dobovom kontexte sa priebežne ustálilo už komentované chápanie humoru v tom zmysle, že 
sa ním označovali neočakávané odchýlky od priebehu v mikro- a makroštruktúre hudobného 
diela. robert Schumann ale túto perspektívu pre seba rozšíril, zaoberal sa problematikou naj-
viac zo všetkých súdobých skladateľov a dospel k záveru, že okrem hĺbkovej kombinatoriky je 
pre naplnenie poetickej idey rovnako dôležitý humor, azda ponímaný aj v duchu inej paulovej 
definície, podľa ktorej je »humor šťastným spojením rojčenia a žartu«.11

died rich, Stephan (eds.): Musikalischer Humor als ästhetische Distanz, Göttingen: universitätsverlag 
Göttingen, 2015, https://univerlag.uni-goettingen.de/handle/3/isbn-978-3-86395-226-6.

6 schadendorf, Mirjam: Humor als Formkonzept in der Musik Gustav Mahlers, Stuttgart: J. b. Metzler, 
1995.

7 Paul, Jean: Vorschule der Ästhetik, 21813, § 32, https://www.projekt-gutenberg.org/jeanpaul/vor-
schul/vors171.html.

8 Tamtiež, s. 32
9 o špecifických znakoch beethovenovho humoru pozri štúdiu Jung-Kaiser, ute: Beethovens ver-

schlüsselte Art zu lachen. Zur Wahrnehmungsproblematik rein musikalischen Humors, in: Jung-Kaiser – 
diedrich (eds.), Musikalischer Humor als ästhetische Distanz ( pozn. 5), s. 153.

10 Michaelis, Christian F.: Über das Humoristische oder Launige in der musikalischen Komposition, in: 
allgemeine musikalische Zeitung 9 (1806/07), č. 46 (12. 8.), s. 725, http://opacplus.bsb-muenchen.de/
title/4114429/ft/bsb10527957?page=375. Citované podľa: MichalKová, Ľudmila: Krehkosť a monumen-
tálnosť. K vzťahu piesne a symfónie v hudbe 19. storočia. I. Krehkosť, bratislava: Hudobné centrum – VšMu, 
2020, s. 281.

11 Macauslan, John: Schumann’s Music and E. T. A. Hoffmann’s Fiction, Cambridge: Cambridge uni-
versity press, 2016, s. 65.
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ukazuje sa, že robert Schumann si pojem humor nerezervoval iba na charakteristiku kon-
krétneho hudobného priebehu, ale ním vyjadroval aj určitý duchovný postoj alebo vlastnosť. 
Naďalej spojený pupočnou šnúrou so svojimi idolmi, Jeanom paulom a E. T. a. Hoffmannom, 
profiloval Schumann najdôraznejšie zo všetkých pisateľov hudobnoestetickú kategóriu humor 
a svoje nazeranie prezentoval aj v hudobnej kompozícii.

Gustav Mahler o vzťahu umelca k prírode a štyri umelecké štýly z toho vyplývajúce
Gustav Mahler veľa uvažoval o vzťahu umelca k prírode, istotne inšpirovaný aj Schillerovým 
známym pojednaním O naivnom a sentimentálnom básnictve, kde spisovateľ diferencoval medzi 
skutočnosťou a ideálom, medzi pocitom a reflexiou a tiež premýšľal o rozmanitých podobách 
vzťahu medzi básnikom a prírodou. V lete roku 1897 diskutoval Mahler veľmi konkrétne s Na-
talie bauerovou-Lechnerovou o štyroch diametrálne odlišných možnostiach, v ktorých tento 
vzťah môže fungovať, a na ich báze postavil svoju diferenciáciu umeleckých štýlov, ktoré členil 
na:
1) krásno-vznešený, ktorý zodpovedá harmonicko-šťastnému vzťahu umelca k prírode;
2) sentimentálny, zodpovedajúci bolestne-trpiacemu;
3) tragický, ktorý zodpovedá nepriateľsko-odmietajúcemu vzťahu;
4) humoristicko-ironický, ktorý zodpovedá pokusu vyrovnať sa s prírodou alebo svetom pomo-

cou nadhľadu a odstupu;
Figuruje medzi nimi pre prezentovaný diskurz dôležitý humoristicko-ironický štýl. To iste 

neprekvapí, lebo v Mahlerovej hudbe je práve on všadeprítomný a všemocný. Humor, paródia, 
satira, groteska predstavujú prostriedky, pomocou ktorých človek môže dospieť k potrebnému 
premyslenému nadhľadu a odstupu, a tak sa vysporiadať s nástrahami a komplikáciami života 
bez náhlej tragickej ujmy či devastačných dôsledkov. Za týmto múdrym životným postojom 
možno tušiť skúseného radcu Jeana paula, ktorého Mahler obdivoval rovnako ako kedysi Schu-
mann. V Mahlerovej hudobnej poetike však humor zastáva silnejšiu pozíciu ako v Schumanno-
vej, lebo Mahler bol hlboko presvedčený, že dokáže zohrať významnú úlohu vo formotvornom 
procese samotného umeleckého diela.

podobne ako mienkotvorní reprezentanti odbornej hudobnej spoločnosti v prvej polovici 
storočia, považoval aj Gustav Mahler za opravdivého zakladateľa hudobného humoru Ludwi-
ga van beethovena, argumentujúc hlavne symfóniami C dur a F dur. Tvrdením, že Haydnova 
a Mozartova hudba disponujú »žartom a veselosťou, ale ešte nie humorom«, prezradil, že vidí 
medzi nimi zásadný rozdiel.12 ale nielen to – podľa Schadendorfovej Mahler považoval humor 
v hudbe za určitý prejav exkluzívnosti v zmysle, že hudba, komponovaná v humoristickom 
štýle naráža často na nepochopenie hudobnej verejnosti, ktorá humoru v hudbe nerozumie; 
stretal sa s ním beethoven a Mahler ho poznal viac než dobre. priam vizionársky písal o tom 
svojej snúbenici alme Schindlerovej v decembri 1901:

»[...] lebo moja IV. [symfónia] Ti bude úplne cudzia. – Ona je znova samý humor – ›naivná‹ 
etc.; Ty vieš, to, čo na mojej povahe najmenej vieš prijať – a čo každopádne v celej ďalšej 
budúcnosti iba tých najmenej [ľudí] dokáže pochopiť.«13

Humor ako duchovný postoj a kompozičnotvorný prvok
Humor je duchovný postoj, ktorý v Mahlerovej hudbe predstavuje dôležitý kompozičnotvorný 
prvok a zrkadlí sa v nej takpovediac prvoplánovo prostredníctvom viacerých konkrétnych pro-
striedkov. azda najprenikavejšie v podobe zvukov, ktoré majú svoj pôvod v reálnom, okolitom, 
každodennom svete a sú začlenené do prostredia umeleckej hudby, kde pôsobia vyrušujúco, 
neprimerane, cudzo. Mahler nezostal len pri prírodných zvukoch, ale nechával veľký priestor 
aj melódiám z fondu viedenského mestského folklóru, rustikálnemu, pokojnému ländleru, 
vojenským signálom, pochodom, banálnym popevkom, triviálnym a sentimentálnym témam, 
ktoré sa bez akéhokoľvek varovania objavia uprostred vznešeného štýlu. Niekedy dokonca aj 
ako samostatná hudobná vrstva v polyfónnej mnohorakosti. V prípade takejto kontroverznej 
polyštýlovosti, teda napríklad vsadení pásma triviálnej hudby do úplne iného štýlového pros-

12 alfred brendel vo svojej skvelej štúdii o komickej hudbe analyzoval práve z tohto pohľadu okrem 
iných diel aj tretiu časť Haydnovej klavírnej sonáty C dur (Hob. XVi:50) a formuloval päť hlavných znakov 
komického v hudbe: porušovanie zvyčajného, náznak viacvýznamovosti, maskovanie určitých postupov 
alebo stavov v zmysle, že sú niečím, čím vskutku nie sú, zahmlené urážky a napokon nonsens. pozri 
brendel, alfred: Das umgekehrte Erhabene I. Gibt es eigentlich lustige Musik?, in: ideM: Sämtliche Essays 
und Reden, München: pipper Verlag, 2005, s. 124-151.

13 schadendorf, Humor als Formkonzept in der Musik Gustav Mahlers ( pozn. 6), s. 101.

/4



Humor v  hudb e p od ľa  Gus tava Mah le ra 31

© Association for Central European Cultural Studies Clavibus unitis 11/4 (2022), pp. 27-34

A
r
t
i
c
u
l
i

tredia umeleckej hudby, hovoril Jean paul o humoristickej parafráze, ktorú vedel Gustav Mahler 
majstrovsky, originálne stvárniť, porušujúc všetky konvencie vysokého umenia. prosto »humor 
podľa Mahlera«, ktorému úzkoprsí kritici, alebo presnejšie obmedzení recenzenti s klapkami na 
intelekte, emóciách a všetkých zmysloch, nevedeli od zhnusenia prísť na meno. Je signifikantné, 
že na začiatku storočia posudzovateľom beethovenových nezvyčajností, prekvapení, odchýlok 
v hudobnom procese stačil termín humor; tým Mahlerovým už nič nehovoril a potrebovali 
znova celé zoznamy podprahových invektív, aby dali na známosť, že nič nechápu. Mahler to 
vedel. Vedel aj to, že jeho čas príde.

Mahlerove Humoresky
Gustav Mahler sa od roku 1892 takmer celé desaťročie literárne i kompozične konfrontoval so 
zbierkou starých nemeckých piesní Des Knaben Wunderhorn (Chlapcov zázračný roh), ktorú jej 
editori achim von arnim a Clemens brentato koncipovali ako zámerné oživenie ľudovej prírod-
nej poézie. Mahlera texty vlastne oslovili už v ranom detstve a v priebehu rokov si k zbierke 
vytvoril veľmi osobný, vrúcny vzťah. Jej význam a nezastupiteľnú funkciu v nemeckej societe 
zdôraznil v recenzii publikovanej v periodiku Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung v roku 
1806 samotný Johann Wolfgang Goethe, keď zdôraznil, že:

»táto knižočka by mala byť v každom dome, kde bývajú svieži ľudia: na okne, pod zrkadlom 
alebo tam, kde si odkladajú spevníky a kuchárske knihy, aby ju kedykoľvek mohli rýchlo 
nájsť [...]. Najlepšie by však bolo, keby ležala na klavíri milovníka alebo majstra hudob
ného umenia, ktorý by k tam obsiahnutým textom mohol pridať buď melódie už známe, 
dochované, alebo textu prispôsobené vhodné nápevy, alebo, ak by Boh chcel, vytvoriť nové 
významnejšie melódie.«14

Mahler ďaleko prekonal Goetheho predstavy, vytvoril významné, komplexné, moderné ume-
lecké piesne. poznajúc nosné tézy na začiatku 19. storočia v prostredí berlínskej hudobnej scény 
plne rešpektujúcej Goetheho piesňovú estetiku, v zmysle ktorej je básnicky text prvoradý a ne-
dotknuteľný, zatiaľ čo hudobná zložka figuruje v úlohe sprievodu s jedinou ambíciou umocniť 
posolstvo básnickej predlohy, možno predpokladať, že by Goetheho Mahlerove piesne – kulant-
ne povedané – zaskočili. 

Nesporne moderný bol Mahler tiež v radikálnej konfrontácii s panujúcim idealizovaním 
ľudového fenoménu. príznačné pre literárnych romantikov bolo totiž velebiť každý ľudový pre-
jav, pristupovať k nemu takmer s posvätnou úctou, ale Mahler chcel túto konvenciu zásadným 
spôsobom spochybniť a nasvietiť celú problematiku z iných uhlov pohľadu. Všímať si banálne, 
každodenné, škaredé stránky života i ľudskej povahy a integrovať ich do svojich diel rovnako 
ako hlúposť, pominuteľnosť, utrpenie, brutalitu, bolesť, žiaľ. Nazerať na ne cez prizmu humoru, 
paródie, irónie či satiry. V súvislosti s básňami Wunderhorna tento prístup nebol vôbec odťaži-
tý. Skôr naopak, Mahlera určite priťahovali rozmanité bizarnosti, originálne postavy, ocitajúce 
sa v prazvláštnych situáciách. Fascinovalo ho, že za často nevinnou fasádou ľudovosti sa ukrý-
val záhadný humor, ktorý s nadšením odhaľoval a hudobne stvárňoval. ale jeho umeleckému 
naturelu predovšetkým konvenovala prítomnosť hlbokých, zdanlivo nezlučiteľných protikladov. 
V roku 1905 s nadšením písal Ludwigovi Karpathovi: 

»Aké šibalstvo spojené s najhlbšom mysticizmom je za tým! Všetko je postavené na hlavu, 
kauzalita vôbec neplatí! [...] táto poézia sa líši od každého iného druhu literárnej poézie 
a skôr než umenie ju možno nazvať prírodou a životom, ktoré sú skutočnými prameňmi 
každej poézie.«15

Skladateľ pracoval s literárnymi útvarmi zbierky veľmi slobodne, pretváral ich podľa svo-
jich kompozičných predstáv. podľa neho »to neboli dokonalé básne, ale skalné bloky, z ktorých 
každý môže formulovať to svoje«.16 priebežne vznikali piesne pre hlas a klavír alebo orchester, 

14 goethe, Johann Wolfgang: Des Knaben Wunderhorn. Alte deutsche Lieder, herausgegeben von Achim 
von Arnim und Clemens Brentano, in: Jenaische allgemeine Literatur-Zeitung 3 (1806), č. 18 (21. 1.), 
sl. 137-144; č. 19 (22. 1.), sl. 145-148, január 1806, https://www.deutschestextarchiv.de/book/show/
goethe_wunderhorn_1806.

15 tuMat, antje: »In diesem Schein des Bekannten liegt das ganze Geheimniss des Volkstons«. Die Dich-
tung der Heidelberger Romantik in der Musik, in: stracK, Friedrich (ed.): 200 Jahre Heidelberger Romantik, 
Heidelberg: Springer Verlag, 2008, s. 161-182.

16 o práci so zhudobňovanými textami viedla v roku 1905 ida Dehmelová dlhé rozhovory s Mahlerom 
a zapisovala si jeho vyjadrenie do denníka. Citované podľa: MichalKová, Krehkosť a monumentálnosť 
( pozn. 10), s. 276.
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ktoré formovo rozmanito stvárňoval a rôzne pomenovával. V apríli 1892 dokončil prvých päť 
piesní zo štrnástich, ktoré tvoria zbierku Des Knaben Wunderhorn a nazval ich Humoresken 
(Humoresky).17 Mahler komentoval zvolený názov hneď po ich dokončení, oznamujúc svojej 
sestre, že sú:

»ešte zvláštnejšie ... ako moje predchádzajúce – celkom a výlučne je to humor v najvyššom 
zmysle (vec, pre ktorú je stvorená len tá najnezvyčajnejšia časť ľudstva)«.18

Je zjavné, že keď skladateľ hovoril o »zvláštnosti, svojráznosti« piesní, myslel v danom 
kontexte práve na osobitosť, zvláštnosť humoru v nich obsiahnutého a ním spracovaného, 
ktorý nezodpovedal bežne zaužívaným predstavám o obsahu tohto slova. Na túto skutočnosť 
poukázal aj beat a. Föllmi19 vo svojej pozoruhodnej, originálnej štúdii o Humoreskách, v ktorej 
ich skúma na základe Freudovej psychoanalytickej a estetickej kategórie »das unheimliche« 
(niečo neznáme, cudzie, v dôsledku toho hrôzu vzbudzujúce, na rozdiel od kategórie »das Hei-
mliche« – dôverne blízke a známe) a po dôslednej analýze uvedených pojmov dospel k názoru, 
že charakter Mahlerových humoresiek precíznejšie vystihuje termín »das unheimliche« ako 
adjektívum »humoristické«.

Der heilige Antonius von Padua predigt den Fischen 
Gustav Mahler zvykol v komentároch svojich skladieb rozlišovať rôzne typy humoru, napríklad 
»sladkokyslý«, »naivný« »príšerný a panický« alebo »huncútsky«. Všetky sa nájdu ako cha-
rakteristické znaky v piesňach Wunderhorna. Keď český skladateľ a spisovateľ Josef bohuslav 
Foer ster navštívil v roku 1893 Gustava Mahlera v jeho byte v Hamburgu, zaujali ho tri obrazy, 
ktoré viseli v skladateľovej pracovni. okrem reprodukcie Dürerovej Malinconia20 a obrazu s ná-
zvom Concerto od Giorgioneho/Tiziana to bola fotografia kresby Der heilige Antonius von Padua 
predigt den Fischen.21 V rovnomennej humoreske zhudobnil Mahler známy príbeh o svätom an-
toniovi z padovy, ktorý kázal rybám, na rozdiel od svojho súčasníka, svätého Františka z assisi, 
ktorý to skúšal s lesným vtáctvom. antonius mal však iný dôvod: absenciu veriacich v kostole. 
Hovorí sa, že ho kresťanské spoločenstvo, kam prišiel ako nový, prosto nechcelo počúvať. Zišiel 
dolu k rieke a skúsil sprostredkovať biblické posolstvo rybám. Groteskná situácia, ale Mahler 
cez ňu nazrel ironicko-satirickým pohľadom vlastne na pokolenie ľudské. Lebo nielenže by sme 
sa v niektorých nelichotivých vlastnostiach rýb, ktoré postupne prichádzali vypočuť si svätca, 
sami mohli nájsť, ale samotná pointa je nanajvýš trefná a výstižná: 

»Kázeň sa páčila, ale všetci zostali rovnakí ako predtým.«
básnickú predlohu v šiestich strofách stvárnil skladateľ v originálnej forme, ktorú Floros 

primerane, i keď netradične nazval ako »prekomponovaná strofická pieseň s Triom«.22 Zname-
ná to, že v prvej strofe exponovaný motivický materiál v rôzne upravenej, variovanej podobe 
využíval v ďalších, s výnimkou štvrtej, ktorá priniesla novú hudbu. Hudobný proces plynie 
nepretržite v šestnástinovom ostináte, na báze ktorého Mahler vo vonkajších hlasoch exponuje 
sledy tvrdo pôsobiacich intervalov, prevažne veľkých septím, paralelných tercií a trojzvukov; 

17 boli to piesne: Der Schildwache Nachtlied, Verlorene Müh’!, Trost im Unglück, Das himmlische Leben, 
Wer hat das Liedel erdacht? Dnes platné poradie piesní nezodpovedá ani kompozičnému procesu ani dra-
maturgii koncertných uvedení, ale skladateľ ho schválil pri publikovaní zbierky.

18 Citované slová napísal Mahler v liste svojej sestre Justíne po 26. apríli 1892. Citované podľa: 
föllMi, beat a: Unheimlich bewegt Ein ‘unheimlicher’ Diskurs in Gustav Mahlers Humoresken aus ‘Des 
Knaben Wunderhorn’, in: Muzikološki zbornik 45/2 (2009), s. 82, http://www.dlib.si/?urN=urN:NbN:Si:-
doc-uYoC6Hr9.

19 Tamtiež, s. 77-88.
20 Výber obrazov v Mahlerovej pracovni určite nebol náhodný. ale predsa pozoruhodné je pripomenúť 

aj ďalšie kontexty. Friedhelm brusniaK sa v štúdii s názvom Pater Valentin Rathgebers »musikalischer 
Humor«, in: Jung-Kaiser – diedrich (eds.), Musikalischer Humor als ästhetische Distanz ( pozn. 5), 
s. 99-112, zaoberá zbierkou skladieb s názvom Ohren-vergnügendes und Gemüth-ergötzendes Tafel-Confect 
od benediktínskeho pátra Johanna Valentina rathbergera, ktorá vyšla anonymne tlačou v augsburgu 
v rokoch 1733 a 1737. autor štúdie upozorňuje, že zbierka sa medzi odborníkmi diskutuje v súvislosti 
s »humorom« a on sám ju nazerá a rieši z perspektívy málo pertraktovanej témy »melanchólia a humor«. 
brusniak upozorňuje, že v samotnom názve zbierky je odkaz, že skladby prispievajú k »zlepšeniu nálady«, 
môžu mať teda terapeutickú silu v zmysle liečby melanchólie humorom.

21 floros, Constantin: Gustav Mahler: Visionär und Despot. Porträt einer Persönlichkeit, Zürich: arche, 
1998, s. 113.

22 Tamtiež, s. 242.

/6

http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-UYOC6HR9
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-UYOC6HR9


Humor v  hudb e p od ľa  Gus tava Mah le ra 33

© Association for Central European Cultural Studies Clavibus unitis 11/4 (2022), pp. 27-34

A
r
t
i
c
u
l
i

melodické línie sú pritom hojne ozdobované. Humoristický štýl je zjavný vo využívaní prin-
cípu zavádzania prekvapivých prvkov. K nim možno počítať aj tri zábavné pásma sólových 
klarinetov, o ktorých Mahler povedal, že sú akoby »rečou potácajúcich sa rýb«, čo je celkom 
kompatibilné s vlniacim sa charakterom diastematiky. Záver piesne patrí chromaticky klesa-
júcej línii, ktorá znalcom môže pripomenúť veľmi podobné ukončenie – a spoločným znakom 
je tiež počas celej piesne pulzujúce šestnástinové ostináto – Schumannovej piesne Das ist ein 
Flöten und Geigen z Dichterliebe.

Das himmlische Leben
V analýze humoresky Das himmlische Leben sa Schadendorfová osobitne zaoberala formo-
vým konceptom viacerých humoresiek a podobne ako Floros konštatovala, že Mahler spájal 
strofickú a prekomponovanú pieseň. To znamená, že znova vytvoril nové riešenia syntézou 
dvoch osvedčených antagonizmov: Goetheho piesňový ideál v podobe strofickosti s princípom 
prekom ponovanosti, ktorý sa stal určujúcim v ďalších vývojových etapách. Vieme, že Mahler 
preferoval prekomponovanú formu, lebo bol presvedčený, že »sa treba predovšetkým vyvaro-
vať opa kovaniu, pretože každé opakovanie je lož«. Keďže sa mu v strofickej forme naozaj nedá 
vyhnúť, Mahler tento fakt vyvážil tak, že pretváral neustále všetko ostatné. a Schadendorfová 
našla pre tento princíp vhodné pomenovanie, keď hovorila o »kontinuitne sa meniacom opa-
kovaní«.23

Mahler zhudobnil text, ktorý sprostredkováva naivnú, prostú, detsky čistú predstavu ži-
vota v nebi, kde nedolieha pozemský chaos, kde sa prítomní správajú podľa vzoru anjelov, 
spievajú, tancujú, poskakujú. ale v niektorých aktivitách, ako napríklad zabitiu baránka pred 
konzumáciou, pestovaní zeleniny a ovocia či pití vína v dobrých nebeských pivniciach, sa cel-
kom podobali svetským zvykom. Komplementárne k textu skladateľ používal nielen zaužívané 
nástroje symfonického orchestra, ale aj napríklad dovtedy tabuizované, ako zvonkohry, a tiež 
integroval zvuky charakterizujúce dané prostredie. Viacerí historici, napríklad už Quido adler 
v roku 1916, poukázali tiež na špecifické techniky či archaizujúce spôsoby písania, ku ktorým 
Mahler siahol, aby vyvolal asociácie s cirkevným, náboženským milieu. Myslíme napríklad na 
organálne vedené paralelné trojzvuky alebo v niektorých úsekoch častejšie sa vyskytujúce 
kvintové sledy, evokujúce prostotu ľudovej hudby. 

Humor podľa Mahlera nielen v hudbe

»Mahler často hovoril, že bez odmorenia života prostredníctvom 
humoru by nedokázal odolávať tragike ľudskej existencie.«

bruno Walter24

ide o jeden z početných zverejnených výrokov Mahlerových spolupracovníkov, priateľov a blíz-
kych, z ktorých sa dozvedáme o významnom zástoji humoru aj v každodennom živote sklada-
teľa, ktorý fungoval údajne nielen ako katalyzátor v ťaživých životných situáciách, ale skla-
dateľ neraz prepukol aj do uvoľneného, veselého, niekedy i nákazlivého úprimného smiechu. 
podľa alfreda rollera sa Mahler »smial rád a srdečne ako dieťa, takže mu z očí tiekli slzy«, 
a zasa podľa richarda Spechta bolo »veľmi radostné dívať sa na Mahlera, keď sa smial: ba bolo 
to dokonca ešte viac, odhaľovalo to naivného, dobrotivého, srdečnosťou naplneného človeka«. 
podľa Maurica baumfelda disponoval Mahler »silným humorom, ktorý dokázal prejsť všetkými 
možnými stupňami, od najostrejšieho výsmechu po detinskosť«. podľa bruna Waltera sa zasa 
vyžíval v čítaní humoristickej literatúry, obľuboval trefné a výstižné poznámky v adekvátnom 
kontexte, tiež slovné hračky, ale veľmi nerád počúval rozprávanie vtipov a mimoriadne pritom 
neznášal hrubé slová.25

Humor Mahlera inšpiroval, zachraňoval i ochraňoval, potešoval, povzbudzoval. Nás môže 
pre svoju aktuálnosť inšpirovať skladateľov odkaz aj v tejto rovine. pomôže nám pochopiť, že 
prostredníctvom humoru získame odstup a nadhľad, že z neho môžeme čerpať morálnu silu, 
odvahu na ceste hľadania a nachádzania pravdy v umení i živote a v neposlednom rade zakúsiť 
i tak potrebnú útechu a radosť.

23 schadendorf, Humor als Formkonzept in der Musik Gustav Mahlers ( pozn. 6), s. 155.
24 floros, Gustav Mahler: Visionär und Despot ( pozn. 21), s. 237.
25 Tamtiež, s. 237-238; unterreiner, Thomas: »die Natur als Ganzes ... zum Tönen und Klingen er-

weckt«: Gustav Mahler und die Natur, magisterská práca, Klagenfurt: alpen-adria universität, 2015, 
s. 39-40, https://netlibrary.aau.at/obvuklhs/download/pdf/2411641?originalFilename=true.
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Namiesto epilógu dve skvelé napomenutia
prvé: štipku chápajúceho a láskavého humoru možno odhaliť aj za napomenutím formulova-
ným v Prísloviach, v 6. kapitole a 6. verši: »Choď k mravcovi, leňoch, pozoruj jeho cesty, aby 
si zmúdrel«, ktoré bolo mottom nášho tohtoročného seminára. berme túto výstrahu proti 
lenivosti s humorom i vážne, buďme usilovní v štúdiu, práci, vzdelávajme sa, získavajme skú-
senosti, aby sme zmúdreli. robme to aj v prostredí, ktoré sa niekedy ukazuje ako demotivujúce, 
rovnako aj v spoločenskom priestore, kde vzdelanie a múdrosť prestali byť hodnotami. 

Druhé: V kontexte s témou tohto príspevku a tiež usilovným mravcom z Prísloví sa celkom 
automaticky v mojej pamäti vynoril múdry mravec z ikonickej piesne Ezop a brabenec (text: 
Voskovec a Werich, hudba: Ježek). ak niekto nepozná tento excelentný text, odporúčam, aby si 
ho prečítal celý. pripomeniem stručne dejovú zápletku: mravec sa na tráve v lese hlasno smeje 
aj v nanajvýš nepriaznivej situácii a ako príklad ešte uvádza červíka, ktorý si nemôže dovoliť 
plakať preto, že jej potravou vtákov. Ten podstatný odkaz múdreho mravca nazerajúceho na 
svet cez prizmu humoru, poučenie i napomenutie konkrétne pre každého z nás znie takto:

»Ty, ač nejsi brabenec, 
se taky rád hlasitě chechtej, chechtej 
a na svou bídu si nezareptej.«
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Úvod

bratislava – mesto, v ktorom sa dlhé storočia mieša-
li rôzne kultúrno-národnostné a spoločenské vply-
vy. Tie vdýchli mestu jedinečnú atmosféru, ktorá 

v ňom dominantne pretrvávala najmä do roku 1918. prá-
ve do tohto obdobia prevládala v meste pestrofarebná 
zmes maďarskej, nemeckej ako aj židovskej kultúry. Výni-
močnosť mesta podčiarkovala aj spätosť a blízkosť s eu-
rópskymi metropolami ako Viedeň a budapešť. oboma 
smermi putovalo do mesta a z neho nespočetné množ-
stvo hudobníkov, umelcov či bežných ľudí. Navštevovali 
kultúrne podujatia, diskutovali pri káve alebo sa len tak 
prechádzali uličkami týchto malebných miest.

V posledných desaťročiach 19. storočia bola bratisla-
va (vtedy prešporok) svedkom rozletu veľkých hudobných 
talentov. Mená ako Franz Schmidt, Ernst von Dohnányi 
a béla bartók sa nezmazateľne zapísali nielen do histórie 
samotného mesta, ale aj do dejín hudby. Spájalo ich napr. 
štúdium na tamojšom Kráľovskom katolíckom gymnáziu, 
kde získavali aj prvé hudobné skúsenosti. Napriek ich 
medzinárodnému významu je povedomie o ich pôsobení 
v oblasti hudobného života a vzťahu k bratislave doteraz 
veľmi slabé. Cieľom príspevku je priblíženie Dohnányiho 
detstva a mladosti v bratislave, vykreslení vtedajšej kul-
túrnej atmosféry mesta a oboznámenie sa s charakterom 
jeho tvorby a najvýznamnejšími dielami.

1. Ernst von Dohnányi – bratislavské obdobie
Skladateľ, dirigent, klavirista a pedagóg Ernst von Doh-
nányi sa narodil 27. júla 1877 v bratislave, v dome na 
Klariskej ulici č. 12, kde strávil aj celé svoje detstvo. Na 
druhej strane ulice sa nachádzal kláštor klarisiek (pôvod-
ne rádu cisterciánok). Táto budova sa stala v 18. storočí 
Kráľovským katolíckym gymnáziom. 

ak by sme mali spomenúť jednu inštitúciu, ktorá 
v hudobnej histórii mesta bratislava zohrala poprednú 
úlohu, je možné, že by sme sa vo významnosti jednot-
livých ustanovizní nezhodli. Je nesporné, že pod rozvoj 
hudobného života sa ich podpísalo niekoľko. Z môjho 
pohľadu však zohráva kľúčovú úlohu práve K r á ľ o v -
s k é  k a t o l í c k e  g y m n á z i u m.  Na jeho chod-
bách a v jeho priestoroch sa odohrávala kulminácia azda 
jednej z najtalentovanejších generácií hudobníkov a bu-
dúcich skladateľov v histórii mesta. Franz Schmidt, Ernst 
von Dohnányi, béla bartók a alexander albrecht tu na-
dobudli nielen prvé vedomosti všeobecného charakteru. 
rozvíjali sa aj po stránke hudobnej a s gymnáziom sú 
späté aj ich prvé hudobné skúsenosti.

Kráľovské katolícke gymnázium patrilo k popred-
ným uhorským vzdelávacím inštitúciám. Ku gymnáziu 
patril aj susediaci klariský kostol. Ten sa stal nielen 
miestom gymnaziálnych bohoslužieb, ale aj koncertným 
priestorom.1 Samotné gymnázium si postupne vybudo-
valo dobrú povesť, čo sa prejavilo aj zvýšeným záujmom 
o štúdium. pre študentov bolo k dispozícii kvalitné zá-
zemie a vybavenie. Tri gymnaziálne knižnice poskyto-
vali rozsiahle zbierky a literatúru z oblasti zemepisu, 
histórie, prírodopisu, ale aj matematiky a fyziky. okrem 

1 albrecht, Ján: Spomienky bratislavského hudobníka, bra-
tislava: Vydavateľstvo pT, 1998, s. 22.

Dohnányi’s Bratislava
bratislava is a city in which various cultural, national 
and social influences have been converging for many 
centuries. These influences have endowed the city with a 
unique atmosphere, especially in the period before 1918. 
in the last decades of the nineteenth century, bratislava 
was a city in which a number of musical talents flour-
ished. Names like Franz Schmidt, Ernst von Dohnányi 
and béla bartók are forever written not in the histories 
of not only the city itself, but also music. Despite their 
international significance, our understanding of their 
contribution to musical life in bratislava and of their 
close relations with the city is still weak. The aim of 
this paper is to introduce Dohnányi’s most important 
pieces and examine his childhood and his young years in 
bratislava with an emphasis on the multicultural life of 
the city which clearly influenced the nature of his work.

Keywords: history of music; 20th century; Slovakia; 
bratislava; Dohnányi, Ernst von; bratislava; musical to-
pography
Number of characters / words: 30 157 / 4 399
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vše obecného vzdelávania ponúkalo gymnázium aktivity aj z iných sfér, ako divadlo, umenie 
alebo práve hudba. študenti mali možnosť navštevovať mládežnícky spevácky zbor a školský 
orchester. Spolu vystupovali na rôznych podujatiach, ako školských, tak aj mimoškolských.2 
šikovní študenti mali možnosť hrať aj na organ v klariskom kostole a zabezpečovať hudobnú 
produkciu počas gymnaziálnych omší. práve na tejto pozícii sa postupne vystriedali Franz 
Schmidt, Ernst von Dohnányi, béla bartók a alexander albrecht.3 V roku 1903 vzniká na gym-
náziu dokonca aj tzv. samovzdelávací krúžok, »kde sa recitujú básne a prednáša próza, čítajú 
písomné práce a preklady, hrá sa divadlo«.4 od šesťdesiatych rokov 19. storočia sa na gymnáziu 
vytvorila ďalšia pozoruhodná tradícia. študenti založili sláčikové kvarteto, ktoré vystupovalo 
na gymnaziálnych akadémiách. Táto tradícia sa potom stala pre vyučovanie hudby tejto inšti-
túcie charakteristickou.5

Jednou z najvýraznejších pedagogických osobností, ktoré na gymnáziu pôsobili, bol Friedrich 
von Dohnányi,6 otec Ernsta von Dohnányiho. bol učiteľom matematiky a fyziky. okrem toho vy-
učoval aj spev a hudbu. V školskom roku 1885/86 vyučoval týždenne tri hodiny spevu, z toho 
dve hodiny pre začiatočníkov a jednu hodinu duety, kvartetá a zborový spev. Na obligátnych 
hodinách hudby vyučoval týždenne jednu hodinu hry na husle pre začiatočníkov a pokročilých, 
ako aj dve hodiny hry v kvartete. 

Friedrich von Dohnányi pochádzal z rodu Dohnányiovcov. V roku 1667 im udelil uhorský 
kráľ Leopold i. šľachtický titul. Tento rod pochádzal z obce Sobotište.7 Friedrich von Dohnányi 
sa po štúdiách v Trnave a vo Viedni stáva učiteľom v Kremnici a neskôr v banskej bystrici. 
práve pôsobenie v banskej bystrici zohralo z hľadiska dejín slovenskej hudby kľúčovú rolu. ako 
uvádza slovenský skladateľ Vladimír Godár:

»Už tu organizoval stretnutia komorného muzicírovania a bol to práve on, čo osudovo 
ovplyvnil dejiny slovenskej hudby. Pozval totiž do Banskej Bystrice svetoznámeho husľo
vého virtuóza Ede Reményiho, osobného priateľa Johannesa Brahmsa a Ferenca Liszta, 
a práve Reményi tu ovplyvnil Bellu v jeho rozhodnutí venovať sa hudbe ako hlavnej 
životnej náplni.«8

V roku 1873 sa Friedrich von Dohnányi 
spolu so svojou manželkou ottiliou pre-
sťahoval do bratislavy. Jeho najväčšou 
záľubou a vášňou bola hudba. Hral na 
violončelo a udržiaval si dobrú techniku 
hry. Ján albrecht na neho spomína ako 
na jedného »z najhorlivejších komorných 
hráčov v našom meste«.9

Vo vtedajšom prešporku existoval lo-
kálny zvyk – muži chodili pred večerou na 
pivo, kde spolu diskutovali o rôznych uda-
lostiach a takisto muzicírovali. Friedrich 
von Dohnányi často so sebou brával aj 
svojho syna Ernsta. Ten vždy s veľkým 
záujmom a pozornosťou sledoval a po-
čúval, ako jeho otec hrá s priateľmi ko-
mornú hudbu. práve tieto muzicírovania 
boli jedny z prvých kontaktov Ernsta von 
Dohnányiho s hudbou. otec videl synov 
talent, ale odmietol mu dávať hodiny zo 

2 ortvay, Tivadar: Ulice a námestia Bratislavy. Staré mesto. Altstadt – Óváros, bratislava: Vydavateľstvo 
pT, 2006.

3 albrecht, Ján: Spomienky bratislavského hudobníka ( pozn. 1), s. 22.
4 ortvay, Ulice a námestia Bratislavy. Staré mesto. Altstadt – Óváros ( pozn. 2). str. 76 
5 ottner, Carmen (ed.): Franz Schmidt und Pressburg [Studien zu Franz Schmidt, 12], Wien: Doblinger, 

1999, s. 18.
6 Maďarská verzia: Frigyes von Dohnányi.
7 obec patrila pod Nitriansku stolicu, dnes spadá pod okres Senica.
8 godár, Vladimír: Epoché – programový bulletin festivalu slovenskej hudby 2006, bratislava: Spolok 

slovenských skladateľov Slovenskej hudobnej únie, 2006, str. 58.
9 albrecht, Ján: Spomienky bratislavského hudobníka ( pozn. 1), str. 23.
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Obr. 1:
Rodný dom Ernsta 
von Dohnányiho, 
Klariská 10, Bratislava, 
https://bratislavskeroz-
ky.sk/ernst-von-dohna-
nyi-1877-1960-spo-
menie-si-bratisla-
va-na-svojho-velke-
ho-rodaka/

https://bratislavskerozky.sk/ernst-von-dohnanyi-1877-1960-spomenie-si-bratislava-na-svojho-velkeho-rodaka/ 
https://bratislavskerozky.sk/ernst-von-dohnanyi-1877-1960-spomenie-si-bratislava-na-svojho-velkeho-rodaka/ 
https://bratislavskerozky.sk/ernst-von-dohnanyi-1877-1960-spomenie-si-bratislava-na-svojho-velkeho-rodaka/ 
https://bratislavskerozky.sk/ernst-von-dohnanyi-1877-1960-spomenie-si-bratislava-na-svojho-velkeho-rodaka/ 
https://bratislavskerozky.sk/ernst-von-dohnanyi-1877-1960-spomenie-si-bratislava-na-svojho-velkeho-rodaka/ 
https://bratislavskerozky.sk/ernst-von-dohnanyi-1877-1960-spomenie-si-bratislava-na-svojho-velkeho-rodaka/ 
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strachu, že sa z neho stane ďalší »mladý génius« 
alebo tzv. »zázračné dieťa«. prvé vzdelávanie v 
oblasti hudby tak predstavovalo pre Ernsta von 
Dohnányiho najmä počúvanie a vychutnávanie 
si hudby.10

Letá trávila Dohnányiho rodina v brezne 
(vtedy breznóbánya) u starej mamy. práve tu 
sa Ernst ako šesťročný začal učiť hrať na klavír. 
Vyučoval ho jeho otec, ktorý síce nebol najlepší 
klavirista, ale výborný učiteľ. pre mladého Ernsta 
bolo učenie ako hra, ktorá ho veľmi bavila.11 prvé 
kompozičné kroky potom podnikol ako sedemroč-
ný. Na Vianoce si prial notový papier, aby mohol 
začať písať vlastné skladby. prvou skladbou bola 
skladba Gebet (Modlitba). Nasledovalo 6 krátkych 
skladieb pre husle a klavír. Svoje prvé diela hrával 
spolu s otcom, z čoho mal veľkú radosť. postupne 
začal komponovať aj menšie klavírne skladbičky. 
už v detstve sa zaujímal o diela skladateľov, ako 
boli Josef Haydn, Wolfgang amadeus Mozart, 
Ludwig van beethoven či robert Schumann. 
u Ernsta von Dohnányiho sa vyvinula schopnosť 
výbornej hry z listu. otec Friedrich si čoskoro 
uvedomil, že jeho syn ho prerástol. V ôsmich ro-
koch preto začína Ernst študovať u Karla Forst-
nera, organistu Dómu sv. Martina.12

V deviatich rokoch nastupuje na Kráľovské 
katolícke gymnázium. Na »školskej« pôde sa 
odohralo aj jeho prvé verejné vystúpenie. Každo-
ročne sa 3. novembra odohrávala slávnosť k me-
ninám riaditeľa gymnázia. V roku 1886 odohral 
mladý Ernst na tejto slávnosti klavírny part 
z Mozartovho Klavírneho kvarteta g mol. Napriek 
mladému veku bola jeho interpretácia výrazná 
a energická. Ďalšie verejné vystúpenie nasledova-
lo 12. decembra 1889. ako dvanásťročný odohral 
koncert spolu so sláčikovým kvartetom, v kto-

rom hral aj jeho otec. predviedli Schumannovo Klavírne kvinteto Es dur, op. 44. Mladý Ernst 
von Dohnányi zožal búrlivý potlesk. 28. decembra 1890 napokon predviedol svoj prvý sólový 
recitál. Dejiskom recitálu bola Veľká sála Starej radnice. organizátorom koncertu bol preßbur-
ger Singverein. program bol nasledovný:
– Fryderyk Chopin: Nokturno, op. 31/1;
– Felix Mendelssohn-bartholdy: Scherzo h mol;
– Ferenc Liszt: Uhorská rapsódia č. 8;
– Ernst von Dohnányi: 2 zo 6 fantazijných kusov a prídavok Scherzo.

V roku 1891 skomponoval Pieseň na privítanie pre školský zbor, orchester, klavír a har-
mónium. Skladba vznikla k príležitosti osláv menín riaditeľa gymnázia. 8. júna 1892 mala 
premiéru Dohnányiho Omša C dur pre alt, tenor, zbor, sláčikový orchester a organ. Kompozícia 
vznikla k ukončeniu školského roka a zožala mimoriadny úspech. Na organe hral sám mladý 
skladateľ a dirigoval jeho otec Friedrich. Úspech tohto diela zaručili jeho ďalšie reprízy: 19. 6. 
v blumentáli, 28. 6. u jezuitov, ako aj ďalšie dve uvedenia 29. 6. a 4. 9 1892. omša sa uvádzala 
aj po odchode Ernsta von Dohnányiho do budapešti (t. j. po roku 1894). Z tohto obdobia po-
chádzajú aj ďalšie cirkevné diela, ktoré skomponoval: Pater noster pre zmiešaný zbor, O salutaris 
et Ave, verum a Veni, Sancte Spiritus pre mužský zbor.13

10 dohnányi, ilona von – gryMes, James a.: Ernst von Dohnányi. A Song of Life, bloomington: indiana 
university press, 2002, s. 4.

11 Tamtiež, s. 5-6.
12 Tamtiež, s. 6-7.
13 Tamtiež, s. 7-9.

/3

Obr. 2:
Rodina Dohnányiov-

cov v roku 1900: zľava 
Friedrich, Marie, 

Ernst a Ottilie, 
http://www.zti.hu/
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V roku 1892 začína Karl Forstner učiť Dohnányiho harmóniu podľa metódy Karla Meyerber-
gera. podľa manželky ilony von Dohnányi Ernsta tieto hodiny nudili a zaujímal sa viac o hru 
na organe. Výsledkom tohto záujmu boli organové recitály, kde interpretoval hudbu Johanna 
Sebastiana bacha, Felixa Mendelssohna-bartholdyho, Ferenca Liszta a aj svoje vlastné diela. 
Žurnalista Emil Kumlik spomína, že tieto recitály zaznamenali naozaj veľký úspech. Ernst von 
Dohnányi hrával na organe počas letných dní aj v brezne. Tu skomponoval aj svoju jedinú só-
lovú organovú skladbu – Fantáziu C dur. Venoval ju miestnemu organistovi Franzovi regerovi. 
Mladý Ernst hrával na organe aj počas nedeľných omší v dóme. organ rozoznieval aj počas 
gymnaziálnej nedeľnej omše v kostole klarisiek. Na miesto organistu nastúpil po Franzovi 
Schmid tovi. S hraním na gymnaziálnych omšiach sa spájajú aj jeho prvé »hudobné« zárobky. 
po Ernstu von Dohnányim sa stal gymnaziálnym organistom o štyri roky mladší béla bartók, 
s ktorým bol Dohnányi veľký kamarát.14

Ernst spolu s otcom trávil istú časť leta u starého mládenca a vášnivého amatérskeho 
muzikanta Karla Haulika v Herestyény. Konali sa tam hudobné večery, zábavy a muzicírovanie. 
V Herestyény odznelo Klavírne kvarteto Fis mol, ktoré Ernst skomponoval, keď mal 14 rokov. 
Vypočul si ho aj viedenský maliar Ernst Stohr a bol z diela nadšený. pričinil sa o to, aby sa 
hralo vo Viedni, čo sa aj udialo 11. marca 1894. Skladbu interpretovalo prvé viedenské ľudové 
kvarteto a za klavírom sedel sám mladý skladateľ. Táto udalosť bola ďalším dôležitým odrazo-
vým mostíkom v jeho kariére.15

V roku 1894 odchádza Ernst von Dohnányi na štúdiá do budapešti. Na želanie otca šiel 
študovať maďarský a nemecký jazyk a literatúru. prihlášku si však podal aj na Hudobnú aka-
démiu s cieľom splniť si svoj sen – stať sa profesionálnym hudobníkom.16 V budapešti študoval 
klavír a kompozíciu. Jeho pedagógom klavírnej hry bol istván Thomán, žiak Ferenca Liszta. 
Kom pozíciu študoval u Hansa Koesslera.17 u tých istých pedagógov študoval aj béla bartók 
a po ňom aj ďalšia bratislavská osobnosť, skladateľ alexander albrecht.18

2. Návraty do Bratislavy
Vychádzajúc z knihy A Song of Life sa dozvedáme, že Ernst von Dohnányi sa po svojom odchode 
do budapešti vracal domov, do bratislavy, pravidelne do roku 1902. Do tohto obdobia trávil 
v bratislave s rodinou každé Vianoce. počas jeho návratov odohral v bratislave aj niekoľko 
koncertov.19

ako študent budapeštianskej Hudobnej akadémie sa po skončení školského roka vrátil do-
mov a časť leta strávil s rodičmi v brezne. V novembri 1897 odohral počas pobytu v bratislave 
recitál pre priateľov a arcivojvodkyňu izabelu. Vianoce toho istého roku strávil doma. V apríli 
1898 absolvoval Ernst v Maďarsku koncertné turné. po jeho skončení prišiel opäť navštíviť 
rodinu. V rámci tohto pobytu strávil istý čas aj na Železnej studničke (pravdepodobne v býva-
lom sanatóriu). potreboval pokoj a kľud, aby dokončil svoj Koncert pre klavír a orchester e mol, 
ktorý komponoval pre súťaž firmy bösendorfer. Na jeseň 1898 ho čakalo ďalšie turné, tentokrát 
v anglicku. aj pred ním však navštívil bratislavu a až následne odcestoval. V anglicku bol 
ubytovaný u Caroline Geisler-Schubert, ktorá bola vnučkou Ferdinanda Schuberta, brata Franza 
Schuberta. Caroline bola takisto rodáčkou z prešporka. bola výbornou klaviristkou a žiačkou 
Clary Schumann. Môžeme tak tvrdiť, že bratislava dala svetu ďalšieho výborného hudobníka, 
o ktorom málokto vie! Ernst von Dohnányi koncertné turné v anglicku prerušil, aby mohol 
Vianoce stráviť doma spolu s rodinou.20

19. januára 1899 uvádza Ernst von Dohnányi v bratislave spolu s vojenským orchestrom 
beethovenov Klavírny koncert č. 4 G dur. práve interpretácia tohto klavírneho koncertu mu vy-
niesla medzinárodnú slávu a uznanie. Na tomto podujatí odzneli aj Dohnányiho diela, konkrét-
ne predohra Zrínsky a Klavírne kvinteto c mol. Kvinteto odohral spolu s Fitznerovým kvartetom 
z Viedne. počas leta 1899 začína mladý skladateľ v bratislave komponovať Sonátu pre klavír 
a violončelo b mol. Dokončil jej prvú časť. okrem komponovania využíval svoj voľný čas na 

14 dohnányi – gryMes: Ernst von Dohnányi ( pozn. 10), s. 9-11.
15 Tamtiež, s. 13.
16 Tamtiež, s. 14-15.
17 Kalinayová-bartová, Jana a kol.: Hudobné dejiny Bratislavy. Od stredoveku po rok 1918, bratislava: 

ars Musica, 2020, s. 399.
18 albrecht, alexander: Túžby a spomienky. Úvahy a retrospektívne pohľady skladateľa, bratislava: 

Hudobné centrum, 2008, s. 48.
19 dohnányi – gryMes: Ernst von Dohnányi ( pozn. 10), s. 48.
20 Tamtiež, s. 29-32.
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zdokonaľovanie klavírnej hry. Tejto činnosti 
sa venoval zriedkavo. Dokázal si totiž udržať 
mimoriadnu technickú zručnosť, aj keď cvičil 
málo. Tentokrát však čelil obrovskej záťaži 
s cieľom rozšíriť a zdokonaliť svoj koncertný 
repertoár. Na jeseň ho čakalo veľké množ-
stvo koncertov v anglicku. Vianoce toho is-
tého roku (1899) tiež strávil doma, keďže po 
Novom roku ho opäť čakal nabitý koncertný 
program.21

Najbližší Dohnányiho koncert v bratisla-
ve sa uskutočnil 2. februára 1900. Na kon-
certe opäť vystúpil s Fitznerovým kvartetom. 
program koncertu bol zostavený čisto z diel 
samotného autora. odznelo Sláčikové kvarte-
to A dur a v premiére Sextet B dur (pôvodne 
»študentská« kompozícia, ktorú skladateľ v 
roku 1898/99 opäť zrevidoval). aj nasledujú-
ce leto 1900 trávi Dohnányi v bratislave. V 
tomto čase začína komponovať aj Symfóniu 
d mol, op. 9. Časť leta 1900 strávil s rodinou 
Kunwaldových v Tatrách (Dohnányiho známi 
z budapešti). Tu sa prehĺbil jeho veľmi blízky 
vzťah s Elsou Kunwaldovou. rozhodol sa s 
touto mladou dámou oženiť. pár sa zosobášil 

11. októbra 1900 v bratislave. Elsa Kunwaldová sa tak stala jeho prvou manželkou. Vianoce 
1902 boli prvé, ktoré Ernst nestrávil s rodinou v bratislave. Jeho manželka Elsa čakala druhé 
dieťa a chcela byť blízko svojej matky v budapešti. 10. novembra 1909 zomiera Dohnányiho 
otec Friedrich. Nie je však uvedené, či sa pohrebu v bratislave zúčastnil aj Ernst.22 Môžeme 
však predpokladať, že na základe dobrého vzťahu, ktorý s otcom mal, sa pohrebu zúčastnil.

aj po roku 1902 Dohnányi niekoľkokrát bratislavu navštívil, avšak už nie pravidelne. Väčši-
na z jeho ďalších návratov bola spojená s koncertnou činnosťou. Najnovšia publikácia Hudobné 
dejiny Bratislavy informuje:

»Podľa predbežných výskumov vystúpil do roku 1918 na samostatných klavírnych reci
táloch, koncertoch s orchestrom alebo komorných koncertoch minimálne dvadsaťkrát.«23

Jedno z väčších vystúpení odohral s vojenskou kapelou Karla römetha 16. januára 1918. 
V jeho podaní odznel beethovenov Klavírny koncert č. 3 c mol, op. 37, a Chopinove diela Noc-
turno H dur, op. 62, Mazurka fis mol, op. 59, a Valčík As dur, op. 42. Koncertné návraty sa 
uskutočnili aj v medzivojnovom období.24

Ernst von Dohnányi mal k svojmu rodisku, k prešporku – bratislave – veľmi vrúcny vzťah. 
ak padla reč na jeho rodisko, zakaždým hrdo a vzdorovito prehlásil: »Narodil som sa v uhor-
skom korunovačnom meste, poszony.«25 Ťažko sa vyrovnával so skutočnosťou, že prešporok bol 
v roku 1919 pričlenený k Československu a oficiálne premenovaný na bratislavu.

3. Diela skomponované počas života v Bratislave 
Skladateľský odkaz Ernsta von Dohnányiho je mimoriadne bohatý. oficiálne registrujeme 
164 kompozícií. opusové číslo však priradil iba k 48 dielam. Dohnányiho tvorbu môžeme cha-
rakterizovať nasledovne:

»Jeho osobný kompozičný štýl bol založený na dokonalom zvládnutí tradičných kompozič
notechnických prostriedkov a modifikovaní neskororomantickej zvukovosti.«26

21 dohnányi – gryMes: Ernst von Dohnányi ( pozn. 10), s. 33-38.
22 Tamtiež, s. 38-62.
23 Kalinayová-bartová a kol., Hudobné dejiny Bratislavy. Od stredoveku po rok 1918 ( pozn. 17), 

s. 401.
24 Tamtiež, s. 401.
25 dohnányi – gryMes: Ernst von Dohnányi ( pozn. 10), s. 74.
26 Kalinayová-bartová a kol., Hudobné dejiny Bratislavy. Od stredoveku po rok 1918 ( pozn. 17), 

s. 401
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Obr. 3:
Ernst von Dohnányi 

a jeho prvá žena Elsa 
Kunwaldová, 1900, 

http://www.zti.hu/
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Dohnányi ako skladateľ v hudbe skutočne rešpektoval pretrvávajúce hodnoty a tradície. Mo-
derné smery mu neboli blízke. Jednak z pozície skladateľa, ale aj klavírneho virtuóza – nevidel 
v nich dostatočný priestor pre improvizáciu. Jeho hudobnú reč nemožno označiť za búrlivú 
či výbušnú. Dohnányiho hudba pôsobí povznášajúco, príjemne aj upokojujúco.27 Zoznam Do-
hnányiho diel nám ponúka niekoľko zdrojov, z ktorých môžeme čerpať. Mnohé z nich však 
skladateľovu tvorbu datujú až od prvého opusu, ktorým bolo Klavírne kvinteto č. 1 c mol, op. 1. 
Komplexný náhľad na jeho tvorbu poskytla už štúdia z roku 1964 The Works of Ernő Dohnányi, 
ktorej autorom je imre podhradszky. autor zozbieral a zanalyzoval všetky dostupné informá-
cie o Dohnányiho dielach, ktoré zoradil do chronologického poradia. Sám autor spomína, že 
Dohnányiho skladateľský odkaz sa často datuje až od prvej »zrelej« kompozície, teda vyššie 
spomenutého Klavírneho kvinteta c mol. Diela z jeho detstva a mladosti v bratislave (1884-
1895) absentovali. a práve podhradszkého štúdia ich čitateľovi ponúka v prehľadnom zozname. 
Zoznam týchto kompozícií obsahuje už aj kniha A Song of Life z roku 2002. podhradszky však 
podáva k daným skladbám okrem roku skomponovania aj ďalšie bližšie informácie, ako napr. 
obsadenie, počet častí, publikovanie/nepublikovanie diela, v prípade vokálnych/vokálno-inštru-
mentálnych kompozícií aj autora textovej predlohy, dátum svetovej premiéry, jej interpretov 
a príležitostne aj iné dostupné informácie.28

počas života v bratislave skomponoval Ernst von Dohnányi takmer 70 skladieb. ak sa na ich 
zoznam pozrieme bližšie, tak zistíme, že v ňom dominuje najmä komorná hudba a tvorba pre 
klavír. To nám podľa môjho názoru dokazuje veľký vplyv domáceho muzicírovania na tvorbu 
mladého skladateľa. Spomedzi komornej hudby sa objavuje časté spojenie klavír – violončelo či 
klavír – husle. postupne sa objavujú aj skladby pre menšie komorné zoskupenia, napr. Sláčiko-
vé kvinteto G dur (1889), Klavírne kvinteto B dur (1889), Sláčikové kvarteto D dur (1889), Veľké 
sláčikové kvarteto g mol (1890), Klavírne kvarteto fis mol (1891-1893), Sláčikové kvarteto a mol 
(1893), Sláčikové kvarteto d mol (1893) a Sláčikové sexteto B dur (1893).29

od detstva môžeme badať skladateľovu inklináciu ku klavíru. Jeho raná tvorba obsahuje 
množstvo klavírnych skladieb titulovaných ako Bagatella, Etuda, Fantasiestück, Impromptu, Ma-
zurka, Scherzo, Waltz a pod. autor v mladosti skomponoval aj niekoľko piesní, napr. Zu deinen 
Füssen pre alt, violončelo a klavír (1891), Lied für eine Altstimme pre alt, violončelo, harmónium 
a klavír (1891), Die verlassene Fischersbraut pre alt a klavír (1892), Zwei Liedchen pre alt a klavír 
(1892), Das verlassene Mägdlein pre alt a klavír (1892), Du schönes Fischermädchen pre tenor 
a klavír (1892) a ďalšie.30

V jeho ranej tvorbe si našli miesto aj cirkevné diela. prvú cirkevnú skladbu skomponoval 
v roku 1891. bola to Ave, Maria pre tenor, bas, sólové husle a sláčikový orchester. V roku 1892 
nasledovalo ďalšie cirkevné dielo, už spomínaná Omša C dur pre alt, tenor, zbor, sláčikový 
orchester a organ. Ďalšie cirkevné skladby sú (už vyššie zmienené): Pater noster pre zmiešaný 
zbor (1892), O salutaris et Ave, verum a Veni, Sancte Spiritus pre mužský zbor (1893). V roku 
1893 tiež komponuje Šiesty žalm pre zdvojený zbor a Kyrie pre zmiešaný zbor a orchester.31

rané diela Ernsta von Dohnányiho publikované neboli. azda s výnimkou niektorých, ako 
Klavírne kvarteto fis mol a Sláčikové sexteto B dur (rev. 1896 a 1898/99), sa zachovali len 
v podobe rukopisov. Sám skladateľ sa nikdy nezaujímal o to, či budú jeho kompozície oficiálne 
vydané. Hovorieval:

»Umelec by nemal písať pre vydavateľa... Nemal by sa starať o to, či je zaplatený, alebo nie. 
Mal by tvoriť na základe duševnej potreby, nevyhnutnosti.«32

Spomínané Klavírne kvarteto fis mol a Sláčikové sexteto B dur patria k popredným repre-
zentantom skladateľovej ranej tvorby. Klavírne kvarteto fis mol je kompozícia, ktorú skladateľ 
napísal vo veku 14 rokov. Svetová premiéra sa odohrala vo Viedni 11. marca 1894. ako už bolo 
uvedené, dielo interpretovalo prvé viedenské ľudové kvarteto (osobitne jeho členovia august 
Duesberg, anna von baumgarten a adolf Nitsch) a za klavírom sedel sám mladý skladateľ. 

27 gryMes, James a. (ed.): Perspectives on Ernst von Dohnányi, Lanham (MD) etc.: Scarecrow press, 
inc., 2005, s. 20, 34.

28 PodhradszKy, imre: The Works of Ernő Dohnányi (July 27, 1877—Feb. 9, 1960): A catalogue of his 
compositions, in: Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 6/3-4 (1964), s. 357-373, https://
www.jstor.org/stable/901614?read-now=1&seq=1.

29 Tamtiež, s. 359-361.
30 Tamtiež, s. 358-361
31 Tamtiež, s. 360-361.
32 dohnányi – gryMes: Ernst von Dohnányi ( pozn. 10), s. 38.
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Možnosť vystúpiť vo Viedni bola pre Dohnányiho mimoriadne cennou skúsenosťou a dôleži-
tým impulzom v jeho kariére. V tejto komornej skladbe je cítiť veľký vplyv hudby Johannesa 
brahmsa. Je to jeden z typických znakov Dohnányiho ranej tvorby. V skladbe cítiť aj inšpiráciu 
maďarskou ľudovou hudbou a vyžaruje z nej priam vrúcna, priateľská nálada. Zastávam názor, 
že kompozícia hudobne vystihuje atmosféru a hudobný kolorit vtedajšieho prešporka.

Sláčikové sexteto B dur (jeho prvú verziu) napísal mladý Dohnányi v bratislave v roku 1893. 
Toto dielo patrilo k tým, ktorými sa prezentoval na prijímacích pohovoroch do triedy kompo-
zície na Hudobnej akadémii v budapešti. prijímací pohovor trval až nezvyčajne dlho. odborná 
komisia si vymieňala pohľady, keď študovala Dohnányiho predložené skladby. požiadali ho, aby 
kúsok z nich predviedol. Z listu, ktorý Dohnányi poslal rodičom do bratislavy vieme, že odohral 
práve Largo zo Sláčikového sexteta B dur, Scherzo zo Sláčikového kvarteta a mol a pieseň Das 
verlassene Mägdlein. Dokonca ho požiadali, aby predviedol improvizáciu. Dôvodom bolo, že mali 
pochybnosti o autorstve jeho skladieb. Následnou improvizáciu všetkých presvedčil o pravosti 
jeho diel a uchvátil komisiu svojimi improvizačnými schopnosťami.33 Sláčikové sexteto dvakrát 
revidoval. Najprv v roku 1896, už ako študent Hansa Koesslera. Ďalšie revidovanie uskutočnil 
niekedy v rokoch 1898-1899. prvá časť Allegro ma tranquillo sa rozprestiera na výrazne dlhší 
časový úsek ako ostatné časti. Úvodná téma začína v tmavších polohách a má tajomný cha-
rakter. Zopakovaním vo vyšších polohách naberá na živote. po nej nastupuje kontrastná téma, 
farebne jasnejšia a ľúbezného charakteru. už prvá časť je dôkazom Dohnányiho vyspelej reme-
selnej zručnosti, s akou napísal jednotlivé party. Druhá, najkratšia časť Scherzo, Allegro vivace 
je príznačná svetlou a vzdušnou hudbou. ako kontrast k scherzu tu zaznieva zvukovo tmavšie 
trio. Tretia časť Adagio quasi andante je skôr pokojná, vyrovnaná. prvé violončelo niekoľkokrát 
hrá prenikavé melódie. Finále Animato začína témou pripomínajúcou niektoré z pochodov Fe-
lixa Mendelssohna bartholdyho alebo roberta Schumanna. posledná časť sa nesie až do konca 
v iskrivo slávnostnom duchu.34 

4. Diela skomponované počas návštev Bratislavy po roku 1894
Ernst von Dohnányi aj v čase pobytu vo svojom rodnom meste po roku 1894 nezabudol na 
komponovanie. počas jeho návratov tu priebežne napísal ďalšie skladby. V roku 1896 to bola 
napr. predohra Zrínsky. Tú podľa dostupných údajov komponoval v bratislave, ale aj v buda-
pešti.35 Skladba vyniesla Dohnányimu jednu z cien na festivale Milénium, ktorý bol oslavou 
vzniku uhorska. predohra Zrínsky mala premiéru 2. júna 1897 na Dohnányiho diplomovom 
koncerte v budapešti.36

V roku 1898 to bol už spomínaný Koncert pre klavír a orchester e mol, ktorý Dohnányi 
komponoval na bratislavskej Železnej studničke. okrem bratislavy sa práci na ňom venoval 
aj v bavorsku, pri jazere Starnberg. Koncert, venovaný Eugenovi d’albertovi, mal premiéru 
11. januára 1899 v budapešti. odohral ho sám autor a orchester dirigoval Hans richter. V tom 
istom roku skomponoval Ernst von Dohnányi počas návštevy bratislavy aj Gavottu a Musettu 
pre klavír B dur. Skladbu venoval arcivojvodkyni Henriette. premiéru mala 28. novembra 1898 
v Londýne, kde Dohnányi svoje dielo sám interpretoval.37

V roku 1899 začína v bratislave komponovať skladbu s názvom Sonáta pre klavír a violon-
čelo b mol, op. 8. Kompozícii tohto titulu sa venoval aj v Londýne. Dielo venoval violončelistovi 
Ludwigovi Lebellovi,38 svojmu spolužiakovi a dobrému priateľovi. počas štúdia v budapešti 
spolu často muzicírovali, debatovali v kaviarni či hrali biliard.39 Spolu s ním odohral Dohnányi 
aj premiéru tejto skladby 4. decembra 1899 v Londýne.40

5. Zhrnutie a záver
Ernst von Dohnányi je jednou z najväčších a najvýraznejších hudobných osobností bratislavy. 
Vo veľkom svete na svoje rodné mesto nikdy nezabudol a hrdo sa k nemu hlásil. preslávil sa 

33 dohnányi – gryMes: Ernst von Dohnányi ( pozn. 10), s. 17.
34 por. Ernő dohnányi / Mihály Mosonyi: String Sextets, budapest Sextet, CD (Hungaroton 2014, 

HCD32300), https://www.earsense.org/chamber-music/Erno-Dohnanyi-String-Sextet-in-b-flat-major-
Wo80/.

35 PodhradszKy, The Works of Ernő Dohnányi ( pozn. 28), s. 362.
36 dohnányi – gryMes: Ernst von Dohnányi ( pozn. 10), s. 23.
37 PodhradszKy, The Works of Ernő Dohnányi ( pozn. 28), s. 363.
38 Tamtiež
39 dohnányi – gryMes: Ernst von Dohnányi ( pozn. 10), s. 18.
40 PodhradszKy, The Works of Ernő Dohnányi ( pozn. 28), s. 363.
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ako klavírny virtuóz, ktorého ťažiskovým repertoárom boli skladby beethovena, Schumanna 
či brahmsa. Nezabudol ani na tvorbu svojho priateľa bélu bartóka. Z jeho pôsobení môžeme 
spomenúť miesto profesora na Vysokej hudobnej škole v berlíne (1908-1915).41 V medzivojno-
vom období pôsobil v budapešti ako dirigent a riaditeľ budapeštianskej filharmónie. V tomto 
čase sa stal aj riaditeľom hudobného oddelenia v maďarskom rozhlase. po ukončení druhej 
svetovej vojny musel odísť z Európy. Čelil rôznym vykonštruovaným obvineniam – napr. »bol 
obvinený zo spolupráce s Gestapom a udávania židovských muzikantov«.42 Najprv vycestoval 
do argentíny. Definitívne sa usadil v uSa, kde vyučoval na Floridskej štátnej univerzite. patril 
k excelentným klavírnym virtuózom a pedagógom prvej polovice 20. storočia.43

osobnosť takéhoto významu by si malo každé mesto chrániť, prezentovať a pýšiť sa ňou. 
ako spomínam v úvode, povedomie o Dohnányim a aj jeho skladateľských kolegoch je v brati-
slave veľmi slabé. Samotný Dohnányi nemá v meste žiadnu pamätnú tabuľu, ktorá by mohla 
označovať napr. jeho rodný dom (ktorý dodnes stojí). ako o ňom spomína Vladimír Godár:

»Ernő Dohnányi je spolu s Johannom Nepomukom Hummelom a Johannom Kasparom 
Mertzom najvýznamnejším bratislavským skladateľským rodákom. Jeho dielo ostáva na 
Slovensku takmer neznáme, rovnako ako aj pravda o jeho živote. Mlčanie obklopujúce 
jeho odkaz nám neumožňuje poznať jeden z najvýznamnejších hlasov stredoeurópskeho 
kultúrneho priestoru.«44

osobnosť Ernsta von Dohnányiho nesie v sebe veľký potenciál, predovšetkým z hľadiska 
kultúry a možných hudobných podujatí, na ktoré by mohol nadviazať svojimi aktivitami aj 
cestovný ruch. Jeho meno poskytuje priestor pre množstvo dramaturgických nápadov, ktoré by 
kultúrny život v bratislave mohli obohatiť. »Medzinárodný festival Ernsta von Dohnányiho« 
alebo »Medzinárodná súťaž Ernsta von Dohnányiho« by mohli osloviť poslucháčov, priaznivcov 
kultúry a interpretov ako doma, tak aj v zahraničí. Do budúcnosti si tento slávny bratislavský 
rodák určite zaslúži väčšiu pozornosť...

41 Kalinayová-bartová a kol., Hudobné dejiny Bratislavy. Od stredoveku po rok 1918 ( pozn. 17), 
s. 400-401.

42 godár, Epoché ( pozn. 8), s. 59.
43 Kalinayová-bartová a kol., Hudobné dejiny Bratislavy. Od stredoveku po rok 1918 ( pozn. 17), 

s. 400-401.
44 godár, Epoché ( pozn. 8), s. 59.
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Ľubica Čekovská patrí medzi významných operných 
skladateľov súčasnosti. Je jedinou slovenskou skla-
dateľkou (z oblasti opernej tvorby) po roku 1989, 

ktorej diela sa uvádzajú na prestížnych festivaloch a di-
vadelných pódiách doma i v zahraničí (napr. bregenzer 
Festspiele, Festival Davida oistracha v pärnu v Estón-
sku, Festival Spitalfields v Londýne, Melos-Étos v bra-
tislave, Festival aspekte v Salzburgu, pražská jar, iSCM 
World New Music Days a mnohé ďalšie). Je domovskou 
skladateľkou nemeckého nakladateľstva bärenreiter Ver-
lag (Kassel), ktoré ju oficiálne zastupuje od roku 2006.1 
Svoje profesionálne hudobné štúdiá absolvovala na Vy-
sokej škole múzických umení v odbore hudobná teória 
(Juraj beneš) a kompozícia (Dušan Martinček). okrem vy-
sokoškolského štúdia absolvovala niekoľko významných 
medzinárodných skladateľských kurzov (pod vedením 
osobností ako robert Saxton, Thomas adès, arvo pärt, 
Harrison birtwistle) a taktiež postgraduálne štúdium na 
royal academy of Music v Londýne pod vedením paula 
pattersona. Skladateľka získala veľa dôležitých vyzname-
naní ako Cuthbert Nunn Composition prize of the royal 
academy of Music, Londýn (1998), Elsie owen prize 
of the royal academy of Music, Londýn (1999), philip 
Lever hulme award, Londýn (2000), Mosco Carner award 
(2000), Cena Jána Levoslava bellu za dielo Koncert (Two 
Portraits) (2005), Cena Slovenského ochranného zväzu 
autorského (2013), Cena Nadácie Tatra banky za ume-
nie (2013), Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky 
(2021), Krištáľové krídlo (2021).

Kompozičná poetika Ľubice Čekovskej vyrastá z re-
meselnej zručnosti, ktorú nadobudla štúdiom na vysokej 
škole. Neodmysliteľnou súčasťou jej poetiky je však vro-
dený talent a schopnosť vizualizácie hudby a presného 
sformulovania svojich hudobných predstáv. Veľkou vý-
hodou pre kompozíciu v jej prípade je absolútny sluch 
a predstavivosť. Skladateľka od prvého momentu kompo-
nuje s jasnou predstavou konkrétnej farby a charakteru 
orchestrálneho znenia. Vo veľkej miere jej k tomu dopo-
mohli konzultácie so skladateľom Thomasom adèsom pri 
práci na skladbe Turbulencia. pri zhodnotení kompozície 
jej adès poradil prehodnotiť hustotu inštrumentácie, čo 
skladateľka s odstupom času vníma ako veľmi cennú ra-
du:

»Dnes si už uvedomujem, že papier znesie všeličo, 
čo reálna akustika nedovolí. [...] Bolo dôležité po
chopiť, čo v hudbe funguje a čo nie.«2

Napriek tomu, že vo svojej poetike spracúva dedič-
stvo hudobnej minulosti – pedagógov a skladateľov, 
s ktorými sa dostala do intenzívnejšieho kontaktu, sa-
ma uprednostňuje vnímanie kompozičného jazyka ako 
»ne opakovateľný hudobný software, ktorého majiteľom 

1 Ako vyzerá život skladateľky. Ľubica Čekovská o práci v muž-
skom svete, in: Forbes Slovensko, 25. 3. 2018, https://www.
forbes.sk/ako-vyzera-zivot-skladatelky-lubica-cekovska-o-pra-
ci-v-muzskom-svete/.

2 Mojžišová, Michaela: Pred operou som mala veľký rešpekt 
[rozhovor s Ľ. Čekovskou], in: Hudobný život 45/12 (2013), 
s. 26-27, tu s. 26.

The opera Dorian Gray by Ľubica Čekovská
The study provides a more detailed look at the first full-
length opera by the Slovak composer Ľubica Čekovská. 
as the only representative of Slovak female opera pro-
duction after 1989, she managed to establish herself 
abroad, as evidenced by her latest opera Impresario Dot-
com which premiered in bregenz in 2020. Her first opera 
Dorian Gray was commissioned by the Slovak National 
Theatre in bratislava and premiered in 2013. This article 
focuses on the dramaturgical and interpretative aspects 
of the opera and provides an overview of the important 
moments of Dorian’s downfall.

Keywords: contemporary music; opera; dramaturgy; Slo-
vakia; Čekovská, Ľubica; Wilde, oscar; Dorian Gray
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Katedra teórie hudby, Hudobná a tanečná fakulta,

Vysoká škola múzických umení, bratislava

Opera Dorian Gray 
od Ľubice Čekovskej*
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* revidovaná a aktualizovaná verzia príspevku predneseného 
na Jarnej muzikologickej dielni pedagógov KTH VšMu Vade ad 
formicam, o piger (bratislava, 4. 5. 2022).
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kľúča ste vy sám«.3 preferuje cestu individuálneho 
hudobného jazyka, v ktorej sa vyzdvihuje osobitosť 
skladateľa. V jej skladbách však rezonujú vplyvy 
skladateľov, ako boli a sú napríklad Leoš Janáček, 
György Ligeti, alban berg, benjamin britten či arvo 
pärt.

Opera Dorian Gray
operná tvorba Ľubice Čekovskej zahŕňa tri operné 
diela, z čoho dve sú plnohodnotné celo večerné oper-
né kompozície (Dorian Gray, 2009-2010, Impresario 
Dotcom, 2020) a jeden operný fragment, ktorý vzni-
kol v medzinárodnej koprodukcii (As Time Goes By, 
2005).

prvá celovečerná opera Dorian Gray vznikla na 
objednávku Slovenského národného divadla (SND) 
z roku 2009. Hoci Čekovská už mala na konte krátke 
stretnutie s operným žánrom, podľa jej vlastných 
slov bola pre ňu opera v mnohých ohľadoch novým 
pôsobiskom:

»Opera je v mojom pohľade, veľmi zjednodušene povedané, pútavý príbeh vyrozprávaný 
prostredníctvom hudby na divadelných doskách. Som typ skladateľa, ktorý nezavrhuje 
hudobnú minulosť, naopak, práve cez ňu sa pozerám do hudobnej budúcnosti.«4

Skladateľka pracovala na opere nepretržite niekoľko rokov, až kým sa po vyhotovení notových 
materiálov a klavírneho výťahu pre potreby sólistov (vydavateľstvo bärenreiter) premiérovo 
uviedla na javisku historickej budovy SND 8. a 9. novembra 2013. operu hudobne naštudoval 
dirigent Christopher Ward a o režijný koncept sa postarala režisérka Nicole raab. premiéra 
opery bola zároveň súčasťou festivalu Melos-Étos a World New Music Days 2013. 

opera vychádza z pôvodného námetu oscara Wilda The Picture of Dorian Gray (Portrét 
Doriana Graya), ktorý do podoby libreta spracovala kanadská spisovateľka Kate pullinger na 
základe oslovenia nemeckým vydavateľstvom bärenreiter. Napriek faktu, že Dorian Gray bol 
v období svojho vzniku dlho očakávanou novou slovenskou operou, námetom ani inými as-
pektami sa nesnaží o zdôraznenie národnej príslušnosti. okrem faktu, že autorka opery je 
Slovenka, jej dielo nijakým výrazným spôsobom neodkazuje na slovenskú opernú tradíciu, ale 
prináša medzinárodne uplatniteľnú kompozíciu, ktorá nie je obmedzená z pohľadu jazyka len 
na slovenské obecenstvo. po schválení námetu zo strany objednávateľa (SND) sa začali práce 
na librete. Text opery bol formovaný a upravovaný libretistkou v spolupráci s autorkou hudby 
a s vedením divadla.

Ľubica Čekovská počas práce na opere priniesla zaujímavú a ojedinelú myšlienku vyjadriť 
obraz Doriana Graya len pomocou hudobných prostriedkov bez reálnej vizualizácie obrazu 
priamo na scéne. Skladateľka to považovala za správny krok z dôvodu lepšej variability a šir-
ších možností vyjadrenia zmeny obrazu. Hlavným zámerom diela je vykreslenie centrálneho 
motívu, ktorým je dualizmus sveta – dobro a zlo, krása a škaredosť, bohatstvo a chudoba. 
Skladateľka aj libretistka považovali za najideálnejší spôsob sprostredkovania príbehu zacho-
vanie anglického jazyka, napriek tomu, že angličtina má náročnejšie frázovanie a nie je takým 
spevným jazykom ako napr. taliančina.

román oscara Wilda prináša všeobecne platné pravdy a problémy, ktoré sú neustále prí-
tomné, čím celá opera naberá na atraktivite a aktualite. príbeh pojednáva o mravnej premene 
mladého aristokrata Doriana Graya, ktorý sa nechá zlákať pozemnými radovánkami a zapredá 
svoju dušu s vidinou večnej mladosti. Namiesto Doriana tak preberá reálnu podobu jeho obraz, 
ktorý plynutím času starne a zmenou charakteru hlavného hrdinu sa démonicky deformuje 
(stáva sa zrkadlom jeho duše). V okamihu, keď si Dorian uvedomí dôsledky svojho konania, je 

3 belčikov, Maxim: Ľubica Čekovská: Od současného skladatele se vyžaduje vlastní hudební software, 
in: Harmonie 2016/1, s. 32-34, https://www.casopisharmonie.cz/rozhovory/lubica-cekovska-od-soucasne-
ho-skladatele-se-vyzaduje-vlastni-hudebni-software.html.

4 vongreJ, Ľudovít: Svetová premiéra opery Dorian Gray od Ľubice Čekovskej na javisku Opery SND, in: 
opera Slovakia, 6. 11. 2013, https://operaslovakia.sk/svetova-premiera-opery-dorian-gray-lubice-cekov-
skej-na-javisku-opery-snd/.

/2

Obr. 1: 
Ľubica Čekovská

https://www.casopisharmonie.cz/rozhovory/lubica-cekovska-od-soucasneho-skladatele-se-vyzaduje-vlastni-hudebni-software.html
https://www.casopisharmonie.cz/rozhovory/lubica-cekovska-od-soucasneho-skladatele-se-vyzaduje-vlastni-hudebni-software.html
https://operaslovakia.sk/svetova-premiera-opery-dorian-gray-lubice-cekovskej-na-javisku-opery-snd/
https://operaslovakia.sk/svetova-premiera-opery-dorian-gray-lubice-cekovskej-na-javisku-opery-snd/
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už neskoro a zapríčiní samovraždu svojej snúbenice (Sybil) a zabije maliara basila. po hrozivých 
následkoch svojich činov hľadá vykúpenie z hriechov a snaží sa o očistu svojej duše.

Dielo je z pohľadu obsadenia tradičným, keďže využíva bohaté sólistické role a orchestrálny 
sprievod.5 oproti tradičnej štruktúre operného obsadenia však chýba v tejto opere zbor, ktorý 
do určitej miery nahrádzajú tzv. »voices of picture« (»hlasy obrazu«). »Hlasy obrazu« označu-
jem v analýze pojmom kolektívna postava, keďže tento výraz vystihuje, že nie je kladený dôraz 
na počet hlasov, ale na symbol, ktorý znázorňujú. Kolektívna postava »hlasy obrazu« bola 
naspievaná bratislavským chlapčenským zborom a sólistom pod vedením Magdalény rovňáko-
vej a následne modifikovaná v elektroakustickom štúdiu v paríži v spolupráci so slovenským 
skladateľom robertom rudolfom, ktorý vytvoril niekoľko elektronických variácií/modifikácií, 
ktoré odzrkadľujú zmeny na Dorianovej duši:

»V literárnej predlohe sa s každým Dorianovým hriechom objaví na obraze „škvrna“. Obraz 
tak postupne začína „hniť“ a stáva sa čoraz šerednejším. Hudobná téma Hlasy obrazu 
symbolizuje metaforu obrazu. Na javisku sa každý jeden Dorianov hriech prejaví na znení 
témy. S každým hriechom na seba Hlasy obrazu nabaľujú komplikovanejšiu podobu, až 
vrcholia v démonickom znení.«6

počas predstavenia sa táto téma púšťa zo zvukového záznamu a tvorí jasné hranice medzi 
živým a reprodukovaným umením. 

Z dramaturgického hľadiska je opera koncipovaná podľa tradičného vzorca na dejstvá, 
v ktorých sa uplatňuje striedanie árií a ansámblov v rôznom pomere. V prípade Čekovskej ope-
ry však nemôžeme hovoriť o uzavretých číslach, ktoré by sa dali voľne, bez širšieho kontextu 
samostatne interpretovať (jednotlivé hudobné scény predstavujú plynulý tok hudby). Jediným 
»tradičným« hudobným číslom v zmysle opernej árie je výstup Sybil Vanovej v prostredí, kto-
ré je znázornené pomocou »divadla v divadle«. pre Čekovskú je pri tvorbe opery mimoriadne 
dôležitá stavba diela a dramaturgická štruktúra, aby dielo bolo zmysluplné a zrozumiteľné pre 
diváka od začiatku až do konca.

5 orchestrálny sprievod má nasledovné predpísané zloženie podľa klavírneho výťahu (bärenreiter, 
Kassel): dychová sekcia – 2 flauty (pikola), 2 hoboje (anglický roh), 2 klarinety (basklarinet), 2 fagoty 
(kontrafagot), 4 lesné rohy ladené in F, 3 trúbky, 3 tenorové pozauny, 1 tuba; tympany, harfa, čelesta; 
bicie – vibrafón, bass drum, snare drum, temple blocks, Tam-Tam, triangel, bič, činely, tubular bells, 
zvonkohra, tenor drum; sláčiková sekcia – 1. husle, 2. husle, viola, violončelo, kontrabas.

6 lacKová , ivana: Hudobný portrét Doriana Graya v opere Ľubice Čekovskej, in: Slovenská hudba 
47/1 (2021), s. 12-55, tu 33, http://www.elis.sk/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.
tpl&product_id=7172&category_id=175&option=com_virtuemart&itemid=6&vmcchk=1&itemid=6.
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Obr. 1: 
Z premiéry opery 

Dorian Gray, Sloven-
ské národné divadlo, 

Bratislava, 2013

http://www.elis.sk/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=7172&category_id=175&option=com_virtuemart&Itemid=6&vmcchk=1&Itemid=6
http://www.elis.sk/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=7172&category_id=175&option=com_virtuemart&Itemid=6&vmcchk=1&Itemid=6
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opera je rozdelená na 3 dejstvá, ktoré sa ďalej delia na 16 scén (6 + 6 + 4). Časové roz-
pätie diela je veľmi rozsiahle. Medzi prvým a druhým dejstvom ubehne osemnásť rokov, čo 
má poukázať na fakt, že Dorian nestarne (ostatné postavy vďaka práci divadelných maskérov 
starnú adekvátne k plynutiu času). V opere si nájdu uplatnenie aj samostatné inštrumentálne 
skladby, ktoré sú dôležité aj z hľadiska hudobného jazyka, ktorý prináša niečo netradičné, iné, 
kontrastné. inštrumentálne čísla, ako napr. »Cirkus atonal«, »Danza alla Turca«, či »bidding 
scene«, prinášajú závan zábavnej hudby, pri ktorom dochádza k bohatému využívaniu disonan-
cií, klastrov, či k inšpirácii inými hudobnými žánrami. Najnáročnejšiu úlohu, či už z pohľadu 
interpretačného, alebo z pohľadu dramaturgického a dramatického vývoja postavy, má hlavná 
postava Dorian. Je prítomný vo všetkých scénach od začiatku až do konca, pričom je spevácky 
aktívny v 15 scénach. Neustála prítomnosť Doriana nám zreteľne podsúva náznaky zmien, 
ktoré vedú k jeho záhube. okrem neho v opere vystupuje ešte ďalších sedem postáv ( Tab. 1, 
s údajmi o interpretoch bratislavskej premiéry).

Postava Hlasový odbor Obsadenie

Dorian Tenor Eric Fennell Eamonn Mulhall

Sybil Vane Soprán Katarína Juhásová- 
štúrová Helena becse-Szabó

Mrs. Leaf Mezzosoprán Terézia Kružliaková Jitka Sapara-Fischerová

brothel Madam Mezzosoprán Denisa Hamarová Denisa šlepkovská

alan Campbell Tenor robert remeselník Martin Gyimesi

James barytón Ján Ďurčo František Ďuriač

basil basbarytón Ján Galla Martin Malachovský

Lord Henry barytón pavol remenár aleš Jenis

Voices of picture
(»Hlasy obrazu«)

Nahrávka – bCHZ 
a chlapčenský sólista

Hudobné špecifiká a interpretácia diela Dorian Gray (Premeny a zmeny Dorianovho charakteru 
znázornené v hudobnej štruktúre)
Hudobná štruktúra opery je založená na akomsi princípe duality. Na jednej strane jednoduché 
a prehľadné štruktúry a na druhej zložitejšie, komplexnejšie úseky (mixtúry, vyššie terciové 
akordy atď.). Dualita sa objavuje aj v používaní »neklasickej hudby«, čiže tzv. »neautonómnych 
prvkov« v podobe »zábavnej hudby«7 (ako napr. symbol divadla, kde vystupuje Sybil, alebo zná-
zornenie »lacnej zábavy«). Skladateľka sa celý čas pohybuje medzi tonalitou a atonalitou, pre-
chádza od jednoduchšej hudobnej štruktúry prvého dejstva k oveľa disonantnejšiemu a kom-
plikovanejšiemu druhému a tretiemu dejstvu. Takýto postup smerom k disonantnosti, drsnosti 
a tmavšiemu orchestrálnemu zafarbeniu by sa dal nazvať aj symbolom Dorianovej premeny 
a skazy. pri analýze sa zameriam na niekoľko dôležitých momentov opery, ktoré výrazne vplý-
vajú na Dorianovu zmenu charakteru (symbol Dorianovej duše, symboly predzvesti – osudové 
rozhodnutie, »zmluva s diablom«, prvé škvrny na Dorianovom charaktere – samovražda Sybil, 
strata duše bez návratu – vražda basila, vrchol a finálne riešenie – »neúmyselná« samovražda).

Symbol Dorianovej duše
opera začína uvedením ťažiskovej témy »hlasov obrazu«, ktorá sa objaví ešte niekoľkokrát 
v priebehu diela. »Kolektívna postava« je ako jediný prvok riešený na báze elektronickej modi-
fikácie, ktorá vopred zaznamenanú nahrávku bratislavského chlapčenského zboru modifikuje 
a mierne varíruje. Prologue – Ouverture sa otvára »hlasmi obrazu« (v prostredí ateliéru maliara 
basila), čím sa stáva zreteľnou priorita a ústredné postavenie obrazu v kontexte hudobnom aj 
dramatickom. Z hudobného hľadiska je úvodná téma obrazu spracovaná v troj-, miestami až 
štvor- či päťhlasnej zborovej úprave, kde dominantnú úlohu získava vrchný hlas a ostatné hla-
sy ho dopĺňajú a dotvárajú celkovú farbu.8 pre vrchný hlas sú typické sekundové kroky, avšak 

7 Mojžišová, Pred operou som mala veľký rešpekt ( pozn. 2), s. 27.
8 pri analýze pracujem s oficiálnym klavírnym výťahom od vydavateľstva bärenreiter, ktorý mi po-

skytlo Hudobné centrum v bratislave.
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Tab. 1: 
Premiérové obsadenie 
opery Dorian Gray 
v Slovenskom 
národnom divadle
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pred zmenou na päťhlas sa tu objaví klesajúci tritonový pohyb (g2 – cis2), čím celá fráza dostáva 
disonantnejšie a mysterióznejšie zafarbenie (symbol nereálneho, nežijúceho, predzvesť zlého). 

Téma »hlasov obrazu« zaznie počas opery celkom jedenásťkrát. Vždy sa objaví v momente, 
kedy sa Dorian dopúšťa nejakého hriechu, alebo vykoná niečo, čo poznačí jeho dovtedy nevin-
ný, nepoškvrnený charakter. Z úvodnej podoby sa príznačný motív postupne mení na obraz 
skazenej duše Doriana použitím »delay« efektu, mikroladenia, filtrácie zvuku, paralelného 
transponovaného hlasu (ktorý vystupuje v podobe akéhosi temného tieňu) a ďalších špecific-
kých techník. postupne sa čistota a jasnosť úvodnej témy stráca a preberá nadvládu temnota 
paralelného hlasu (tieňu), použité efekty sa stávajú čoraz viac emancipovanými. Celá premena 
vrcholí absolútnou deformáciou témy, kým sa nevráti vo svojej pôvodnej nepoškvrnenej podo-
be, aby posledný krát priniesla nádej pre Dorianovu dušu.

Symboly predzvesti – osudové rozhodnutie (Prologue – Ouverture, Scene 1)
po krátkom prológu nasleduje inštrumentálna ouvertúra, ktorá je charakteristická výrazným 
ostinatom v tympanoch. ostinátnu melódiu a rytmus doplnia akordy vyšších terciových zo-
stáv, ktoré sú interpretované sláčikovou a dychovou sekciou orchestra a symbolizujú akýsi 
úvod, otváranie inštrumentálnej zložky (mohli by sme to charakterizovať aj ako výstražný, 
alebo oznamujúci, ohlasujúci signál). ostinátny pohyb je viac-menej prítomný počas celého 
diela. Skladateľka to odôvodňuje nasledovne:

»Ostináto je metaforou zloby, ktorá sa nám – presne a vytrvalo dávkovaná – zadiera pod 
kožu, až ju prijmeme za pravdu. Navyše v diele funguje čosi ako metronóm odpočítavajúci 
čas.«9

odhliadnuc od vizuálu na javisku (nachádzame sa v ateliéri maliara basila), vstupný úsek 
inštrumentálnej ouvertúry môže pripomínať bojové pole (armádu blížiacu sa k pevnosti), kde 
tympany vystupujú vo funkcii udávania spoločného rytmu pochodu blížiaceho sa vojska a dlhé 
držané akordy zastávajú signalizačnú funkciu, ktorou sa oznamuje aktuálna situácia v okolí 
(môže to mať aj charakter lodnej trúby).

»Signalizačný« motív sa prinavráti ešte pri príchode Doriana v 1. scéne ako reminiscencia 
úvodných myšlienok a vstupnej atmosféry. V tomto momente ho však rýchlo vystrieda farebne 
kontrastný úsek (v popredí vibrafón, čelesta, harfa) ako symbol mladosti, energie a optimizmu, 
ktorý so sebou prináša neskazený mladý Dorian.

9 Mojžišová, Pred operou som mala veľký rešpekt ( pozn. 2), s. 27.

/5

Notový príklad č. 1: 
»Hlasy obrazu«
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okrem stále prítomného ostinata a dlhších undecimových či tercdecimových akordov sa 
v inštrumentálnom úvode objavujú aj výrazné akordické zmeny (často zväčšené akordy a ich 
obraty), ktoré znázorňujú symbol mladistvej energie a vášne a taktiež chromatizujú hudobný 
priebeh a obohacujú celkovú farbu orchestra. Výrazným prvkom úvodu sú aj klesajúce mixtúry, 
ktoré sú následne prítomné aj počas prvej scény a prinavrátia sa aj na začiatku 3. dejstva v po-
dobe akejsi spomienky/reminiscencie v rámci rozsiahleho inštrumentálneho úvodu k dejstvu.

/6
Notový príklad č. 2: 
Použitie »signalizač-
ného motívu« v in-
štrumentálnom úvode 
vs. použitie toho isté-
ho motívu pri prícho-
de Doriana Graya
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»Zmluva s diablom« (Scene 1)
Nástupom vibrafónu v druhej polovici inštrumentálneho úvodu sa charakter hudby odkláňa 
od bojového, výrazne rytmického postavenia a priblíži sa k jemnejším odtieňom. atmosférou, 
náladou sa viac približujeme umeleckému, farebnému, bohémskemu svetu, ktorý je posilnený 
aj výberom nástrojov v tomto momente – vibrafón, klarinet, flauta, harfa atď. V rámci 1. scény, 
ktorá nastupuje plynule po úvodnom krátkom inštrumentálnom čísle, vystupujú tri mužské 
postavy – basil, Lord Henry a Dorian Gray. pre vokálne hlasy sú zo začiatku typické jemné po-
hyby, väčšinou sekundové, prípadne terciové kroky s občasnými väčšími skokmi na zdôraznenie 
niektorých slov alebo nálad. Narastaním pokušenia zo strany Lorda Henryho a blížiacim sa 
momentom osudovej voľby sa vokálne hlasy stávajú pohyblivejšími, čím sa celková atmosféra 
obohacuje o pocity napätia a očakávania. Vokálne party majú počas prvej scény často recitatív-
ny charakter (s dôrazom na zrozumiteľnosť textu), ktorý podporuje aj minimálny alebo žiadny 
inštrumentálny sprievod na mnohých miestach. orchestrálny sprievod v prvej scéne absolútne 
podporuje sólové hlasy, tematicky vychádza z inštrumentálneho úvodu a akékoľvek výraznejšie 
zmeny sú odôvodnené libretom.

Dorianov príchod je znázornený krátkou reminiscenciou »signálov«, ako som naznačila 
vyššie. pre jeho vokálny part sú typické melódie, ktoré končia stúpaním. Gradačná tendencia 
je potvrdzovaná až do momentu zapredania duše (v záujme večnej mladosti a zábavy), kedy 
jeho zámer utvrdzujú opakované tóny na konci fráz a následné vyvrcholenie na záverečnom 
(aj najvyššom) tóne scény h2. pri oboch dostupných interpretáciách, s ktorými som pracovala 
pri analýze, je toto miesto zmenené.10 oproti pôvodnému zápisu interpreti nevygradujú záver 
scény k tónu h2, ale zamenia posledné tóny za gis1 a e2, čím scéna mierne stráca na účinnosti. 
rozdiely v klavírnom výťahu a finálnej interpretácii sa dajú odôvodniť aj pôvodným obsade-
ním, pre ktoré bolo dielo písané. podľa prvotných zámerov sa hlavnej postavy mal ujať pavol 
bršlík, ktorý však kvôli pracovnej vyťaženosti nemohol participovať na opere. Skladateľka 
skoncipovala postavu Doriana pre vyšší hlas, ktorý však následne pri výbere interpretov v nie-
ktorých miestach zmenila, resp. ponúkla nižšie verzie na výber.

10 Mala som k dispozícii zvukovú nahrávku z Hudobného centra (2. premiéra) a videonahrávku zo 
Slovenského národného divadla (1. premiéra).

/7

Notový príklad č. 3: 
Pôvodný zápis 

záverečnej frázy prvej 
scény, kedy Dorian 
zapredá svoju dušu
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/8
ako potvrdenie »nenávratnosti rozhodnutia« v závere scény zaznieva príznačný motív »hla-

sov obrazu«. V tomto momente môžeme byť svedkami zaujímavého režijného riešenia, ktoré 
v súlade so skladateľkinou ideou hudobného znázornenia obrazu využíva len prázdny rám na 
scéne. V momente »zmluvy s diablom« sa Dorian postaví do prázdneho rámu a následne sym-
bolicky prekročí jeho prah jednou nohou, ako keby tam zanechal kúsok seba (zanechal svoje 
»staré ja«, známky starnutia a všetky predošlé starosti) a vykročil do nového života.

Prvé škvrny na Dorianovom charaktere – samovražda Sybil (Scene 5)
Výraznejšia charakterová zmena nastane v štvrtej a piatej scéne prvého dejstva, kedy po nevy-
darenom divadelnom vystúpení Dorian odvrhne svoju čerstvú snúbenicu Sybil. Zaujímavosťou 
hudobného riešenia je, že k tomuto aktu dôjde po rovnakom »vystúpení« Sybil, ako keď sa do 
nej Dorian zamiloval (ária Sybil v 4. scéne je takmer úplne totožná s jej áriou v 2. scéne). Hu-
dobný part Sybilinej árie je takmer úplne identický, ale v osudný večer nie je »vo svojej koži«, 
čo sa odrazí na interpretácii árie (frázovanie, charakter árie, dynamika, agogika, celkový výraz). 
predtým ako Sybil stretla Doriana, jej život napĺňalo umenie, divadlo a javisko, ale potom ako 
sa zaľúbila, stratila nadšenie pre umenie a už to nepovažovala za stredobod svojho života. 
K hudobnej zmene dôjde škrtnutím niekoľkých taktov, kde Sybil spieva o dni sv. Valentína, 
a pridaním komentáru basila a Lorda Henryho na jej nepodarený prejav. Z interpretačného 
hľadiska nie je jednoduché v rámci jedného večera zaspievať tú istú áriu dvomi spôsobmi, ale 
obidve interpretky to zvládli so sebavedomím a so speváckou suverenitou. Dokázali znázorniť 
dve úrovne tej istej árie – plný interpretačný vklad vs. charakter spievania »z povinnosti«. 
ária Sybil v obidvoch prípadoch nasleduje po inštrumentálnom čísle »Cirkus atonal«, s ktorým 
vytvára akýsi kontrast. Kým pre inštrumentálne číslo je typická bujarosť, zábava, disonantné, 
mohutné akordy a využívanie klastrov, ária Sybil nastúpi v oveľa prehľadnejšej, jasnejšej, čistej-
šej hudobnej štruktúre, pre ktorú je typická triolová pulzácia a legátová línia vokálneho partu.

V nasledujúcej tabuľke som zhrnula komparáciu dvoch spôsobov interpretácie Sybilinej árie 
v rámci opery s ohľadom na niektoré aspekty:

Pôvodná ária – 2. scéna Opakovaná ária – 4. scéna
Frázovanie Frázy majú jasné smerovanie 

a stavbu. interpretka si vychutná-
va každú melódiu.

Frázy sú vystavané plocho, bez gradácie. 
Jednotlivé hudobné myšlienky sú inter-
pretované len ako tóny, bez hlbšieho výz-
namu a zainteresovaného prejavu.

Charakter 
árie

Vznešené postavenie, optimistické 
naladenie.

odmerané, chladné, neutrálne ladenie.

Dynamika široká dynamická škála. Frázy sú 
premyslene vystavané. Využíva sa 
úroveň dynamiky od piana až po 
fortissimo.

Dynamická stavba je plochá, nevyužívajú 
sa výraznejšie dynamické rozdiely. ária 
prebieha prevažne v strednej dynamike.

Výraz, 
prejav

Žiarivý prejav, úsmev, vznešený, 
ženský, zmyselný výraz. posta-
venie tela odráža otvorenosť 
k vonkajšiemu svetu (pohyby rúk 
sú prirodzené, voľne oblúkom od 
tela), vzpriamené držanie tela. 
plynulé pohyby na javisku, ta-
kisto pohyby hlavy a rúk sú pri-
spôsobené k hudobným frázam. 
Neustály očný kontakt – komuni-
kácia s obecenstvom.

plochý výraz, neprítomnosť, bez hĺbky 
prejavu. ruky sú pri tele ako znak rezig-
nácie a určitého odstupu od vonkajšieho 
sveta. postavenie pripomína bezduché te-
lo, úplnú rezignáciu. obmedzené pohyby, 
hlava sa hýbe ostro, náhle (ako na povel) 
– pohyby nevychádzajú z vnútra, ale 
odrážajú povinnosti režijného konceptu. 
obmedzený očný kontakt – interpretka sa 
pozerá priamo pred seba (dojem, ako by 
sa pozerala dovnútra, nie smerom von).

Javisko / 
scéna

Žiarivé, svetlé osvetlenie do 
zlatista, s padajúcimi lesklými 
konfetami.

Sivé prostredie, osvetlenie je chladné, skôr 
do modrých, bielych, sivých tónov. počet 
padajúcich konfiet je obmedzený, kvôli 
odlišnému osvetleniu sa lesknú menej.

Symbolika tohto miesta poukazuje na povrchnosť a faloš Dorianovho nového sveta, kto-
rému viac záleží na uznaní svojich priateľov než na láske. posilnením tohto odkazu je aj jeho 
replika zo začiatku štvrtej scény (pred vystúpením) »the man who could wrong her would be 
a beast, a beast without a heart« / »muž, ktorý by jej dokázal ublížiť by musel byť monštrom 

Tabuľka č. 2: 
Komparácia dvoch 
spôsobov interpretácie 
Sybilinej árie v rámci 
opery s ohľadom na 
niektoré aspekty
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bez srdca«,11 ktorá stojí v ostrom kontraste s jeho neskorším konaním, kedy na základe jedného 
nevydareného vystúpenia dokáže odvrhnúť svoju lásku. Ďalšou silnou myšlienkou týchto scén 
je basilova replika »love is more wonderful than art« / »láska je zázračnejšia (úžasnejšia) než 
umenie«,12 čím naráža na hodnotový systém a preferenciu pominuteľných hodnôt oproti sil-
ným a trvalým hodnotám, akou je aj láska dvoch ľudí. Dorian sa stáva agresívnym, bezcitným 
a sebeckým. Sybil sa ospravedlňuje Dorianovi za svoje vystúpenie a v úprimnej spovedi sa mu 
zdôverí so svojou láskou k nemu. orchestrálny sprievod v tomto momente naberá na dynami-
ke a vnútornom pohybe, čo odráža rozpoloženie Doriana, ktorý zápasí s hnevom, nervozitou 
a agresiou. 

paradoxne Sybil vo svojej árii stelesňuje opheliu (jej výstup z 5. scény 4. dejstva), ktorá 
v príbehu o Hamletovi nezvládne odmietnutie, zošalie a následne sa utopí. Veľmi podobný osud 
stretne aj Sybil, ktorá po Dorianovom odmietnutí vidí jediné východisko v samovražde (vypije 
jed vo svojej šatni). Scéna končí slovami »The world is changed because you are made of ivory 
and gold«,13 ktoré sú významné z hľadiska ďalšieho priebehu opery, keďže budú symbolom 
výčitiek Dorianovho svedomia v momentoch jeho zvrátenosti a krutosti.

Strata duše bez návratu (niet cesty späť) – vražda Basila (Scene 9, 10)
V deviatej scéne po ďalšej zhýralej noci Doriana navštívi basil Hallward, maliar, ktorý do Doria-
novho obrazu vložil celý svoj umelecký talent a nadšenie. basil je znepokojený zlou povesťou 
Doriana a tajne dúfa, že sa mu ho podarí priviesť späť na správnu cestu. Dorian je v tejto 

11 Úryvok z libreta
12 Úryvok z libreta
13 Úryvok z libreta: »Svet sa zmenil, lebo si zo slonoviny a zlata« (preklad V. o. b.). Sybil týmito 

slovami naráža na pomýlený hodnotový systém Doriana.

/9

Notový príklad č. 4: 
Zmena Dorianovho 

charakteru – hnev, 
nervozita, agresia
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chvíli odmietavý, nepríjemný, povrchný, namyslený a nezaujíma ho názor starca basila. Maliar 
už nespoznáva Doriana a obáva sa o jeho dušu. akonáhle však spomenie slovo duša, Dorian 
znervóznie a hudobná zložka naberá na temperamente, až agresivite, čo odzrkadľuje aj zrých-
lenie celkového tempa a predpísanie »ruvido«, čo znamená »hrubo, drsne«, čím sa zvyšuje aj 
vnútorné napätie diela. Dorianov prejav sprevádza rytmická pulzácia v sekcii bicích nástrojov, 
čo by sme mohli označiť aj za symbol »cesty na popravisko«, kam Dorian vedie nič netušiaceho 
basila. Dorianov vokálny part je vypätý s častým vrcholením na vysokých, exponovaných tó-
noch. podobne ako v úvode opery, kedy sa využívali opakované tóny na potvrdenie osudového 
rozhodnutia, v tomto momente sa objavujú opakované tóny ako výraz šialenstva a nevyspyta-
teľnej agresie v Dorianovom konaní. 

pre posilnenie účinku v záverečnom dialógu basila a Doriana skladateľka často necháva 
vyznieť vokálny part s minimálnym nástrojovým sprievodom v jeho »nahej« kráse, čím celá 
scéna nadobúda oveľa hrôzostrašnejší a zároveň nevyspytateľnejší charakter. 

blížiacim sa momentom odhalenia skazeného, znetvoreného obrazu pred svojím tvorcom sa 
hudobná štruktúra »zamotáva« – je komplikovaná a v mnohých miestach aj ostro disonantná. 
basilov vokálny part sa vyznačuje neprirodzenými septimovými skokmi prostredníctvom stále 
sa opakujúcich tónov es – d1, čo by sme mohli považovať za znázornenie hrôzy a strachu. 

/10

Notový príklad č. 5: 
Opakované tóny ako 
symbol stupňujúceho 
sa šialenstva a agresie 
v Dorianovom konaní 
počas toho, ako vedie 
Basila k svojmu obrazu

Notový príklad č. 6: 
Minimálny nástrojový 
sprievod pre posilne-
nie efektu vokálneho 
partu Doriana
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po odhalení obrazu zaznieva ústredná téma opery »hlasy obrazu«, z čoho je evidentné, že 

Dorianova duša je zvrátená a zmenená na nespoznanie. paradoxne po odznení tohto motívu sa 
Dorianov prejav upokojí. oproti predošlej nervozite a agresivite (typický dynamický, aj tempo-
vý vzruch a napätie) jeho vokálny prejav je až desivo chladnokrvný. Výškový rozsah týchto fráz 
nie je až taký veľký a frázy namiesto predošlej stúpajúcej tendencie končia klesaním (akýmsi 
konštatovaním). V momente, keď si basil uvedomí nezvratnosť Dorianovej skazy, objaví sa 
v inštrumentálnom sprievode pomalý klesajúci chromatický motív, ktorý evokuje blížiace sa 
nebezpečenstvo. Chromatické klesanie je posilnené predpísaním glissanda, ktoré je postupné 
a veľmi pomalé. Celý tento motív by sme mohli prirovnať k presýpacím hodinám, ktoré pomaly, 
ale isto odpočítavajú čas do konca basilovho života. 

Silným momentom tejto scény je návrat mŕtvej Sybil, ktorej hlas zaznieva spoza scény. po-
užitie takejto reminiscencie je výborným dramaturgickým momentom vzhľadom na to, že Sybil 
bola prvou osobou, ktorá úprimne milovala Doriana a zomrela kvôli jeho povrchnosti a zvráte-
nosti. basila stretol podobný osud, kedy milovaný objekt jeho umenia ho chladnokrvne zabil. 
Sybil sa prinavráti prostredníctvom poslednej myšlienky, ktorú vyslovila pred smrťou (»the 
world is changed because you are made of ivory and gold«),14 a stelesňuje Dorianovo svedomie, 
ktoré sa čím ďalej, tým viac hlási o pozornosť. V porovnaní s frázou, ktorú Sybil vyslovila pred 
smrťou, je po hudobnej stránke reminiscencia riešená s miernou zmenou. Kým v prvom prípade 
bola fráza dynamickejšia a vyústila do záverečného zúfalého výkriku, v tomto momente je z in-
tervalového hľadiska oveľa striedmejšia, odmeranejšia a namiesto očakávaného vysokého tónu 
na konci sa stretneme s opakovaním tónov, čo symbolizuje určitú rezignáciu, akýsi symbol, 
že niet záchrany pre Dorianovu dušu. Túto symboliku potvrdzuje aj »G.p.« (generálna pauza) 
po odznení Sybilinej frázy, ktorá poskytuje poslucháčovi (aj samotnému Dorianovi) adekvátny 
priestor pre doznenie hudobných myšlienok a uvedomenie si hĺbky a závažnosti situácie.

14 Úryvok z libreta. por. pozn. 13.

Notový príklad č. 7: 
Posledná fráza 

pred smrťou Sybil – 
pohyblivejšia, dyna-

mickejšia výstavba so 
záverečným výkrikom
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Vrchol a finálne riešenie – neúmyselná samovražda
Dorian sa snaží potlačiť pocity viny bujarou zábavou vo verejnom dome, ale jeho duša je 
natoľko pošpinená, že už nič nedokáže pomôcť zabudnúť. Dorian je na pokraji absolútneho 
psychického zrútenia, hlavne keď si uvedomí, že s týmto strašným bremenom a chorou dušou 
bude musieť žiť svoj (nekonečný) život. Jeho dušu ťažia ďalšie zbytočné úmrtia, ktoré nepriamo 
zapríčinil – alana Campbella a Jamesa Vanea. Jeho svedomie sa ozýva v podobe Sybil, ktorá 
však oproti prvému výjavu svedomia prichádza s inou hudobnou myšlienkou (túto zmenu mô-
žeme pripísať aj faktu, že Sybil sa na chvíľu vráti na scénu v podobe hosťujúcej speváčky, ktorá 
tiež očarí Doriana, podobne ako v minulosti ona). Melódia jej vokálneho partu ako »Dorianovho 
svedomia« je nevtieravá, mysteriózna, čo privádza Doriana k absolútnemu zúfalstvu. Dorian 
bezútešne hľadá možnosť vykúpenia, chce ukončiť svoje trápenie, snaží sa získať si späť svoj 
život. Neuvedomuje si, že z tohto bodu je už návrat nemožný. 

/12
Notový príklad č. 8: 
Návrat Sybil v podobe 
Dorianovho svedomia
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V pätnástej scéne je stredobodom pozornosti iba Dorian a obraz. Dorian nedokáže ďalej 
niesť bremeno svojej skazenosti, a preto sa rozhodne zničiť svoj obraz ako jediný dôkaz jeho 
hriechov. Zabúda však na magické prepojenie, ktoré je medzi ním a obrazom. akonáhle zabodne 
nôž do obrazu, neúmyselne zabíja sám seba. V tejto scéne skladateľka opäť zvolila iba mini-
málny inštrumentálny sprievod k vokálnemu partu hlavného hrdinu, čím sa vyzdvihuje aj jeho 
absolútna samota. Napriek tomu, že sa nachádzame v závere opery, vokálny part stále graduje 
a stavia ústrednú postavu pred interpretačne náročnú úlohu. pre jednotlivé frázy je opäť 
typický ascendentný charakter, ktorý často vyústi až do hraničných polôh (ais2, b2) už aj tak 
vypätého a náročného partu Doriana. Výraznú farbu dodáva scéne harfa, ktorá sa v predošlom 
priebehu opery objavovala v spojitosti s postavou Sybil. V tomto momente by sme to mohli 
považovať za akýsi skrytý symbol. Harfa hrá takmer počas celej scény ostináto, ktoré sa skladá 
z tónov e2 a dis1 (neskôr sa to zmení na interval čistej oktávy cis1 a cis2) a pripomína zvuk ti-
kajúcich hodín (plynutie času). posledný návrat príznačného motívu je podobne ako Dorianova 
duša trvalo pozmenený, ale zo spleti hlasov sa po dlhom čase opäť ozve čistá, jasná pôvodná 
melódia ako symbol odchádzajúcej duše umierajúceho Doriana. V predošlých variáciách tohto 
motívu sa ozývali démonické hlasy, ako keby sa pootvorila pekelná brána a my by sme mali 
možnosť počuť zavíjajúce ľudské duše, ktoré boli odsúdené na večné zatratenie. Takýto osud 
čaká aj večne mladého Doriana Graya, ktorý s vidinou nekonečnej krásy a mladosti zapredal 
svoju ľudskosť a nevinnosť diablovi. Hoci sám nestretol toho diabla, Lord Henry mu bol verným 
pomocníkom a radcom do pekla. Z mladej, nevinnej, neskazenej a čistej duše sa jedným zlým 
rozhodnutím stáva človek, ktorý nepozná svedomie, hranice ani ľudskosť. 

opera sa uzatvára finálnym inštrumentálnym číslom, kde sa v podobe Mrs. Leafovej objaví 
štipka nádeje. Verná služobníčka Doriana Graya pootvorí okno, aby slnečné lúče rozžiarili temné 
kúty jeho príbytku. Žiara slnečných lúčov bude možno schopná opäť prebudiť dobro v tem-
ných dušiach. Z hľadiska hudobnej štruktúry sa tento záver vyznačuje mohutnými a dlhými 
akordami rôznych štruktúr a opäť prítomným ostinátom v harfe (plynutie času). Súzvuky 
sú zastúpené od jednoduchších kvintakordových obratov až k zložitejším vyšším terciovým 
sústavám či kvartovým akordom.

Hoci tento príbeh v sebe nesie faustovské symboly, Dorianov osud je oveľa strašidelnejší, 
odpudzujúci a démonický. Hranica, kam až človek dokáže zájsť bez štipky úprimnej ľútosti, je 
ne uveriteľná. príbeh o Dorianovi Grayovi bohužiaľ nikdy nestratí na aktualite. Žijeme v po-
vrchnom svete, ktorý ovláda len akýsi vytvorený ideálny obraz o našich životoch, ktoré pre-
zentujeme na sociálnych sieťach a strácajú sa pravé ľudské hodnoty ako vernosť, úprimnosť, 
nezištnosť, pravá láska, či rodina, skutočné priateľstvo a zmysel pre spravodlivosť.

Záverečné zhodnotenie
Ľubici Čekovskej sa podarilo vytvoriť dielo, ktoré je dôležitým míľnikom v opernej tvorbe po 
roku 1989. opera je prepracovaná z hľadiska dramaturgie, premenlivá a rôznorodá v hudob-
nom jazyku a medzinárodne uplatniteľná a zinscenovateľná z pohľadu námetu. Z hľadiska 
interpretácie ide o premyslené a »spievateľné« dielo, ktoré berie ohľad na vokálne možnosti 
spevákov bez vyhrotených a extrémnych požiadaviek. Skladateľka dbá na zmysluplnosť spieva-
ného textu, správnu akcentáciu (striedanie ťažkých a ľahkých dôb podľa špecifík jazyka) a na 
vedenie melodickej línie vo vokálnych partoch. po bratislavskej inscenácii, ktorá sa v hracom 
pláne udržala dve sezóny, sa v najbližších rokoch dočkáme ďalšieho naštudovania. opera sa 

/13

Notový príklad č. 9: 
Začiatok finálneho 

inštrumentálneho čísla
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/14
uvedie v Eduard-von-Winterstein-Theater v annaberg-buchholzi v Nemecku. Kvôli podmienkam 
divadla bude orchester mierne zredukovaný (napr. namiesto 3 trombónov budú iba 2) a libreto 
sa preloží do nemeckého jazyka.15

Skladateľka v súčasnosti pracuje na ďalšej opernej kompozícii, ktorá vzniká v spolupráci 
s Národným divadlom v brne. Libreto je koncipované ako voľné pokračovanie románu Orlando 
od Virginie Woolfovej. premiéra opery je predbežne naplánovaná na rok 2024.16

15 Z osobného rozhovoru so skladateľkou Ľubicou Čekovskou.
16 Z osobného rozhovoru so skladateľkou Ľubicou Čekovskou.
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Úvod

Novodobé hudobno-teoretické zmýšľanie sa pokú-
ša čo najvýstižnejšie uchopiť hudobnú štruktúru 
a procesuálny priebeh hudby a inovovať jej inter-

pretáciu tak, aby sa priblížila k získaniu nových poznat-
kov o zložitom fenoméne hudby. Možnosti na získanie 
nového poznania sú viaceré – buď tvorbou nových muzi-
kologických výskumných metód a prístupov k výskumu, 
alebo aj aplikáciou metód a poznatkov z iných vedných 
disciplín.

Táto štúdia sa snaží čitateľom priblížiť podstatu prí-
stupu k hudobnej výpovedi a výkladu jej štruktúrova-
ného priebehu v čase z pozície vnímania analógií s vý-
znamom a podstatou ľudského gesta. Gestické pohyby 
sa odjakživa používajú ako doplnok, rozšírenie alebo 
doplnenie výpovede (väčšinou pri reči) a napomáhajú 
k spresneniu a často aj citovému obohateniu (rečovej) 
komunikácie. Cieľom štúdie je rozšíriť poznanie sloven-
skej a českej hudobno-teoretickej a muzikologickej obce 
o podstatné informácie o princípoch, základných cieľoch, 
snahách, metódach a možnom prínose skúmania vzťahu 
hudby a gesta. V optimálnom prípade by mohla štúdia 
podnieť záujemcov aj ku ďalším úvahám a výskumom 
v danej oblasti alebo z daného uhla pohľadu.

Vzťah hudby a gesta v nedávnej minulosti skúmalo 
viacero muzikológov a v 20. storočí aj niekoľko semio-
tikov a filozofov. Za nové v súčasnosti možno považo-
vať tie prístupy, ktoré sa snažia hľadať viac alebo menej 
priame prepojenia významu hudobnej štruktúry a význa-
mu ľudského gesta.

Hudobnú gestiku ako alternatívny spôsob interpre-
tácie hudobného tvaru vo vzťahu k jeho komunikačným 
potenciám a vo vzťahu k jeho hudobnému i mimo-
hudobnému významu spracovali v štúdiách a knihách 
napríklad nasledovní autori: Jarmila Doubravová z po-
zície hudobnej semiotiky,1 robert S. Hatten v pojednaní 
o teórii hudobného gesta,2 Steve Larson výkladom typov 
síl, ktoré vyvolávajú pohyb v hudbe a môžu byť analo-
gické s gestickým pohybom,3 David Lidov diferencovaním 
ľudských gest z hľadiska ich významu, trvania a mož-
ností ich hudobných analógií,4 paul Ekman,5 Lawrence M. 
Zbikowski,6 Guerino Mazzola pojednaním o pôvode gest, 

1 doubravová, Jarmila: Sémantické gesto, praha: Karoli-
num, 2001.

2 hatten, robert S.: A Theory of Musical Gesture and its 
Application to Beethoven and Schubert, in: gritten, anthony – 
King , Elaine (eds.): Music and Gesture, London – New York: 
routledge, 2006, s. 1-23.

3 larson, Steve: Musical Gestures and Musical Forces: Evi-
dence from Music-Theoretical Misunderstandings, in: gritten – 
King (eds.), Music and Gesture ( pozn. 2), s. 61-74.

4 lidov, David: Emotive Gesture in Music and its Contra-
ries, in: gritten – King (eds.), Music and Gesture ( pozn. 2), 
s. 24-44.

5 eKMan, paul: Odhalené emoce, brno: Jan Melvil publishing, 
2015.

6 zbiKoWsKi, Lawrence M.: Foundations of Musical Gram-
mar, oxford: oxford university press, 2017, https://doi.
org/10.1093/oso/9780190653637.001.0001.

Music and gesture
The article examines music and its meanings from the 
point of view of human gestural movements. in this 
way, the study explores approaches that can point to-
wards new understandings of the nature of music as a 
process that takes place over time. The way that music 
is perceived by the listener due to its movement in time 
and changes in tension is also influenced by how the 
musician communicates with the spectators through 
his gestures.

Keywords: theory of communication; gesture in music; 
musical process; meaning of music
Number of characters / words: 31 982 / 4 498
Number of music examples: 4

Eva FErKoVá
Katedra teórie hudby, Hudobná a tanečná fakulta,

Vysoká škola múzických umení, bratislava

Hudba a gesto*
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* revidovaná a aktualizovaná verzia príspevku predneseného 
na Jarnej muzikologickej dielni pedagógov KTH VšMu Vade ad 
formicam, o piger (bratislava, 4. 5. 2022).
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ich diferenciácií v rozmanitých geografických, národných a historických kultúrach a ich vzťahu 
k predvádzaniu/interpretácii hudby7 atď.

1.
Spojenie hudby a gesta možno vnímať z viacerých uhlov pohľadu:
– hudba sama je gestom alebo súborom gest (v časovej následnosti);
– hudba používa špecifické hudobné gestá na vyjadrenie významu vzťahujúceho sa k človeku 

a tieto gestá majú podobnosť s ľudskými (telesnými/tvárovými) gestami;
– ľudské gestá je možné preložiť do hudobného znenia.

Gesto má pohybovú podstatu, teda vzniká z pohybu časti tela, prípadne tváre (mimický 
pohyb). Hudba ako časové umenie sa zvykne vo svojom priebehu pripodobňovať pohybu. Má 
preto všetky atribúty poskytujúce argumenty na vnímanie a opisovanie hudobného priebehu 
ako istého typu gesta. pre človeka je gesto a gestikulácia nevyhnutnou súčasťou komuniká-
cie, prebieha v čase a je pohybového charakteru (mimika tváre vzniká pomocou pohybových 
zmien v tvárových svaloch). V teoretických výkladoch sa gesto/gestika a gestikulácia odlišujú 
vo význame: gestikulácia ako náhodný a nie vždy významu reči zodpovedajúci pohyb, gesto 
ako cielený a na posilnenie či doplnenie významu reči zameraný pohyb, ktorý ju obohacuje, 
v niektorých prípadoch ju upresňuje a dokonca v špeciálnych prípadoch aj nahrádza. Gesto má 
teda komunikačnú funkciu a cieľ, gestikulácia môže byť bezvýznamná a náhodná.

V 20. storočí sa ku skúmaniu významu gest vyjadrovali najmä lingvisti. Jarmila Doubra-
vová vo svojej hutnej štúdii o sémantickom geste8 predostrela celú plejádu autorov z odboru 
lingvistiky, sémantiky, semiotiky a ďalších filozoficko-esteticky orientovaných smerov, ktorí 
sa v textoch venovaných významu v umení a hudbe dotkli aj gesta. Zväčša išlo o opis gesta 
ako motorického, ale súčasne sémantického (teda nesúceho význam) pohybu, ktorý má však 
sprievodnú funkciu (ako poukazuje Doubravová napr. na Mukařovského pojednaniach o geste).9 
Gesto je tu v popredí pri spojení s básnickým jazykom a vyjadrovaním emócií. priama štruktu-
rálna nadväznosť ku hudobnému priebehu však v pojednaniach uvedených autorov ešte nebola 
dostatočne konkretizovaná a rozpracovaná. autori z okruhu pražského lingvistického krúžku, 
ktorých autorka pomenúva, sa sústredili na motoriku a rytmus najmä v slovesnom umení.

2.
Teória hudobného gesta by mala, pri ambícii nachádzať a konkretizovať gestá priamo v hu-
dobnej štruktúre, začínať hľadaním charakteru a významu hudobného gesta pri komunikácii 
človeka a hľadaním možností, ako by sa mohol človek prejavovať alebo vyjadrovať (hudobnými) 
gestami v sofistikovanom hudobnom diele. robert S. Hatten10 chápe gesto ako účinný pohyb 
prebiehajúci v čase, ktorý sa môže stať nositeľom významu.

rôzni interpreti hudby môžu gesto sprostredkovať svojimi médiami alebo kanálmi, pro-
stredníctvom buď zmyslového vnímania hudobného pohybu ako gesta, alebo priamym pohy-
bom interpreta na koncerte pri (hudobnom) predvedení – motorikou, mimikou, prípadne ich 
kombináciou. špecifickým interpretačným umením je v tomto spojení dirigovanie, ktorého 
priamym komunikačným kanálom sa stalo práve gesto.

Hudba môže podľa Hattena sprostredkovať všetky možné zmysluplné, komunikujúce ľudské 
pohyby (gestá rúk, tvárovú mimiku, tanec atď.). pritom ide o vnímanie ich prekladu do vytvá-
raných alebo interpretovaných zvukových javov a ich zmien prebiehajúcich v čase.

ak by mal byť každý (na výpoveď a komunikáciu zameraný) cielený pohyb ľudského tela 
považovaný za gesto, ku gestickým umeniam by sme okrem dirigovania zaradili aj tanec 
a pantomímu. V oblasti interpretácie hudby však viacerí umelci-interpreti často bohato pracujú 
s gestom, napríklad speváci, ale aj hráči na hudobných nástrojoch. Vyjadrujú však tieto gestá 
aj hudobný priebeh? alebo vyplývajú len z telesnej aktivity rozozvučiavania nástroja?

Nielen Hatten, ale aj viacerí ďalší (nižšie spomínaní) autori sa pokúšajú odpovedať na 
otázku, či a ako je možné hľadať gesto aj priamo v hudobnej štruktúre a tvarovaní hudobného 
procesu (ktorý sa neustále mení v časovom priebehu) a aká je jeho podstata, či je nositeľom 
umeleckého významu.

7 Mazzola, Guerino et al.: The Future of Music. Towards a Computational Musical Theory of Everything, 
Cham: Springer Nature Switzerland aG, 2020.

8 doubravová, Sémantické gesto ( pozn. 1), s. 9-17.
9 Tamtiež, s. 15.
10 hatten, A Theory of Musical Gesture ( pozn. 2).
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podľa Hattena môžeme nájsť (zvukové) gesto v intonačnom tvarovaní reči, v speve, v po-
hybe a priebehu (procese) inštrumentálnej hudby, ale aj v notovom zápise (vizuálne gesto 
určené na znenie).

Všetky typy gest, či už skutočné, alebo implikované, či už chcené, alebo nechcené, môžu 
byť vnímané ako zmysluplné, ak ich tak pochopíme, ak prijmeme ich správu. Gesto ako komu-
nikačný prostriedok môže veľmi presne a výrazne odhaľovať skutočný prístup gestikulujúceho, 
alebo vyjadrovať jeho citové prežívanie. Ľudské gestá obsahujú všetky charakteristické znaky, 
ktoré sa spájajú s muzikalitou – rytmický priebeh (rytmická pulzácia – rytmizácia), časovanie 
(časové trvanie pohybu jedného gesta), kontúrovanie (vedenie) melodickej línie (a tvarovanie 
gesta), postupy zmien hlasitosti (a zdôrazňovanie gesta). Zdraví ľudia, rozvinutí (vzdelaním, 
výchovou a komunikáciou v spoločenstve) majú v svojej komunikačnej výbave obsiahnuté aj 
schopnosti a vedomosti, ako gestá správne používať a ako gesto (aj mimické) dešifrovať. Ges-
tom sa v minulosti vyjadrovali rôzne afekty a posolstvá ešte skôr, než sa vyvinula reč. Tento 
vývojový smer možno ešte aj dnes jasne pozorovať na batoľatách, ktoré ešte predtým, než sa 
naučia hovoriť, vedia s matkou komunikovať rôznymi plnovýznamovými gestami, mimikou 
a pohybmi. Samozrejme, ich význam nie je vždy tak konkrétny či porovnateľný s významom 
konkrétnych slov v reči, ale má jasnú komunikačnú podstatu. Na druhej strane, niekedy je 
schopné aj malé dieťa odkomunikovať city a potreby oveľa presnejšie gestami tela a mimiky, 
než by bol človek schopný opísať ich slovami.

Každý zložitý pohyb sa dá podľa Hattena považovať za gestické vyjadrenie, ak je zložený 
zo zmyslových a/alebo motorických elementov, alebo najčastejšie z ich kombinácie. pritom 
komunikačný význam gesta je komplexný. Teda, pohyb gesta je nerozložiteľný, ako nie je roz-
ložiteľný ani jeho komplexný význam. Ľudská schopnosť rozpoznať podľa výrazu tváre človeka 
jeho citový stav je podobná schopnosti človeka v prúde hudby rozpoznať emóciu alebo výraz 
cez špecifickú harmóniu, melódiu či farbu zvuku (aj jednotlivých znejúcich hudobných nástro-
jov v skupine rôznych nástrojov), prípadne zložitý hudobný odkaz, slovami často neopísateľný.

Schopnosť človeka vnímať časový priebeh hudby v tvaroch (postupné zaznievanie rôznych 
frekvencií nevnímame ako oddelené za sebou nasledujúce rôzne výšky tónov, ale ako melodickú 
líniu – tvar) nám dáva aj možnosť vnímať zložité, v čase prebiehajúce, teda zmyslovo-pohy-
bové gestá. ide o prejavy nielen senzo-motorického dynamizmu, ktorý je človekom oddávna 
ovládaný a spomína ho napr. aj Jozef Kresánek,11 ale aj prejavy oveľa zložitejšieho hudobného 
dynamizmu.

Jedným z konkrétnych výrazných hudobných gest, ktoré dokumentuje Hatten viacerými 
ukážkami z tvorby Ludwiga van beethovena ( Notový príklad č. 1) a Franza Schuberta (a opi-
suje aj Miroslav Filip), je gesto špeciálne pomenované ako postup »hypertrofického prieťahu«. 
Filip hovorí o efekte uvoľnenia napätia:

»Hypertrofia prieťahu napína do krajnosti puto súdržnosti medzi súzvukmi, odďaľujúc 
asociatívne očakávané rozvedenie. Tým sa predlžuje trvanie konfliktu a pri dosiahnutom 
rozvedení sa uvoľňuje väčšie psychické napätie.«12

Terminológiu gesta Filip nepoužíva, ale komunikačný význam tohto špeciálne štruktúro-
vaného priebehu predĺženého a pri rozvedení o to silnejšie uvoľneného napätia, prinášajúceho 
výsledok v rovine emocionálneho zážitku, je zjavne interpretovaný v zmysle Hattenovej teórie 
hudobného gesta (na príklade č. 1 prvý zakrúžkovaný postup melódie). Hoci formálne dielo 
Music and Gesture vyšlo v roku 2006 a Filipovo Súborné dielo až v roku 2012, prvé vydanie 
Filipovej hlavnej publikácie Vývinové zákonitosti klasickej harmónie sa datuje v prvom vydaní 
v roku 1997 a ako dizertačná práca vzniklo v sedemdesiatych rokoch 20. storočia.

Hatten rozlišuje medzi výrazovým pôsobením gesta a normatívnou štylistikou pri jeho 
používaní. ako príklad uvádza začiatok poslednej časti beethovenovej Klavírnej sonáty Es dur, 
op. 7 ( Notový príklad č. 1), kde hlavná téma začína dvakrát za sebou nasledujúcim hyper-
trofickým prieťahom a v priebehu jej vývoja je celá štylistika postavená na princípe melodic-
kých prieťahov. Tu sa oslabuje emocionálny výraz v prospech konvencie. podobne sa výrazovo 
oslabujú v mnohých dielach melodické postupy, ktoré sa zaužívali ako rétorické figúry a pri 
premnoženom využívaní už nie sú vždy adekvátne a účinne použité v zmysle svojich výrazo-
vých možností. pri cielenom využití však napríklad gesto rozvíjajúceho sa trúchlenia, smútku, 
žiaľu je nielen normou, ale aj zvukovým vyjadrením v klesajúcom chromatickom postupe 
nadol, najmä v hlbokých polohách ( Notové príklady č. 2 a 3). V príklade zo Sláčikového 

11 KresáneK, Jozef: Tonalita, bratislava: opus, 1982, s. 26-28.
12 filiP, Miroslav: Súborné dielo, i: Vývinové zákonitosti klasickej harmónie, bratislava: Hudobné cen-

trum, 2012, s. 42
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kvarteta č. 8 Dmitrija šostakoviča ide o hudbu, ktorá je známa svojim smútkom presiaknutým 
autobiografickým obsahom. Smútok vyjadruje napodobnenie gesta/pohybu ľudského tela nadol 
nielen poklesom ramien, zhrbením, poklesom hlasu, ale aj mimicky – poklesom kútikov úst, 
líc, zvraštením čela atď. Názov tohto gesta je známy už z čias rétoriky v hudbe ako »lamento 
bas«, no jeho použitie nájdeme aj u skladateľov 18., 19. aj 20. storočia.

3.
Ďalší autor Steve Larson zastáva názor, že »hudba je ideálnym médiom na to, aby bola defino-
vaná pomocou gesta«.13

podobne ako fyzikálny jav – pohyb – je aj hudba javom prebiehajúcim v čase. Fyzikálny 
pohyb predstavuje zmenu polohy (vyvolanú pôsobením nejakej sily, alebo viacerých síl) za ča-
sový interval, hudobný pohyb prináša v tomto zmysle tiež zmeny za časový interval, avšak ide 
o zmeny iného typu, nie typu premiestňovania. pri väčšine metaforicky opísaných priebehov 
hudby ide tiež o zmeny energie alebo sily, prípadne o zvyšovanie napätia, či jeho uvoľňova-
nie. pri každom výklade hudby (jej priebehu a významu), ktorý pojednáva o silách (v hudbe 
pôsobiacich alebo hudbou vyvolávaných), majú autori na mysli pôsobenie hudby v časovom 
priebehu. Larson vyzdvihuje tri základné sily, ktoré sa (nielen) v hudbe uplatňujú:
– sila príťažlivosti vrcholu alebo smerovania do cieľa (v hudbe »musical magnetism«);
– sila zemskej príťažlivosti (v hudbe »musical gravitation«);
– sila zotrvačnosti (v hudbe »musical inertia«).14

Tieto tri sily v časovej fyzikálnej metaforizácii možno pozorovať napríklad v melodických 
priebehoch. príťažlivosť centrálneho tónu, do ktorého smeruje melódia nahor (zo smerného, 
resp. tzv. citlivého tónu), však je už aj silou dostredivou, teda harmonickou (o čom pojednáva 
napr. aj novšia štúdia českého muzikológia Vladimíra Tichého).15 Zemská príťažlivosť je vyjad-
rená gestom klesania. pri pohybe rúk človeka ide jednoducho o pustenie ruky zhora nadol, pri 
melodickom priebehu sa takto dá charakterizovať každý klesajúci pohyb. To napríklad využí-

13 larson, Musical Gestures and Musical Forces ( pozn. 3), s. 61 (prekl. aut.).
14 Tamtiež.
15 tichý, Vladimír: Tonalita/atonalita? Pokus o reflexi fenoménu tonality a atonality z pohledu konce 

20. a začátku 21. století, in: tichý, Vladimír – havlíK, Jaromír – krejča, Tomáš – Zvěřina, petr: (A)to-
nalita, praha: Nakladatelství akademie múzických umění, 2015, s. 20-69.
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Notový príklad č. 1:
Ludwig van Beethoven: 
Klavírna sonáta č. 4 
Es dur, op. 7, 4. časť, 
takty 1-4

Notový príklad č. 2:
Fryderyk Chopin: 
Prelúdium č. 20 c mol, 
op. 28, takty 5-6

Notový príklad č. 3a:
Dmitrij Šostakovič: 
Sláčikové kvarteto 
č. 8 c mol, 1. časť, 
takty 88-94
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vali teoretici hudby, opisujúci jej priebeh rétorickým pripodobením (klesanie melódie dokonca 
mohlo symbolizovať pochovanie, či zmienku o položení na zem, ba i do zeme).

Naopak, príťažlivosť dobra, neba, boha atď. mohla byť gesticky vyjadrovaná smerovaním 
melódie nahor, často aj veľkým skokom. Takáto príťažlivosť nahor však na rozdiel od smerného 
tónu, ktorý je ku svojmu centru veľmi blízko (poltónová vzdialenosť), nemusí byť počuteľ-
ná a zmyslami vnímaná v hudbe. Môže ísť o príťažlivosť mimohudobnú, obsahovú či význa-
movú.

pri zotrvačnosti (»musical inertia«) je fyzikálne zrejmé, že teleso uvedené do pohybu, ak by 
nebolo spomaľované hustotou (a teda odporom) prostredia a súčasne zemskou príťažlivosťou, 
zotrvalo by v tom istom smere pohybu snáď až do nekonečna. Tak aj melodický pohyb v tom 
istom smere a tými istými intervalovými krokmi má silový aj gestický význam zotrvávania 
v pôvodnom impulze silového pôsobenia. až kým sa proti tomuto impulzu, proti tomuto gestu 
nepoužije iný impulz, iné gesto, iná sila, pôsobiaca iným smerom.

Vysvetľovanie hudby ako umeleckej komunikácie, v ktorej zásadnú úlohu zohrávajú sily 
porovnateľné s fyzikálnymi silami, má podľa Larsona niekoľko úskalí, ktoré často vedú k nedo-
rozumeniam, resp. k nesprávnym alebo zjednodušeným výkladom.

Tak ako v reálnom svete nikdy nepôsobí na teleso len jedna sila (napríklad impulz sily pri 
hode lopty), ale pre každý pohyb sa na jeho výslednej trajektórii podieľajú viaceré simultánne 
pôsobiace sily (proti sile zotrvania v danom nasmerovanom pohybe pôsobí napr. aj sila zemskej 
príťažlivosti, sila vetra, aj sila odporu hmoty vzduchu atď.), tak aj v priebehu hudobnej skladby 
každý pohyb melodickej línie, alebo pocit zmeny napätia (vnímaného v hudobnom priebehu) 
je vyvolaný viacerými, niekedy aj proti sebe pôsobiacimi silami. Následne je spolupôsobením 
viacerých síl vytvarované gesto, ktoré nie je možné opísať jednoducho ako výsledok pôsobenia 
jednej sily, ale len ako zložitý výsledok pôsobenia viacerých síl naraz. Sila zotrvačnosti ťahá 
melódiu jedným smerom stále ďalej, sila príťažlivosti (vrcholu melódie alebo tonálneho centra) 
naopak má tendenciu postup melódie jedným smerom ukončiť. Takýmito zložitými komplexný-
mi silami a vplyvmi vznikajú aj ľudské emócie, hudbou často gesticky komunikované.

Larson v metaforickom prirovnávaní síl pôsobiacich v hudbe fyzikálnym silám upozorňuje 
na ďalší zaužívaný omyl vo vyjadreniach alebo opisoch hudobného procesu. ide o opis smerova-
nia k nejakému cieľu. Vznikajú nepochopením podstaty pôsobenia napríklad sily zotrvačnosti, 
ktorá vo fyzikálnom význame vedie pohyb stále ďalej, v tom istom smere. Larson upresňuje, že 
práve vďaka zotrvačnosti môže poslucháč očakávať ďalšie pokračovanie melódie aj za dosiah-
nutou tonikou, teda aj za cieľom, ktorý bol vďaka príťažlivosti (napríklad tonálneho centra) 
dosiahnutý.

pre hudbu tieto interpretácie znamenajú potrebu komplexného výkladu gesta. Sila zo-
trvačnosti, ak sa melodická línia začne pohybovať jedným smerom, je ovplyvňovaná inými 
silami, pôsobiacimi proti nej. Sila príťažlivosti sa v hudbe najčastejšie objavuje pri opise pô-
sobenia tonálneho centra (na vnímanie priebehu tonálnej skladby) a sama o sebe je zložitým 
javom. ako v teóriách zahraničných autorov, tak aj v teóriách najvýznamnejších slovenských 
aj českých muzikológov (najmä Jozef Kresánek, Miroslav Filip, Emil Hradecký, Karel Janeček, 
Vladimír Tichý) sa v hudbe z hľadiska harmónie opisujú minimálne dve navzájom protirečivé 
sily – dostredivá a odstredivá, alebo centrifugálna a centripetálna. Sila dostredivá má porov-
nateľnú podstatu ako Larsonom uvádzaná magnetická sila (alebo sila príťažlivosti), keďže naša 
interpretácia tonálneho centra je vlastne interpretáciou hudobného centra, ku ktorému sme-
rujú (alebo sú priťahované) všetky sily, s cieľom vzruchy ukončiť, napätie uvoľniť. pri ďalších 
vlastnostiach tonálneho centra prichádza do úvahy aj sila gravitačná, keďže tóny smerujúce 
do centra popisujeme zároveň ako tóny smerujúce do statického bodu. V tonálnom centre sa 
sústreďuje pokoj, ukončenie. pri opise gesta by sme mohli klesajúcu melódiu, ktorá skončí na 
najspodnejšom tóne a súčasne aj na základnom tóne toniky (teda v centre/strede), vnímať ako 
gesto odvodené zo sily gravitácie (ťahajúcej do stredu zeme), ale pri postupe melódie nahor 
do najvrchnejšieho tónu, ktorý však rovnako môže byť súčasne základným tónom toniky, bude 
adekvátnejší prívlastok pre príslušnú silu príťažlivosti. Centrum však bude rovnako prinášať 
pre poslucháča pocit pokoja, ukončenia.

Zložitejšie je to v tonálnej hudbe so silou odstredivou, keďže tá sa síce (v metaforických 
opisoch a vysvetleniach) zvykne vysvetľovať ako odklon od centra, ale súčasne sa dá vnímať 
aj ako dostredivá sila k inému centru. Tu by mohli spolupôsobiť aj sila zotrvačnosti, aj sila 
príťažlivosti (iného centra) v komplexnom procese.

V hudbe je obrovský počet rôznych melodických a harmonických gest, ktoré vznikli najroz-
manitejšími vzájomnými pôsobeniami rôznych síl melodických, harmonicko-tonálnych, metric-
ko-rytmických, tektonických a iných.
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4.
pri snahe nájsť priamy vzťah medzi hudobným gestom a reprezentovaným ľudským (telesným 
[prekl. aut.], v anglickom texte »bodily«) gestom, navrhuje David Lidov16 upresniť rozlíšenie 
medzi gestickým pohybom človeka a iným jeho (telesným) pohybom. Kvôli muzikologickému 
využitiu navrhuje diferencovať typy gest, ktoré môžu byť hudbou reprezentované. ide najmä 
o možnosti, ako hudbu muzikologicky interpretovať. Lidov ponúka tri typy gest reprezento-
vateľné hudbou:
– emočné (»emotion«);
– zdôrazňujúce (»emphatic«);
– opisujúce tvary (»diagrammatic«) alebo štruktúry.

aj tu treba odlíšiť vrodené gestá, napríklad mimické, ktoré sa všade na svete spájajú s istou 
emóciou rovnako (bez ohľadu na rasu, národnosť, vzdelanie, výchovu atď.),17 a gestá získané, 
naučené, osvojené v rámci semiotických systémov odlišných kultúr, sociálnych kontextov a sys-
témov hodnôt. príkladmi vrodených emočných mimických gest môže byť stiahnuté obočie pri 
negatívnych emóciách hnevu, zdvihnuté kútiky úst pri pozitívnych emóciách radosti či šťastia 
atď. No naučené gestá priateľstva (a pozdravu) sú odlišné od národnosti a zvyklostí kontinentu 
či krajiny, kde sa používajú, ale sú aj závislé od profesijného zaradenia zdraviacich sa ľudí (napr. 
salutovanie v armáde, podávanie rúk, ukláňanie sa, kývanie rukou, hlavou atď. atď.). Známy 
rozdiel je medzi pokrútením hlavou u nás (význam nesúhlasu, odmietnutia) a pokrútením 
hlavou v bulharsku (význam súhlasu, prijatia).

podľa Lidova sa nedajú všetky v hudbe reprezentované gestá nájsť v notovom zápise, preto-
že sa odlišujú vo veľmi jemných detailoch. Na ich percepciu a zmyslové uchopenie je nevyhnut-
ný priamy »posluchový« hudobný zážitok. No nie je zatiaľ zrejmé, čo a ako analyzovať v procese 
znejúcej hudby tak, aby sme sa objektívne dopracovali ku gestickému obsahu hudobného diela 
v jeho priebehu.18

Lidov tiež upozorňuje na odlišnosť časového trvania prejavu rôznych emócií u človeka, 
ktoré sa prejavujú časovo od zlomku sekundy (napríklad výbuch hnevu) po niekoľkosekundový 
prejav emócie smútku či emócie úcty. Časové prejavenie danej emócie pravdepodobne priamo 
súvisí s časovým priebehom prezentácie príslušného emočného gesta cez tvarovanie hudobné-
ho priebehu.

Návrh na diferenciáciu emočných gest vyplýva podľa Lidova aj z potreby odlíšiť ich od gest 
ostatných. pritom je situácia komplikovaná aj skutočnosťou, že chaotická alebo náhodná ges-
tikulácia vznikajúca pri reči, ale nepodporujúca význam povedaného, a komunikujúca gestika 
sú odlišné typy zdanlivo rovnakého ľudského pohybu (či už rúk, ostatných častí tela, alebo 
tváre). Je preto žiadúce pri snahách o systematické a komplexné interpretácie hudobných gest 
vytvoriť typológiu a súbor príznačných postupov, ktoré stabilne hudobne vyjadrujú alebo 
označujú konkrétne emócie, pohyby či iné významy.

5.
Lawrence M. Zbikowski zaradil do výskumu problematiky hudobnej gramatiky aj kapitolu 
o hudobných gestách, resp. gestách v hudbe.19 Vyšiel z premisy, že spontánne gestá sú motivo-
vané myšlienkovými procesmi, ktoré nemusia byť závislé od reči a ktoré v mnohých prípadoch 
ponúkajú analógie pre dynamické procesy. K opisu gest v hudbe sa dostal analýzou pohybov ta-
nečníka Freda astaira a komediálneho herca Charlieho Chaplina (pri tanci na hudbu Uhorského 
tanca č. 5 Johannesa brahmsa vo filme Diktátor z roku 1940). analýzami smeroval k vysvetleniu 
úlohy syntaktických procesov a syntaktických vrstiev v hudobnej gramatike.

6.
autori publikácie, odvážne nazvanej Budúcnosť hudby (The Future of Music),20 skúmajú gesto 
z pozície matematiky (matematická teória gesta) a z pozície kultúry (kultúrne teórie gesta).

16 lidov, Emotive Gesture in Music and its Contraries ( pozn. 4). David Lidov (nar. 1941) je hudobný 
skladateľ a semiotik hudby, zaoberajúci sa o. i. nonverbálnou komunikáciou, aplikáciou matematickej 
lingvistiky pri výskume hudby a v hudobnej analýze. pôsobí ako profesor na univerzite v Toronte, viz 
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/david-lidov-emc.

17 pozri tiež eKMan, Odhalené emoce ( pozn. 5); eKMan, paul – friesen, Wallace V.: Unmasking the 
Face, Cambridge (Ma): Malor books, 2003.

18 lidov, David: Elements of Semiotics, New York: St. Martin press, 11999.
19 zbiKoWsKi, Foundations of Musical Grammar ( pozn. 6).
20 Mazzola et al., The Future of Music ( pozn. 7), s. 137-143, 187-196.
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Matematická teória gesta sa venuje najmä zvukovej stránke hudobného gesta, spojenej 
nielen so zvukom hudobných nástrojov, ale aj so zvukovou kvalitou a prúdom zvuku v čase, 
zabezpečenými podaním (umeleckej výpovede) interpreta. Matematická teória gesta je spojená 
s objektívnym fyzikálnym pohybom v hudbe, ktorý je merateľný a môže mať podľa autorov 
tri rozmery:
– výškový (frekvencia);
– hlasitostný (rozkmit/amplitúda kmitania);
– tempový (rýchlosť frekvenčných zmien).

Gesto (má vizuálnu podstatu, pohyb gesta vidíme) môže vhodne vizuálne dopĺňať zvuk 
hovorenej reči alebo hudby (reč aj hudbu počujeme). pre znenie hudby je vizualizácia jej priebe-
hu už dávno rozvinutá a bohato používaná (komplikovanou a mnohovýpovednou) modernou 
európskou notáciou. pôvodný dôvod jej vzniku (keďže samotný zvuk sa nedal až do konca 
19. storočia uskladniť) bola snaha uchovať či zapamätať skladbu pre potreby jej opätovného 
interpretovania, poučenia sa o jej priebehu (pre skladateľov), alebo aj pre potreby opätovného 
počúvania (pri pozitívnych hudobných zážitkoch), keď človek chcel krásnu alebo pôsobivú 
hudbu znovu počúvať. pri skúmaní prvých foriem európskej hudobnej notácie je zrejmé, že 
neumová notácia mala pôvod v tvare melódie, ktorý bol obkresľovaný pohybom dirigentových 
rúk. predchodca modernej notácie sa zrodil teda z gestického napodobňovania melodického 
tvaru rukami (dirigenta).

ak si položíme otázku, aké gestá hudby sú zachytené v notácii, môžeme pripustiť, že vi-
zuálna podstata notácie je v grafickom zachytení hudobného gesta. Melodické tvary stúpajúcej 
či klesajúcej melodickej línie vidíme priamo v notopise ako noty, postupujúce na notovej osnove 
smerom nahor a nadol. aj časový priebeh hudby a jej gestického priebehu je vizualizovaný 
v notácii v horizontálnej línii, v komplexe jej dĺžky, metra, rytmiky a tempa. podľa notácie je 
teda možné diferencovať gestá okamžité, strednej dĺžky a dlhotrvajúce, jednoduché, zložené, 
jednoznačné i premenlivé. podľa páuz, artikulačných značiek a priestorového umiestnenia nôt 
na ploche notového zápisu vidíme aj členenie hudobného priebehu z hľadiska gest.

rozporuplným alebo skôr viacznačným spôsobom žalostenia je napríklad úryvok zo Sláči-
kového kvarteta č. 1 e mol »Z mého života« bedřicha Smetanu, ktoré podobne ako spomenuté 
kvarteto Dmitrija šostakoviča má aj mimohudobný autobiografický obsah. pri počúvaní vy-
vrcholenia rozvedenia prvej časti ( Notový príklad č. 4) vidíme v notách nahor posúvané dvoj-
taktie, začínajúce malosekundovým poklesom v zdvihu a zastavení sa na čoraz vyššom tóne. 
Je otázkou, či ide o hudobné vyjadrenie ľudského náreku, alebo gesto narastania ľudského zú-
falstva (stupňujúci sa strach z hluchoty, ktorý priznal v spojení s Kvartetom aj sám skladateľ).

Spôsob vizualizácie najúčinnejších hudobných výrazov/gest emočného prežívania (meta-
foricky popisovaných ako napätia, gradácie, uvoľnenia, kulminácie, utíšenia upokojenia, nepo-
koj atď.) Mazzola a kol. presnejšie vo vzťahu k notácii neopisujú, no poučenému hudobníkovi 
a muzikológovi sa pravdepodobne spoja s priebehom harmonických štruktúr a vzťahov, ktoré 
pracujú s komplikovanejšími, tvárnejšími a viacznačnejšími silami (dostredivými a odstredivý-
mi a najmä ich mnohými kombináciami a variantmi, ako ich opísali významní teoretici tonál-
nej harmónie – v Čechách napríklad Karel Janeček a Emil Hradecký, Jaroslav Volek a Vladimír 
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Notový príklad č. 4:
Bedřich Smetana: 

Sláčikové kvarteto č. 1 
e mol »Z mého života«, 

1. časť, takty 155-160



64 E v a  F E r k o v á

Clavibus unitis 11/4 (2022), pp. 57-64 © Association for Central European Cultural Studies

A
r
t
i
c
u
l
i

/8
Tichý, na Slovensku hlavne Jozef Kresánek a Miroslav Filip, v zahraničí napríklad v minulosti 
Hugo riemann, Heinrich Schenker, v súčasnosti napr. Diether de la Motte, Clemens Kühn 
a mnohí ďalší). Každá kadencia môže byť jedným typom ukončovacieho alebo aspoň oddeľo-
vacieho gesta, gesta pomalého alebo rýchlejšieho uvoľnenia, upokojenia. aj nástup smerného 
tónu a jeho rozvedenie môže byť vnímané ako rýchle gesto napätia a uvoľnenia (čiastočne sa 
to týka aj hudby v Notovom príklade č. 4). Napätie zdvíha hlavu človeka, uvoľnenie ju nechá 
poklesnúť nadol.

Cennými, aj keď nie celkom súrodo uvedenými sú v kapitolách o gestách Mazzolu a kol. 
myšlienky viacerých umelcov a vedcov, ktorí spájajú svoju tvorivosť s gestom. Jedna za všetky 
je podnetná myšlienka francúzskeho vedca a matematika Jeana Cavaillesa, ktorý (voľne inter-
pretované) poukazuje na dôležitosť schopnosti pochopiť gesto (umeleckého diela) a ďalej v ňom 
pokračovať. Táto schopnosť je (podľa nás) mimoriadne dôležitá práve pri interpretačných ume-
niach, kde sa interpret stáva sprostredkovateľom medzi autorom a percipientom (posluchá-
čom). ak interpret dostatočne citlivo nepochopí gestickú výpoveď diela, jeho sprostredkovanie 
nemôže dosiahnuť význam a väčšinou ani kvalitu výpovede autora.

pre záujemcov o matematickú definíciu gesta a rozpracovanú matematickú teóriu gesta 
odkazujeme na ďalšie publikácie Guerina Mazzolu.21 podstatou prevodu grafického gesta zobra-
zeného v notách je geometrická reprezentácia bodov a kriviek (notopisu), ktoré sú pretvorené 
interpretom. Všeobecne možno teda charakterizovať túto teóriu ako teóriu matematickej re-
prezentácie interpretovho gesta (alebo gest kolektívu interpretov).

V oblasti kultúrnej teórie gesta opísali Mazzola a kol. tri hlavné typy gestického pohybu:
– fyzikálny;
– symbolický;
– psychologický.22

autori upozorňujú, že mnohé ľudské gestá sú kultúrne, sociálne aj historicky viazané na región 
a v ňom žijúce ľudské spoločenstvo. okrem spomenutej bulharskej odlišnosti pri gestickom 
význame pohybov hlavy (prikývnutie značí »nie« a pokrútenie hlavou značí »áno«) môžno 
poukázať aj na odlišnosť významu ukláňania sa v japonskej a čínskej kultúre atď. Viaceré gestá 
majú naopak univerzálne platný význam.

Ktoré z nich a ako sú prenosné do hudobnej výpovede, alebo naopak aká hudobná výpoveď 
nám evokuje gestickú komunikáciu, je v súčasnosti stále predmetom ďalšieho výskumu.

Záver
Výskum hudby môže nadobúdať v súčasnosti nové dimenzie, ako sme sa snažili v predloženej 
štúdii preukázať. ide o snahu skúmať hudbu ako výsostne ľudský výtvor a zároveň veľmi 
špecifický a jedinečný nástroj emocionálnej (ale nielen) komunikácie. otázka, prečo vnímame 
hudbu ako veľmi prirodzený a ľudskému naturelu blízky zvukový a dynamický prejav, stále 
nie je bezo zbytku zodpovedaná. analógie a metaforické prirovnania ku gestickému významu 
a dynamizmu by mohli byť ďalšou vhodnou cestou odkrývajúcou niektoré, doteraz nie celkom 
verifikované a konkretizované výrazové prostriedky hudby, ktoré umocňujú jej výpoveď.

ak pripustíme, že gesto sa rozvíjalo s myslením, pretvoreným do zvukového prejavu člove-
ka v hovorenej reči (dokonca podľa niektorých autorov gesto reči predchádzalo), a pripustíme 
aj, že hudba je prostriedkom výsostne ľudskej komunikácie, je pravdepodobné, že aj hudba sa 
rozvíjala v prepojení na ľudské myslenie, vyjadrované hudobným pohybom a gestikou, nielen 
v prepojení na reč (predstavu o rečovej podstate hudby čiastočne rozpracovala napríklad ré-
torická teória, ktorá však bola mnohými muzikológmi aj spochybnená ako obmedzujúca), ale 
aj mimo nej.

Tu priblížené teórie hudobného gesta alebo prepojenia hudby a gesta nám ukazujú cestu 
ďalších možných skúmaní významu hudby ako výpovedného umeleckého prejavu v jeho štruk-
túrnom priebehu. Hudba nemá slovnú podstatu, preto by sa jej výskum nemusel obmedzovať 
na podobnosť s rečovým prejavom.

21 Napr. Mazzola, Guerino et al.: The Topos of Music III: Gestures (Musical Multiverse Ontologies), 
Heidelberg: Springer, 22017; Mazzola, Guerino – andreatta, Moreno: Diagrams, gestures and formulas 
in music, in: Journal of Mathematics and Music 1/1 (2007), s. 23-46, https://hal.archives-ouvertes.fr/
hal-01161060/, atď.

22 Mazzola et al., The Future of Music ( pozn. 7), s. 187.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01161060/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01161060/
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1. Úvod

V decembri 2019 prišla správa z čínskeho mesta 
Wu-Chan o výskyte prvého prípadu ochorenia 
Co vi dom-19.1 od danej chvíle postupne narastal 

počet nakazených, až sa vírus rapídnou rýchlosťou rozší-
ril do celého sveta a spôsobil celosvetovú pandémiu.2 Tá 
narušila každodenný kolobeh a donútila ľudí prispôso-
biť sa novým podmienkam a opatreniam, ktoré nastali. 
rýchlo šíriaci sa vírus zasiahol všetky odvetvia, z čoho 
kultúrny sektor nevynímajúc. prirodzenou reakciou na 
túto situáciu sa stali otázky, na ktoré bolo potrebné zís-
kať odpovede.

Náš sociomuzikologický prieskum vznikol ako reakcia 
na situáciu vo svete zachvátenom pandémiou. Jeho vy-
pracovanie prebiehalo na pôde Vysokej školy múzických 
umení v bratislave na podnet vedúceho seminára dra-
maturgie a manažmentu pána prof. petra Daneka, ph.D. 
Získanie a spracovanie dát bolo uskutočnené na základe 
študentskej iniciatívy petry Čapovej a Martiny Feckovej. 
Vzhľadom na naše štúdium v oblasti hudobného priemys-
lu sa nás téma rozpoloženia a miera postihnutia kultúr-
neho sektora osobne dotkla.

Na hudobno-vzdelávacie prostredie, v ktorom bol 
prieskum realizovaný, nadväzoval aj výber respondentov. 
pozornosť smerovala prevažne na hudobné školy nižšie-
ho stredného i vyššieho vzdelania na území Slovenska, 
avšak vyskytli sa aj odpovede od ľudí pochádzajúcich 
z Českej republiky. Zároveň sme získali reakcie od res-
pondentov nie len z hudobnej praxe, ale aj z mimo hu-
dobného prostredia.

Tak ako v iných krajinách, aj ľudí pohybujúcich sa 
v umeleckom sektore na našom území primäla pandémia 
Covid-19 k úvahám nad rôznymi otázkami týkajúcimi sa 
kultúry, jej iniciatívy postaviť sa a čeliť nepriaznivým 
podmienkam, či jej perspektívy do budúcnosti. Najdo-
stupnejšou možnosťou získania odpovedí na doposiaľ ne-
zodpovedané otázky sa javila forma dotazníka prostred-
níctvom internetovej platformy Survio,3 pomocou ktoré-
ho sme realizovali prieskum o vplyve pandémie Covid-19 
na hudobné činnosti. Skrátená forma dát prieskumu bola 
taktiež publikovaná v časopise Vysokej školy múzických 
umení v bratislave Tempo.4

Dotazník obsahuje 22 otvorených i uzavretých otá-
zok, ktoré nám pomohli zistiť, do akej miery ovplyvnili 

1 https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/coronavi-
rus/timeline/.

2 https://www.who.int/director-general/speeches/detail/
who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-
on-covid-19---11-march-2020.

3 https://www.survio.com/l-sk-7-a-vytvorit-dotaznik/?cam-
paignid=85447380&keywordid=kwd-43200881820&keyword=-
survio&matchtype=e&adgroupid=21393860100&adposition=&-
device=c&trc_cp=SK-SK&utm_source=google&utm_me-
dium=cpc&utm_campaign=S-SK-SK-SEa&gclid=CjwKCajw0a-Sb-
hbkEiwaplju0q_DSZDFubpo7anrQ6cu2C3eDTXzmKeVf-yb_eeb-
7CvrF3yw74W6nhoCtXsQavD_bwE.

4 fecKová, Martina – čapová, petra: Prieskum: Vplyv pan-
démie na hudobné činnosti, in: Tempo, Feb 7, 2022, https://
medium.com/%C4%8Dasopis-htf-tempo/prieskum-vplyv-pan-
d%C3%a9mie-na-hudobn%C3%a9-%C4%8Dinnosti-e44a3b20b34b.

Impact of the Covid-19 pandemic on musical 
activities in Slovakia (sociological research)
The study presents the results of the sociological re-
search, the aim of which was to ascertain the effects of 
the Covid-19 pandemic on musical activities in Slovakia. 
The authors—students of the academy of performing 
arts in bratislava—paid attention to the influence of the 
pandemic on the reception of music and on individual 
practices and activities associated with music. The ar-
ticel focuses mainly on the rapidly expanding online 
space and its use for music production in the form of 
streaming.

Key words: sociology of music; Slovakia; Covid-19 pan-
demic; music activities; online space; motivation; online 
streaming; transformation of music industry
Number of characters / words: 34 149 / 4 763
Number of charts: 23

petra ČapoVá
Martina FECKoVá

Hudobná a tanečná fakulta, 
Vysoká škola múzických umení, bratislava

Vplyv pandémie Covid-19 
na hudobné činnosti

na Slovensku 
(sociologický prieskum)
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https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/coronavirus/timeline/
https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/coronavirus/timeline/
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.survio.com/l-sk-7-a-vytvorit-dotaznik/?campaignid=85447380&keywordid=kwd-43200881820&keyword=survio&matchtype=e&adgroupid=21393860100&adposition=&device=c&trc_cp=SK-SK&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=S-SK-SK-SEA&gclid=CjwKCAjw0a-
https://www.survio.com/l-sk-7-a-vytvorit-dotaznik/?campaignid=85447380&keywordid=kwd-43200881820&keyword=survio&matchtype=e&adgroupid=21393860100&adposition=&device=c&trc_cp=SK-SK&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=S-SK-SK-SEA&gclid=CjwKCAjw0a-
https://www.survio.com/l-sk-7-a-vytvorit-dotaznik/?campaignid=85447380&keywordid=kwd-43200881820&keyword=survio&matchtype=e&adgroupid=21393860100&adposition=&device=c&trc_cp=SK-SK&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=S-SK-SK-SEA&gclid=CjwKCAjw0a-
https://www.survio.com/l-sk-7-a-vytvorit-dotaznik/?campaignid=85447380&keywordid=kwd-43200881820&keyword=survio&matchtype=e&adgroupid=21393860100&adposition=&device=c&trc_cp=SK-SK&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=S-SK-SK-SEA&gclid=CjwKCAjw0a-
https://www.survio.com/l-sk-7-a-vytvorit-dotaznik/?campaignid=85447380&keywordid=kwd-43200881820&keyword=survio&matchtype=e&adgroupid=21393860100&adposition=&device=c&trc_cp=SK-SK&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=S-SK-SK-SEA&gclid=CjwKCAjw0a-
https://www.survio.com/l-sk-7-a-vytvorit-dotaznik/?campaignid=85447380&keywordid=kwd-43200881820&keyword=survio&matchtype=e&adgroupid=21393860100&adposition=&device=c&trc_cp=SK-SK&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=S-SK-SK-SEA&gclid=CjwKCAjw0a-
https://www.survio.com/l-sk-7-a-vytvorit-dotaznik/?campaignid=85447380&keywordid=kwd-43200881820&keyword=survio&matchtype=e&adgroupid=21393860100&adposition=&device=c&trc_cp=SK-SK&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=S-SK-SK-SEA&gclid=CjwKCAjw0a-
https://medium.com/%C4%8Dasopis-htf-tempo/prieskum-vplyv-pand%C3%A9mie-na-hudobn%C3%A9-%C4%8Dinnosti-e44a3b20b34b
https://medium.com/%C4%8Dasopis-htf-tempo/prieskum-vplyv-pand%C3%A9mie-na-hudobn%C3%A9-%C4%8Dinnosti-e44a3b20b34b
https://medium.com/%C4%8Dasopis-htf-tempo/prieskum-vplyv-pand%C3%A9mie-na-hudobn%C3%A9-%C4%8Dinnosti-e44a3b20b34b
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obmedzenia počas pandémie Covid-19 životy ľudí, ako zasiahli do hudby a hudobnej kultúry 
a ako ich vníma profesijne vyhranená časť populácie. ako prostriedok k dosiahnutiu výsledkov 
sme použili prieskum zameraný na ľudí rôznych vekových kategórií s rôznymi profesiami 
z hudobného aj mimo hudobného prostredia.

2. Ciele prieskumu
Hudba ako neodmysliteľná súčasť života ľudí je produkovaná, sprostredkovaná a šírená na 
verejnosti prostredníctvom rôznych hudobných činností. prieskum mal za cieľ zistiť, do akej 
miery postihla pandémia Covid-19 hudobný svet a možnosti jeho prevádzkovania. Zároveň sme 
považovali za potrebné preskúmať vplyv pandémie Covid-19 na jednotlivca, jeho aktivity a ná-
vyky spojené s hudbou i jeho názor na novú formu prevádzkovania kultúrnych podujatí. Ďalej 
sme chceli zistiť mieru dopadu pandémie Covid-19 na chod kultúrneho sektora vo všeobecnosti. 
Nadobudnuté výsledky môžu dopomôcť k rozvoju, modernizácii a skvalitneniu prevádzkovania 
kultúrnych podujatí.

3. Výsledky prieskumu a ich interpretácia
prieskumu sa zúčastnilo celkom 133 náhodne zapojených respondentov rôznych vekových 
kategórií, pohlaví a taktiež rozličných povolaní. Z celkového počtu sa do prieskumu zapojilo 
81 žien a 52 mužov, ktorí odpovedali na otázky dotazníka uvedeného v prílohe.

Graf č. 1 znázorňuje prevažujúci počet žien, ktoré sa zapojili do dotazníka, a to v počte 81.

Zúčastnených sme zaradili do štyroch vekových kategórií, ktoré možno vidieť znázornené 
na Grafe č. 2. pod písmeno (a) spadá veková kategória do 20 rokov, ktorá mala medzi ostatný-
mi skupinami najmenšiu početnosť s číslom 9, zatiaľ čo skupina (b), ktorú tvorili respondenti 
spadajúci do vekovej kategórie od 20 do 30 rokov, tvorili najpočetnejšiu skupinu s počtom 64. 
Skupinu (c) zaznačilo 27 respondentov, ktorí predstavovali vekovú kategóriu od 30 do 40 rokov, 
a poslednú skupinu (d) tvorilo 33 respondentov nad 40 rokov.
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V otázke č. 3 sme sa zamerali na rôznorodosť výskytu povolaní. Na výber mali z niekoľ-
kých možností: administratívny pracovník (»admin«) sa objavil 3×, za pedagóga (»teacher«) 
sa označilo 34 ľudí, najviac respondentov (63) sa do prieskumu zapojilo v kategórii študent 
(»student«). Zvyšných 33 respondentov vyplnilo otvorenú odpoveď »iná, prosím, uveďte« nasle-
dovne: 4× študent a pedagóg, 4× vedecký pracovník, 3× hudobník, 3× herec, lekár, dôchodca, 
hudobník, agentúra, usporiadateľ, novinár, riaditeľka kultúrnej organizácie, študent a profesi-
onálny tanečník, zbormajsterka, grafik, veterinárny lekár, hudobný manažér, doktorand, tutti 
hráč v orchestri, kultúrny manažér, speváčka, zborový spevák, umelec v slobodnom povolaní, 
hudobný historik.

prostredníctvom štvrtej otázky sme zisťovali vzťah k hudbe. Na výber boli zverejnené dve 
odpovede, a to buď »aktívny«, čo značilo, že respondent vykonáva nejakú hudobnú činnosť, 
alebo »pasívny«, čo značilo, že je percipientom hudby. Na Grafe č. 4 môžeme vidieť prevažujúci 
počet 118 respondentov s aktívnym vzťahom k hudbe. Na početnosť má však vplyv aj nami 
zvolený okruh opytovaných, ktorí sa pohybovali na pôde niektorej z nami oslovených hudob-
ných inštitúcií. odpoveď »pasívny« zaznačilo len 15 z opýtaných.

Z Grafu č. 5 môžeme pozorovať preferencie jednotlivých hudobných žánrov. Táto otázka 
obsahovala dokopy 9 položiek, z čoho sme vybrali jednu otvorenú otázku na prípadné do-
plnenie chýbajúceho preferovaného žánru. Graf popisujeme nasledovne vzostupným spôsobom: 
s najnižším počtom hlasov country: 8, rap: 15, electro music: 26, folklórna hudba (folk): 37, 

/3

Graf č. 3:
Povolanie

Graf č. 4: 
Vzťah k hudbe

Graf č. 5:
Preferencie 

hudobných žánrov



68 P e t r a  Č a p o v á  –  M a r t i n a  F e c k o v á

clavibus unitis 11/4 (2022), pp. 65-84 © association for central european cultural Studies

A
r
t
i
c
u
l
i

rock: 43, pop: 47, jazz: 59 a žáner s najvyšším počtom označení klasická hudba (classical): 
116. Na otvorenú otázku »iné, prosím, uveďte« odpovedali respondenti nasledovne: 3× metal, 
2× dychová hudba, indie, filmová hudba, alternatívne žánre, folk rock, alternatívny rock, ex-
perimentálna hudba, vypočujem si akúkoľvek kvalitnú hudobnú nahrávku, DNb, folk, swing, 
duchovná hudba, art rock, psychedelic rock, power metal, ska, synthpop, soul, r & b.

Ďalej sme sa zaoberali súvislosťou medzi posluchom hudby a jeho vplyvom na stres spôso-
bený pandemickou situáciou. Taktiež nás zaujímalo, aký konkrétny typ hudby respondentom 
pomáha so zmiernením stresu na základe neustále prebiehajúcich zmien. Túto problematiku 
riešia aj rôzne svetové inštitúcie, ako napríklad Max planck institute for Empirical aesthetics.5

ako základnú otázku sme položili, či respondentom pomáha hudba na zmiernenie stresu. 
respondenti mohli odpovedať tromi rôznymi odpoveďami, a to za a) »nie«, za b) »neviem« 
a za c) »áno«. pri poslednej odpovedi sme požiadali účastníkov prieskumu, aby uviedli, aký 
konkrétny typ hudby im pomáha. početnosť konkrétnych odpovedí môžeme pozorovať na 
Grafe č. 6. Tu vidíme, že najviac respondentov s počtom 77 odpovedalo práve odpoveďou c), 
a teda, že hudba im pomáha na zmiernenie stresu z pandémie Covid-19. Následne boli uvedené 
konkrétne druhy hudby počúvané za týmto účelom. 24 % respondentov uviedlo, že druh hudby, 
ktorý im pomáha zmierniť stres z pandémie Covid-19, je klasická hudba. Zároveň pri odpovedi 
»klasická hudba« uvádzali aj »jazz« či »folklór«. 14,25 % tvorila odpoveď »akákoľvek hudba« či 
»rôzne hudobné žánre«. Menovite sa objavili druhy ako heavy metal, alternatívny rock, rnb, 
gospel či funk, ale tiež moderná a populárna hudba. Niekoľko respondentov uviedlo, že im 
okrem posluchu pomáha tvorba vlastnej hudby. početná bola však aj odpoveď »neviem«, a to 
26,3 %.

V našom prieskume sme sa zaoberali aj otázkou času venovaného hudbe počas pandémie 
Covid-19 – jej štúdiu, počúvaniu či cvičeniu. ako ovplyvnila pandémia chuť do štúdia? otázka 
č. 7 znela nasledovne: »Venujete hudbe, jej štúdiu, posluchu či cvičeniu toľko isto času, prí-
padne viac, ako pred pandémiou Covid-19?« Na základe Grafu č. 7 vieme s určitosťou povedať, 
že 55 ľudí, čo percentuálne robí 41 % z celkového počtu respondentov, pandémia Covid-19 ne-
ovplyvnila natoľko, aby zmenili svoje návyky. 36 z opýtaných potvrdilo, že počas pandémie 
Covid-19 sa začali hudbe venovať viac. 35 respondentov dedikovalo hudbe menej času ako pred 
pandémiou Covid-19 a 7 účastníkov prieskumu označilo možnosť »neviem (idk = i don’t know)«.

5 https://www.mpg.de/17281877/coping -with -corona -through -music?c=6971390.
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Základnou sociálnou potrebou človeka je najmä kontakt s inými ľuďmi. Tento fakt potvr-
dzuje aj vysoká početnosť kladnej odpovedi na položenú otázku: »Cítite, že Vás nedostatok 
fyzického kontaktu s hudobníkmi, poslucháčmi, kolegami, študentami či pedagógmi demoti-
vuje vo Vašej hudobnej, študijnej, pedagogickej atď. činnosti?« odpoveďou »áno«, zaznačenou 
oranžovou farbou na Grafe č. 8, odpovedalo až 85 respondentov, čo predstavuje 63,9 % z cel-
kového počtu opýtaných. respondenti mali taktiež možnosť zvoliť odpoveď »nie«, ktorá mala 
početnosť 38, a taktiež odpoveď »neviem«, ktorú ich zaznačilo 10.

Našu pozornosť sme smerovali aj k otázke motivácie počas pandémie Covid-19. Nasledovná 
otázka sa týkala najmä študentov hudby na konzervatóriách a Vysokej škole múzických umení 
v bratislave. Na otázku »boli ste alebo ste počas pandémie Covid-19 demotivovaný tak, že ste 
zapochybovali o správnosti voľby odboru?« respondenti odpovedali nasledovne: väčšina v poč-
te 73 odpovedala »nie« – ani počas týchto náročných podmienok neoľutovala voľbu odboru. 
35 z opýtaných respondentov odpovedalo »áno«, 25 účastníkov prieskumu reagovalo možnos-
ťou »občas« a nikto sa nevyjadril neurčito odpoveďou »neviem«.

pandémia Covid-19 zasiahla naše životy a mnohí ľudia prišli o svoje zamestnania. Na otázku 
»poznáte niekoho v hudobnom priemysle, kto kvôli pandémii Covid-19 stratil prácu?« sme vo 
väčšej miere získali kladné odpovede, čo môžeme pozorovať aj na Grafe č. 10. odpoveď »áno« 
predstavovala 60,9 % odpovedí s početnosťou 81 respondentov, zatiaľ čo zápornú odpoveď zvo-
lilo len 51 opytovaných.
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online priestor sa počas pandémie Covid-19 tešil veľkej obľube, preto sme prieskum sme-
rovali aj do tejto sféry. otázka č. 11 »Zúčastňujete sa počas pandémie Covid-19 online work-
shopov, seminárov, muzikologických konferencií a podobne?« bola zodpovedaná nasledovne: 
71 respondentov na ňu odpovedalo negatívne (»nie«), 46 sa zúčastnilo menej ako 5 konferencií 
a 16 respondentov sa zúčastnilo viac ako 5 konferencií.

Záujem sme prejavili aj o preskúmanie hudobných projektov a ich realizácie počas pandémie 
Covid-19. Našim cieľom bolo zistiť, aké množstvo respondentov sa počas pandémie Covid-19 
podieľalo na realizácii akéhokoľvek hudobného projektu. Na Grafe č. 12 môžeme vidieť prevažu-
júci počet ľudí, ktorí počas pandémie nespolupracovali na žiadnom projekte, a to s počtom 92. 
Len 30,8 % respondentov odpovedalo na otázku kladne. Z nich sa viac ako 65 % podieľalo na 
príprave či realizácii koncertov. Väčšina sa realizovala v online priestore. ako ďalšie hudobné 
projekty boli zmienené: nahrávanie skladieb v nahrávacom štúdiu, realizácia hudobnej relácie 
a tvorba hudobnej reklamy.

umenie ako také či špecificky hudba boli pod vplyvom situácie spojenej s Covidom-19 nú-
tené presunúť sa do online priestoru, kde jej prevádzkovanie zohrávalo hlavnú úlohu. S tým 
prichádzali mnohé otázky a možnosti online prenosov či platforiem. Naším cieľom bolo preskú-
mať aj túto oblasť. Na otázku »Zúčastňujete sa na online live koncertoch?« 71 respondentov od-
povedalo, že sa zúčastňujú online koncertov len z pozície poslucháča, 26 sa priamo zúčastňuje 
procesu ako hráč či organizátor a 36 sa nezúčastňuje online live koncertov nijakým spôsobom.
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počas pandémie Covid-19 sa mnoho hudobných inštitúcii snaží o sprostredkovanie umenia 
prostredníctvom online prenosov, čo vo veľkej miere prispelo k modernizácii a prístupnosti 
umenia širokej verejnosti. V otázkach č. 14, 15 a 16 sme sa venovali práve problematike sle-
dovanosti a obľúbenosti online prenosov. V otázke č. 14 sme zisťovali, či respondenti sledujú 
online zahraničné prenosy, a ak áno, ktoré konkrétne. Modrý stĺpec na Grafe č. 14 znázorňuje 
odpoveď »nie«, ktorá mala početnosť 34. Nasledovné možnosti odpovedí, ako »iba občas a ná-
hodne«, sú viditeľné na oranžovom stĺpci. Túto odpoveď zaznačilo najviac respondentov, a to 
s počtom 80. ako poslednú možnosť si mohli respondenti zvoliť »áno, sledujem pravidelne…«, 
kde boli požiadaní o doplnenie odpovede. Najčastejšie uviedli online prenosy Digital Concert 
Hall berlínskej filharmónie, ďalej Györského symfonického orchestera, Wiener Symphoniker, 
Mariinského divadla, Wigmore Hall Concert Series a Českej filharmonie, sledovanie televízneho 
kanála Mezzo či posluch rádia Classic FM.

otázke hudby v online priestore je venovaný Graf č. 15. respondenti na otázku »beriete ako 
prínos, že je omnoho viac online koncertov a predstavení zo zahraničia ako pred pandémiou 
Covid-19?« odpovedali nasledovne: 70 reagovalo »áno«, 36 neurčito odpoveďou »neviem« a len 
27 respondentov odpovedalo »nie« – neberú tento fakt ako prínos.

Záujem o slovenské hudobné prenosy bol oproti prenosom zo zahraničia menší. pri odpove-
di »áno, sledujem pravidelne…« sme zaznamenali pokles na 14 výskytov, čo je o 26,3 % menej 
oproti zahraničným prenosom. Títo respondenti pravidelne sledujú online prenosy Slovenskej 
filharmónie, Slovenského komorného orchestra, Slovenského národného divadla či Košickej 
filharmónie, ale taktiež prenosy hudobných festivalov ako Konvergencie či pianoDays a koncer-
ty interpretov Slovenskej rapovej a popovej scény. odpoveď »iba občas a náhodne« zaznačilo 
74 respondentov a odpoveď »nie« až 45 opytovaných.
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V otázke č. 17 sme sa pýtali na zachovanie online prenosov v takom množstve, ako boli 
vysielané počas pandémie Covid-19, aj po jej ukončení. pri vyhodnocovaní sme získali rôzne 
odpovede, pričom jednotlivé tvrdenia bolo možné doplniť a zdôvodniť v otvorenej odpovedi: 
»prosím, doplňte dôvod Vášho tvrdenia.« respondenti odpovedali nasledovne: 55 z opýtaných 
reagovalo možnosťou »áno«, 41 »nie« a 37 respondentov možnosťou »je mi to jedno«. 28 účast-
níkov prieskumu využilo možnosť odpovedať na otvorenú otázku:

»Prajem si, aby hudobná ponuka nebola vždy online, ale aby z nej vychádzali aspoň v ur
čitej miere záznamy, ku ktorým sa človek môže pohodlne dostať.«
»Prajem si, aby bolo čo najviac live koncertov.«
»Online koncerty sú o ničom.«
»Najlepšie je to live, to nikdy nič nenahradí a je nie len pre poslucháčov, ale najmä pre 
hudobníkov.«
»Osobne je osobne, naživo je lepšie.«
»Je ich veľa, zahltený priestor.«
»Zvyšuje dostupnosť zahraničných koncertov a možnosť výberu.«
»Online nikdy nenahradí zážitok zo živého koncertu.«
»Hudba musí znieť aktívne, online priestor je len pretvárka, prípadne alibizmus.«
»Pokiaľ ponuka ostane zachovaná, bude to ďalšia možnosť, ako k hudbe prilákať posluchá
čov, ktorí pre akúkoľvek príčinu uprednostňujú virtuálny priestor.«
»Myslím, že ľudia sú už unavení z online priestoru a budú sa tešiť na priamy, neprenosi
teľný zážitok z umeleckého podujatia bez prítomnosti kamier.«
»Ak by boli zachované online prenosy a záznamy z koncertov, poslucháč, ktorý sa nemôže 
dostaviť na miesto predstavenia, si môže koncert i tak vypočuť.«
»Online koncert pre mňa nie je adekvátna náhrada živého podujatia a vnímam ho skôr 
ako ohrozenie budúcnosti hudby.«
»Radšej osobne.«
»Nemalo by to ohroziť live koncerty a ich návštevnosť.«
»Rada by som si pozrela koncert, aj keď sa mi naňho nepodarilo ísť osobne, aj zahraničné.«
»Prajem si, aby bola takáto ponuka v podobe živých vystúpení a koncertov.«
»Prajem si, aby prevažovala ponuka ›živých‹ koncertov.«
»Nie je relevantné pre mňa.«
»Mám rada živé koncerty, akustiku, sály, atmosféru, vychutnanie si zvuku, sledovanie 
hudobníkov.«
»Máme rádiá, streamovacie služby, mp3… Koncerty by mali byť live.«
»Čím je (kvalitná) hudba dostupnejšia, tým lepšie.«
»Áno, ale chcem, aby bola taktiež prezenčná forma, teda ideálne nejaký hybrid.«
»Omnoho lepšie je užiť si počúvanie živého koncertu. Mať z udalosti kultúrny zážitok 
spojený s verejnosťou.«
»Nezávislosť na dátume konkrétneho koncertu.«
»Priame prenosy umožňujú väčšiu sledovanosť.«
»Zahraničné inscenácie a koncerty sú často zaujímavejšie spracované a viac hrávajú súčas
né alebo menej známe diela.«
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Následne sme sa snažili zistiť, či respondenti počas pandémie Covid-19 počúvali rozhlasové 
stanice, a pokiaľ áno, aké. Najčastejšia odpoveď, ktorú respondenti zaznačili, bola »iba občas 
a náhodne« s počtom 58. odpoveď »áno, predovšetkým stanicu…« zaznačilo 38 respondentov. 
odpoveď »nie« bola uvedená 37×. respondenti, ktorí odpovedali »áno«, uviedli najčastejšie 
rádio Devín a rádio FM a tiež rádio Slovensko. Spomedzi komerčných rozhlasových staníc res-
pondenti uviedli Fun rádio či rádio Express. Zo zahraničných boli tiež spomenuté stanice Český 
rozhlas Vltava a rádio Classic praha.

okrem online priestoru sme sa zamerali na otázku literatúry, konkrétne literatúry o hudbe. 
V rámci dotazníku sme otázku formulovali nasledovne: »prečítali ste počas pandémie Covid-19 
nejakú zaujímavú knihu o hudbe?« 83 z celkového počtu opýtaných respondentov neprečítalo 
žiadnu zaujímavú knihu za uplynulé obdobie pôsobiacej pandémie. Zvyšných 50 respondentov 
potvrdilo, že zaujímavú knihu o hudbe prečítali. otázka obsahovala aj otvorenú odpoveď, kde 
respondenti mali možnosť dopísať tituly kníh, ktoré ich počas pandemického obdobia zaujali:

Alexander Albrecht: Túžby a spomienky
Ľudmila Michalková: Krehkosť a monumentálnosť
Jiří Křesťan: Případ Václava Talicha
Vladimír Maňas: Nicolaus Zangius: hudebník přelomu 16. a 17. století
Ilja Zeljenka: Rozhovory a texty
Genrich Gustavovič Nejgauz: O umění klavírní hry
Silke Leopold: Dobré ráno, milá ženuško!
Jozef Kresánek: Slovenská ľudová pieseň zo stanoviska hudobného
Alica Elscheková: Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby
Helena Blavatská: Tajná doktrína
Jaromír Havlík – Vladimír Tichý – Jiřina DvořákováMarešová: Konstanty a proměny sou-
dobé hudební řeči
John Powell: Emoční síla krásných zvuků
Jozef Kresánek: Hudba a človek
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Graf č. 18:
Posluch rozhlasových 

staníc počas pandémie 
Covid-19

Graf č. 19:
Literatúra
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Tia DeNora: Music in Everyday Life
Peter Katina: Hudba inak
Ladislav Kačic: Dejiny hudby
Alan Krueger: Rockonomics
Jan Hanuš: Labyrint svět
Fania Fénelonová: Osvětimský orchestr
Jitka Ludvová: Až k hořkému konci
Patrizio Barbieri: Enharmonic Instruments and Music 1470-1900
Alfred Brendel: Hudba, smysl a nesmysl
Alfred Brendel: Abeceda klavíristy

okrem kníh, ktoré respondenti vyššie spomenuli, sa v odpovediach vyjadrili neurčito alebo 
sa odpovede niekoľkokrát opakovali. Knihy, ktoré sa zopakovali viac ako raz, boli ilja Zeljenka: 
Rozhovory a texty a Ľudmila Michalková: Krehkosť a monumentálnosť. počas spracovania vý-
sledkov sme do odpovedí zahrnuli aj odpoveď jedného z respondentov: »Hudobné životo pisy – 
robbie Williams, Elton John« a »odborná muzikologická literatúra«.

Zisťovali sme, či sa počas pandémie Covid-19 ľudia začali venovať niečomu v súvislosti 
s hudbou, na čo nemali doposiaľ čas, a ak áno, čomu konkrétne. Na Grafe č. 20 môžeme vidieť, 
že väčšina respondentov odpovedala záporne, a to v počte 93. respondenti, ktorí odpovedali 
kladne, sa začali venovať rôznym aktivitám ako skladaniu hudby, hre na novom hudobnom 
nástroji či precíznejšiemu cvičeniu na nástroji alebo trénovaniu nového repertoára. Niektorí 
sa tiež venovali viac posluchu hudby, čítaniu literatúry súvisiacej s hudbou či dôkladnejšiemu 
sledovaniu noviniek v hudobnom svete.

»Myslíte si, že pandémia Covid-19 pozmenila hudobnú kultúru?« je úplné znenie predpo-
slednej otázky nášho sociologického prieskumu. Získané reakcie by sme mohli prerozdeliť do 
dvoch väčších kategórií: odpoveď »neviem« s počtom hlasov 61 a odpoveď »áno« s počtom 
hlasov 59. Zvyšných 13 respondentov označilo možnosť »nie«. K odpovedi »áno« sme včlenili 
taktiež otvorenú otázku, kde respondenti mali možnosť vyjadriť svoj názor a zdôvodniť svoje 
tvrdenie:
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Graf č. 20:
Nové záujmy

Graf č. 21:
Zmeny hudobného 
priemyslu pod 
vplyvom pandémie 
Covid-19
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»Zmenilo sa jej prevádzkovanie, ale hudba bola a bude, hudba sa zmeniť nedá, hudba 
jednoducho je.«
»Investovalo sa do modernizácie hudobného priemyslu, podľa mňa sa teraz zistilo, akú 
dôležitú rolu zohráva kultúra v našich životoch.«
»Zmenilo sa najmä využívanie online prenosov.«
»Všetko.«
»Kultúru nie, ale postoj hudobníkov, poslucháčov a hudobných inštitúcií – obrovský tlak 
z každej strany voči druhým stranám…«
»Ano, zpochybnila jeho dosavadní celosvětový model.«
»Áno, nastalo (verme, že dočasné) zrútenie hudobného života tak, ako ho poznáme zhruba 
dvesto rokov. Návrat k starým poriadkom bude pomalý a pozvoľný.«
»Zvýšila zájem o online přenosy.«
»Úplne eliminovala živé predvedenia.«
»Nejistota, omezení zahraničních umělců.«
»Hlavně zkolaboval normální hudební život (online hudební život není normou).«
»Záujem o hudbu, koncerty.«
»Přemíra streamů demotivuje.«
»Pandemie přesunula hudbu do online prostoru, kde však hudba nemůže skutečně plnit 
všechny své funkce.«
»Kultúru ľudí všeobecne.«
»Ukázalo sa, že hudba a kultúra vo všeobecnosti je politickou elitou zanedbávaná a pova
žovaná za nedôležitú.«
»Áno, umelci museli hľadať nové možnosti, alternatívne spôsoby tvorby i interpretácie.«
»Rozšírila sa ponuka online koncertov, ukázala sa zraniteľnosť profesionálnych umelcov, 
ktorí ›žijú‹ len z hrania.«
»Áno, veľmi výrazne a v celosvetovom meradle.«
»Kontakt s publikom.«
»Málo koncertov a málo peňazí na podporu.«
»Áno, dosť dlhý čas pred Covid19 hudobná kultúra bola súčasťou viacero ľudí, ale keď začal 
Covid19, tak to ovplyvnilo viac ľudí (nie v dobrom zmysle).«
»Vnímanie poslucháča, návštevníka, skutočnosti, že HK môže byť výrazne obmedzená 
a chvíle predtým prirodzené a logické sa stali vzácne a očakávané.«
»Všeobecné nálada. Keď o rok príde ďalšia pandémia, vyhodím nástroj z okna a začnem 
hľadať prácu s menším rizikom zostať bez jedla.«
»Áno, zmenila sa predovšetkým motivácia, chuť tvoriť.«
»Online koncerty presvedčili ľudí, že nemusia vyvinúť žiadnu aktivitu pri počúvaní hudby. 
Zdevalvovala hodnota hudobníkov.«
»Je o ňu ešte menší záujem.«
»Neorganizujú sa koncerty, festivaly.«
»Vzťah laikov k hudbe, zlenivenie, nezáujem o kultúru.«
»Vzťah k hudbe a povolaniu hudobníka.«
»Ano, je hodně online a otázka je, jestli to lidem tak přijde normální a chybí jim živá 
kultura, či ne, a jestli si nenavyknou na její absenci.«
»Uvidíme, keď sa všetko spustí.«
»Online koncerty, hodiny.«
»Prístup k živému umeniu, práca zamestnancov kultúrnej sféry.«
»Áno, kultúra istý čas neexistovala.«
»Hralo a spievalo sa online.«
»Určite áno, v pozitívnom smere v uvedomení si významu kultúry ako takej a ako nega
tívnu stránku beriem za zmenu kontakt s publikom.«
»Uvedomenie si dôležitosti hudby, prežívanie hudby (keďže bolo len digitálne).«
»Našli sa nové cesty k poslucháčovi.«
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»Položila ju na kolená.«
»Zanikla.«
»Keď kultúre škrtli príjem, ľudia to brali ako pozitívum.«
»Ano, myslím, že budeme mít online formáty i v budoucnosti, což je skvělé (větší publi
kum, větší síť kontaktů).«
»Ľudia si dôslednejšie vyberajú, čo počúvajú / pozerajú, hudobní interpreti mali viac 
priestoru na tvorbu.«
»Projevilo se naplno naprosté pohrdání hudební kulturou ze strany české vlády.«
»Strach z nestability financovania a nezáujem o kultúrny sektor politických ›elít‹ zdecimo
vala kultúru na roky dopredu.«
»Ochudobnila ju.«
»Jednoznačne.«
»Spoločnosť.«
»Uvedomenie si nevyhnutnosti publika, rozšírenie schopnosti v oblasti online organizácie 
koncertov.«
»Kompletne zmenila všetko.«
»Zúžili sa možnosti návštev živých koncertov, vzrástol počet online podujatí.«
»Áno, uvedomili sme si, aká je pre nás veľmi dôležitá a aký je dôležitý vzájomný kontakt.«

V poslednej dotazníkovej otázke sme skúmali názor respondentov na postavenie kultúry 
a záujem divákov o ňu po skončení pandémie Covid-19. pre zjednodušenie výsledkov sme roz-
vinuté odpovede rozdelili do niekoľkých kategórií, a to:
a) záujem bude rovnaký ako pred pandémiou Covid-19 (»same«),
b) záujem bude väčší (»greater«),
c) neviem (»i don’t know«),
d) záujem bude menší ako pred pandémiou Covid-19 (»smaller«).

Z vyhodnotenia výsledkov vyplýva, že väčšina respondentov v počte 60, čo predstavuje 
45,1 %, zastáva názor, že o kultúru bude po skončení pandémie Covid-19 väčší záujem. 31 res-
pondentov si myslí, že sa situácia po skončení pandémie Covid-19 nezmení a o kultúru bude 
rovnaký záujem. posledné dve kategórie boli vyhodnotené v počtoch 22 a 20 respondentov, a to 
»neviem« a »záujem bude menší ako pred pandémiou Covid-19«. Spolu s vyhodnotením sme 
vybrali niekoľko zaujímavých odpovedí, ktoré sme od respondentov získali:

»Myslím si, že si ľudia kultúru a hudbu začnú viac vážiť, nakoľko zistili, aký je svet bez 
živého umenia…«
»Spoločnosť zrejme zistí, že kultúra a vývoj civilizácie idú spolu, ruka v ruke, preto je 
pestovanie a záujem o kultúru nesmierne dôležitý.«
»Myslím si, že po pandémii Covid19 si mnohí ľudia uvedomia podstatu hudby v ich živo
toch, jej dôležitosť, zdieľanie hudobných zážitkov. Myslím si, že o hudobnú kultúru bude 
väčší záujem aj z toho dôvodu, že hudba je niečo, čo spája ľudí. A to nie len fyzicky, na 
koncertoch, ale aj duchovne, psychicky. Pretože si myslím, že hudobnú kultúru netvoria 
len hudobníci, ale aj publikum. A technické zariadenia, hoci sú vyspelé, nám nezabezpečia 
taký zážitok ako autentické živé hudobné podujatie.«

/12

Graf č. 22:
Postavenie kultúry
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»Na jednej strane si myslím, že ľudia sú hladní po kultúre – ukazujú to prvé podujatia po 
uvoľnení opatrení po prvej i druhej vlne. Na druhej strane bez podpory štátu bude veľmi 
náročné kultúru ›reštartovať‹ minimálne na predpandemickú úroveň. Umelci sú rozčaro
vaní z grantových štruktúr aj absenciou kultúrneho rezortu v pláne obnovy. Ponúka sa po
rovnanie s Českou republikou, ktorá k obnove kultúrneho rezortu pristúpila úplne inak.«
»Ľudia sa v súčasnosti chytajú akejkoľvek príležitosti, kde sa môžu ísť kultúrne vyžiť, i keď 
sú stále v hre isté opatrenia. Ľuďom živé umenie chýba, a preto si aj myslím, že s uvoľ
ňovaním opatrení príde aj nárast návštevností hudobných a iných kultúrnych podujatí.«
»Postavenie kultúry bude náročné vzhľadom na následnú ekonomickú krízu. Je to zároveň 
možnosť pokúsiť sa o reštart a nový systém fungovania kultúry na Slovensku.«

4. Závery prieskumu
Výsledky prieskumu priniesli zaujímavé poznatky o vnímaní priebehu a dôsledkov pandémie 
Covidu-19 na kultúrny sektor, no taktiež ponúkli pohľad na novovzniknutú situáciu očami res-
pondenta. Cieľom prieskumu bolo zmapovať situáciu priamo v interných kruhoch kultúrneho 
sektora, kam bol dotazník smerovaný. prieskum, ktorého sa zúčastnilo 133 respondentov, mož-
no prerozdeliť do niekoľkých častí so špecifickým zameraním. V jeho úvode sme zúčastnených 
zaradili do jednotlivých kategórií podľa veku a povolania. Účastníci prieskumu boli prevažne 
ženského pohlavia, zapojilo sa doň niekoľko generácií. Dotazník bol smerovaný do kultúr-
no-vzdelávacej oblasti, ale zapojilo sa aj niekoľko respondentov pôsobiacich mimo hudobný 
sektor (lekár, novinár či grafik).

V nasledujúcej časti sme mapovali vzťah respondenta k hudbe, jeho skúsenosti, preferencie, 
hudobné činnosti, vzťah k prevádzkovaniu hudby a iné… Z odpovedí je zrejmé, že 15 z opýta-
ných respondentov sa aktívne nevenuje hudbe, čo znamená, že nevykonáva žiadnu z hudob-
ných činností. V prieskume preferencií žánrov sa vyníma najmä klasická hudba a jazz.

Hudba je súčasťou našich životov od nepamäti. pandémia Covid-19 ovplyvnila nie len štruk-
túru každodenných činností, ale aj vnútorné prežívanie človeka. Účastníci prieskumu vo väč-
šine označili hudbu ako nápomocný prostriedok k zvládnutiu stresu zo vzniknutej situácie. 
Vo svojich odpovediach uviedli okrem počúvania rozličných žánrov hudby aj písanie vlastnej 
tvorby.

Dotazník sa orientoval najmä na hudobno-vzdelávacie inštitúcie, čo malo za efekt, že mnoho 
z opýtaných respondentov boli študenti určitého hudobného odboru vyššieho alebo stredného 
umeleckého vzdelania. Čas venovaný hudbe a jej činnostiam bol rovnako ovplyvnený v súvis-
lostiach s pandemickou situáciou. pozitívnou informáciou pre nás bolo, že až 41 % z opýtaných 
respondentov nezmenilo svoje návyky pod vplyvom situácie. Niekoľkí respondenti dokonca 
uviedli, že sa začali hudbe venovať viac. početné zastúpenie mali však aj takí, ktorí hudbe ve-
novali menej času ako pred pandémiou Covid-19. 63,9 % opýtaných účastníkov uviedlo, že miera 
motivácie pre hudobné činnosti počas pandémie u nich poklesla. Napriek tomu však pocit de-
motivácie neovplyvnil ich myšlienky o správnosti výberu odboru či profesie. Náročnou skúškou 
bolo prekonať fakt, že mnohí pracovníci kultúrnych inštitúcií prišli o svoje pracovné pozície.

online priestor, okrem iného aj sprostredkovateľ rôznorodých kultúrnych podujatí, sa roz-
rástol v priebehu uplynulých udalostí rýchlosťou blesku a ponúkol tak pomocnú ruku inšti-
túciám. Získal si tak významné postavenie a značne ovplyvnil vývoj hudobného sektoru. Jeho 
náhla expanzia v kultúrnej oblasti bola pre mnohých ľudí nová či dokonca doposiaľ nepoznaná. 
Nasledujúca pasáž prieskumu sa venovala otázke prevádzkovania hudobných činností. Mnohé 
aktivity, a to najmä hromadné podujatia, boli úplne pozastavené v procese prípravy aj v sa-
motnej realizácii. online priestor ponúkol alternatívne riešenia, ktoré mnohí ľudia uvítali. res-
pondenti zahrnutí do výskumu participovali na prípravách a organizácii online prenosov v po-
rovnaní s ich účasťou z pozície poslucháča menej. Vyjadrenia účastníkov prieskumu zahrnuli aj 
činnosti, ktoré sa dali počas pandémie realizovať, ako napríklad nahrávanie tvorby, realizácia 
hudobných relácií či tvorba reklamy. Sledovanie zahraničných streamovacích platforiem nie je 
na Slovensku už žiadnou novinkou, nakoľko častokrát poslucháčovi ponúkajú širšie spektrum 
a možnosti konkrétnych produktov. preto sme sa v 14., 15. a 16. otázke zamerali na zahranič-
nú ponuku a jej sledovanosť na našom území. Sledovanosť slovenských online prenosov mala 
v porovnaní so zahraničnými menšiu úspešnosť. respondenti sa však vo veľkej miere zmienili 
pri slovenských aj zahraničných online prenosoch, že ich sledujú viac náhodne a občasne ako 
pravidelne. Zo zahraničných online prenosov sa u slovenských percipientov tešili veľkému 
úspechu napr. streamy Concert Hall berlínskej Filharmónie, Wiener Symphoniker, Györského 
symfonického orchestra a pod. Zo slovenských inštitúcií si respondenti vybrali predovšetkým 
online prenosy Slovenskej filharmónie, Slovenského národného divadla, festivalu Konvergencie 
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a Košickej filharmónie. otázku online prenosov a ich úlohu pri uvádzaní hudobných diel online 
sme uzatvorili osobným názorom a preferenciami respondentov. Vyjadrenia spočívali v prezen-
tovaní názoru na ponechanie online prenosov v rovnakej miere po pandémii ako počas nej. 
odpovede boli takmer vyrovnané. Mnohí z opýtaných sa však v osobnej výpovedi (otvorenej 
otázke) vyjadrili, že online prenosy nie sú pre nich adekvátnou náhradou za zážitok z live 
koncertu.

V záverečnej časti dotazníka sme sa venovali aktivitám spojeným s hudobnou literatúrou, 
s posluchom rozhlasových hudobných staníc a záujmom o kultúru ako takú. Slovenské hu-
dobné stanice respondenti navštívili zriedka a náhodne. Najčastejšie počúvanými stanicami 
respondentov bolo rádio FM a Devín. Zároveň sa objavili aj zahraničné stanice ako Český 
rozhlas Vltava a rádio Classic praha. Knihy o hudbe sa netešili až takej pozornosti ako online 
prenosy. Medzi knihami sa vyskytli najmä odborné publikácie a biografie. Niekoľko z oslove-
ných účastníkov sa začalo venovať aj novým aktivitám, na ktoré z rôznych dôvodov doposiaľ 
nemali priestor, ako napríklad skladaniu hudby, hre na novom hudobnom nástroji, intenzívnej-
šiemu cvičeniu, naštudovaniu nového repertoára a pod. V poslednej dotazníkovej otázke sme sa 
zamerali výhradne na názor respondentov na kultúru a jej postavenie po skončení pandémie 
Covidu-19. opytovaní vo väčšine konštatovali, že o kultúru po skončení pandémie bude väčší 
záujem. Niekoľko respondentov uviedlo, že k zmene záujmu nedôjde, alebo sa záujem zmenší.

prieskum aj napriek menšiemu počtu respondentov priniesol zaujímavé poznatky. Vďaka 
novej spoločenskej situácii možno hovoriť o zásadnej diferencovanosti kultúrneho sektora pred 
pandémiou a po nej. Kultúra na Slovensku ako aj v zahraničí, značne ovplyvnená pandémiou, 
doposiaľ prekonala prekážky rôznych rozmerov. Jej postavenie a podoba sa budú naďalej od-
víjať a napredovať aj na základe nových skúseností a poznatkov, ktoré vyplývajú aj z našej 
sociologickej sondy.

prÍLoHa č. 1:
Dotazník6

6 online dostupný na https://www.survio.com/survey/d/E3F8K9D4Q0G8b2E2T.

https://www.survio.com/survey/d/E3F8K9D4Q0G8B2E2T
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pojmy, na ktoré sa odkazujeme v názve štúdie, nie sú 
všetky úplne exaktne a jasne definovateľné, alebo 
by sa skôr dalo povedať, že sú definovateľné rôz-

nymi spôsobmi. Slová »módne«, »krásne« a »osobité« sú 
slová všeobecne známe a pospolitým ľudom v bežných 
konverzáciách využívané, no zároveň sú to slová, kto-
ré sú viacznačné podľa kontextu, do ktorého ich vsadí-
me. To sa nedá povedať o slovách »populárna hudba« či 
»marketing«. Tieto, aj napriek tomu, že sú interpretované 
rôznymi spôsobmi, ktoré si niekedy môžu dokonca až od-
porovať, vieme odborne sformulovať a zadefinovať. V ne-
poslednom rade je potreba sa zapodievať aj objasnením 
pojmu »súčasnosť«, nakoľko aj tento je možné pochopiť 
v rámci rôznych kontextov v rôznych intenciách. 

1.1. Populárna hudba
»populárny: všeobecne prístupný, zrozumiteľný: p. vý-
klad, p-a brožúra; obľúbený v širokej verejnosti; všeobec-
ne známy: p-a osobnosť; p-a hudba, p. (hudobný) žáner; 
stať sa p-ym.«1

»populárny. 1. sprístupňujúci vedecké al. odborné po-
znatky verejnosti a zároveň na tento cieľ prispôsobený 
(jednoduchosťou, zrozumiteľnosťou); popularizačný • 
popularizujúci • populárno-náučný • populárno-vedecký 
• prístupný • zrozumiteľný (ľahko pochopiteľný • nená-
ročný • jednoduchý (ktorý nekladie vysoké nároky na 
vedeckú al. odbornú erudíciu). 2. tešiaci sa priazni v ši-
rokej verejnosti (op. nepopulárny) • obľúbený • rozšírený 
(vďaka obľube) • módny • expr. vychytený (momentálne 
populárny) • známy • slávny (veľmi populárny a obdi-
vovaný, uznávaný). 3. obľúbený: ktorý je v obľube, v 
priazni; ktorého majú radi (op. neobľúbený). 4. slávny: 
ktorý je zahŕňaný slávou, verejne uctievaný, obdivova-
ný, zbožňovaný; ktorý je preslávený svojím významom, 
dôležitosťou; p. vážený. 5. Známy: ktorého, ktorý pozná 
široká verejnosť; vystupujúci vo vedomí ako známy • 
povedomý: tá tvár mu bola známa, povedomá • verej-
ný (známy verejnosti). 6. zrozumiteľný ktorému možno 
dobre porozumieť • pochopiteľný.«2

pojem »populárny«, ako môžeme vidieť vyššie, je sám 
o sebe viacznačný a v rôznom kontexte rôznym spôso-
bom použiteľný. V širokom význame je tento pojem naj-
častejšie využívaný v kontexte obľúbenosti, respektíve 
istej formy známosti či poznania väčšou časťou populá-
cie. Najčastejšie sa tento pojem využíva práve pri hudbe 
či iných druhoch umenia na pomenovanie či už samot-
ných »populárnych« produktov tvorby, alebo aj jednotli-
vých jeho predstaviteľov. pre potreby tejto práce je však 
omnoho dôležitejšie chápanie a definovanie »populárnej 
hudby« ako ustáleného slovného spojenia, ktoré v rámci 
širokej verejnosti pokrýva síce dosť veľký, no ohraničený 
záber.

1 Heslo »populárny«, in: Slovníkový portál Jazykovedné-
ho ústavu Ľ. Štúra SAV – Krátky slovník slovenského jazyka 4 
z roku 2003: https://slovnik.juls.savba.sk/?w=popul%C3%a1r-
ny&s=exact&c=x861&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=or-
ter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noun-
db&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=p-
skcs&d=psken#.

2 Tamtiež, Synonymický slovník slovenčiny z roku 2004.
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»Middleton hovorí, že otázka, ›čo je to populárna hudba‹, je ›veľmi spletitá ... pokúša nás 
to nasledovať príklad legendárnej definície ľudovej piesne – ›všetky piesne sú ľudové piesne, 
nikdy som nepočul koňa spievať „em“ – a núti nás to teda domnievať sa, že všetka hudba 
je populárna hudba: populárna u niekoho‹ (Middleton 1990: 3; sa venuje jednotlivým 
týmto problémom, špeciálne zadefinovaniu toho, čo to vlastne znamená ›populárny‹). Ak 
sa, ako všetci stratení študenti, obrátime s nádejou na slovníkovú definíciu, tak nájdeme 
malú pomoc. The Penguin Encyclopedia of Popular Music (Clarke 1990) nikdy neskúšala 
definovať ›populárnu hudbu‹ v akomkoľvek všeobecnom zmysle. Vyhýba sa tejto otázke 
a namiesto toho hovorí, že populárna hudba ›bola vždy veľký mainstream s mnohými prí
tokmi‹ (Introduction) a že rieši ohromné množstvo z nich, vrátane jazzu, ragtime, bluesu, 
rhythm and bluesu, country, rocku (a rock’n’rollu a rockabilly), pub rocku, psychedelického 
rocku, heavy metalu, bubblegumu a reggae. To, že ide o stále meniacu sa definíciu, doka
zuje napríklad aj nedostatočná zmienka o rape, [v tom čase, pozn. P. M.] novom hráči na 
žánrovom poli.«3

Definícia populárnej hudby v odbornej literatúre je nie veľmi jednoduchou problematikou. 
Mnohí sa už roky snažia populárnu hudbu jednoznačne vyhraniť, no nakoľko ide o živý a stále 
sa rozvíjajúci element, nie je to možné. V rôznych etapách vývoja populárnej hudby môžeme 
vidieť rôzne interpretácie tohto pojmu, nakoľko aj do dnešného dňa vznikajú stále nové žánre 
či smery, ktoré pod tento pojem spadajú. No populárnu hudbu nedefinujú iba muzikológovia 
či hudobníci. Tento pojem spadá napríklad aj do odboru sociológie a pohľad na to, čo je to 
populárna hudba, sa ponúka aj z ich perspektívy. Snahu zadefinovať to, čo populárna hudba je 
a obnáša, majú však aj trhoví analytici, respektíve rôzni ekonómovia a marketéri, zaoberajúci 
sa ponukou a dopytom v rámci spoločnosti. Definícia toho, čo vlastne populárna hudba je, sa 
nám ponúka v rôznych formách, v rôznych etapách a z rôznych uhlov pohľadu. a tak toto 
slovné spojenie pre potreby našej témy nie je možné zadefinovať iba jedným jasným a zreteľ-
ným vymedzením. Je potrebná širšia charakteristika a obšírnejší opis a pre úplne pochopenie 
vnímania tohto pojmu je potrebné nahliadnuť aj do iných sfér.

Tu si ale v prvom rade musíme položiť otázku, či sa dá populárna hudba vôbec nejako 
ohraničiť. Dajú sa určiť medze toho, kde populárna hudba začína a kde končí? odpoveď na 
túto otázku je až dodnes nejednoznačná, nakoľko samotné snahy o definíciu rozdielov hudby 
klasickej, ľudovej a populárnej sú umelo vytvorené ľuďmi snažiacimi sa o ich ohraničenie. Kaž-
dá hudba, ktorá je počúvaná a obľúbená, môže byť v istom slova zmysle definovaná pojmom 
›populárna‹. Jeden z veľmi povrchných a do veľkej miery zjednodušujúcich pohľadov na túto 
problematiku nám ponúka aj muzikológ a sociológ Simon Frith:

»Jednoduchý spôsob, akým môžeme zadefinovať popularitu hudby, je pozrieť sa na ňu 
v ›hrubom‹ merítku cez týždenný predaj nahrávok v britskej hudobnej tlači a v americkom 
Billboard. Toto je nám prezentované ako prieskum trhu: rebríčky merajú niečo reálne – pre
daje a rádiové hrania – a prezentujú ich so všetkou pompéznosťou objektívneho, vedeckého 
aparátu. Ale to, čo v skutočnosti tieto rebríčky odhaľujú, je špecifická definícia toho, čo 
predovšetkým môžeme považovať za populárnu hudbu – predaj nahrávok (v tých správ
nych obchodoch) a rádiové hrania (na tých správnych staniciach). Tieto rebríčky nefun
gujú ako objektívne merítko nejakej dohodnutej definície popularity, ale ako vymedzenie 
toho, čo popularita v populárnej hudbe znamená – konkrétny model na základe trhového 
rozhodnutia. Rebríčky spájajú vybrané nahrávky v rámci trhovej komunity; definujú isté 
druhy spotreby ako kolektívne. Rebríčky predajnosti sú iba jedným z mnohých možností 

3 shuKer, roy: Understanding Popular Music, London – New York: routledge, 11994, s. 4, https://
books.google.cz/books?id=pMpoGoVFGFoC&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q&f=false: »Middle-
ton observes that the question of ‘what is popular music’ is ‘so riddled with complexities...that one is 
tempted to follow the example of the legendary definition of folk song—‘all song are folk songs, i never 
heard horses sing ‘em’—and suggest that all music is popular music: popular with someone’ (Middleton, 
1990:3; he goes on to usefully tease out some of these complexities, especially the difficulty of establish-
ing what counts as ‘popular’). if, like all lost students, we turn hopefully for a dictionary-type definition, 
we receive little more help. The Penguin Encyclopedia of Popular Music (Clarke, 1990) never attempts to 
define ‘popular music’ in any generic sense. it evades the question by instead nothing that popular music 
‘has always been a great mainstream with many tributaries’ (introduction), and deals with an impres-
sive range of these, including jazz, ragtime, blues, rhythm and blues, country, rock (and rock’n’roll and 
rockabilly), pub rock, punk rock, acid rock, heavy metal, bubblegum, and reggae. The point that this 
is a shifting topography is shown by the lack of reference to rap, the newest kid on the genre block.« 
preklad p. M.

/2
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merania popularity; a keď sa pozrieme na ostatné, tak je jasné, že ich využitie je spojené 
s vytváraním (viac než reflektovaním) vkusu daných komunít.«4

populárna hudba sa však nedá definovať iba cez optiku masovej predajnosti či obľúbenosti. 
Je to oveľa širší a komplexnejší problém, no v rámci spoločnosti sa podľa nášho názoru práve 
tento model chápania populárnej hudby uchytil najviac. Väčšina populácie vníma populárnu 
hudbu práve prostredníctvom obľúbenosti alebo – lepšie povedané – marketingovej úspešnosti. 
Čím viac hrané, tým populárnejšie. Čím viac predajov, tým populárnejšie. Čím viac streamov, 
tým populárnejšie. Čím viac, tým populárnejšie. aj keď by sme sa, berúc do úvahy rozmanitosť 
a kvetnatosť populárnej hudby, radi vyhli škatuľkovaniu, respektíve istej snahe o ohraničenie 
či zúženie definície toho, čo všetko populárna hudba obnášať môže, tak pre potreby našej práce 
to bohužiaľ urobiť budeme musieť. Najlepšou definíciou populárnej hudby v rámci našej témy 
je práve masová obľúbenosť. inak povedané, v rámci tejto práce použijeme

»skôr kvantitatívne, zdanlivo demokratické techniky definovania žánrov – ›populárna‹ 
hudba je jednoducho tá masová, ktorá predáva najviac nahrávok či priťahuje najväčšie 
davy ľudí«. Manuel (1988) hovorí, že populárna hudba môže byť odlíšená od iných typov 
hudby, nakoľko bola šírená najmä masovými médiami, čo podstatne ovplyvnilo jej formu.«5

Snaha o zadefinovanie populárnej hudby sa teda nezaobíde bez toho, aby sme opomenuli 
vplyv, ktorý na ňu mali médiá. Masové médiá vo vývoji populárnej hudby nezohrali totiž iba 
sprostredkovateľa, ale do veľkej miery aj jej formovateľa. už len samotná časová limitácia, kto-
rú si rádiá na základe istých činiteľov určili, zohrala v populárnej hudbe veľkú rolu. Je to jedno 
z mnohých ohraničení, ktoré masmédiá hudbe priniesli. Vplyv médií, masmédií, sociálnych 
médií a sociálnych sietí je stále veľmi živou a aktuálnou témou v rámci populárnej hudby a jej 
marketingu. Do tejto problematiky sa nebudeme ponárať hlbšie. pri snahe o akési ohraničenie 
a definíciu pojmu ›populárna hudba‹ by však nebolo správne nespomenúť tento atribút, na-
koľko, ako sme podotkli vyššie, ide o činiteľa podieľajúceho sa na formovaní populárnej hudby 
počas jej vývoja.

Napriek tomu, že sme si populárnu hudbu istým spôsobom zadefinovali, ostáva faktom, že 
jej presná a jasná definícia sama o sebe neexistuje.

»Aj keď sa z komparácií dá vyvodiť veľa, stále ostáva nemožné pokryť všetky kontexty, ob
lasti a interpretácie hudobného priestoru naprieč množstvom žánrov, interpretov a periód, 
počas ktorých hudobníci tvorili hudbu. Navyše ›populárna‹ nezahŕňa iba kultúrne produk
ty (CD, hudobné videá, koncertné vystúpenia), ktoré sú či už početne alebo finančne úspeš
né v rôznych krajinách, ale predstavuje celú sféru, v rámci ktorej prichádzajú a odchádzajú 
rôzne štýly, sociálne kontexty, v ktorých si fanúšikovia vytvárajú istú kultúrnu pripútanosť 
k hudbe alebo samotnému umelcovi, a rozličné ľudské priestory, ktoré sú vytvárané pre 
pôžitok z hudby. A preto neexistuje žiadna formálna definícia populárnej hudby.«6

4 frith, Simon: Popular Music: Critical Concepts in Media and Cultural Studies, vol. iV: Music and 
Identity, London – New York: routledge, 2004, s. 36, https://books.google.cz/books?id=5i6i5vb8a1gC&
printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q&f=false: »a simple way to illustrate the problems of defining 
musical popularity is to look at its crudest measure, the weekly record sales charts in the british music 
press and the american Billboard. These are presented to us as market research: the charts measure 
something real – sales and radio plays – and represent them with all the trimmings of an objective, 
scientific apparatus. but, in fact, what charts reveal is a specific definition of what can be counted as 
popular music in the first place – record sales (in the right shops), radio plays (on the right stations). The 
charts work not as the detached measure of some agreed notion of popularity, but as the most important 
determination of what the popularity of popular music means – that is a particular pattern of market 
choice. The charts bring selected records together into the community of the market place; they define 
certain sorts of consumption as being collective in certain sorts of ways. The sales charts are only one 
measure of popularity; and when we look at others, it becomes clear their use is always for the creation 
(rather than reflection) of taste communities.« preklad p. M.

5 connell, John – gibson, Chris: Sound Tracks: Popular Music, Identity and Place, London – New York: 
routledge, 2003, s. 4, https://books.google.cz/books?id=XQMHSlripbEC&printsec=frontcover&hl=cs#v=o
nepage&q&f=false: »others have consulted more quantitative, seemingly democratic techniques to define 
genres – ‘popular’ music is simply that of the masses, that which sells the most copies, or draws the 
largest crowds. Manuel (1988) argued that popular music could be distinguished from other types of 
music, since it was largely disseminated by the mass media, and this substantially influenced its form.« 
preklad p. M.

6 Tamtiež, s. 5: »Much can be made of these comparisons, yet it remains impossible to cover all 
contexts, regions and interpretations of musical spaces, across the multitude of genres, performers and 
time-periods in which musicians have created sound. Moreover, the ‘popular’ not only involves cultural 
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1.2. Populárna kultúra
»Študovať populárnu hudbu znamená študovať populárnu kultúru.«7

pre úplne pochopenie toho, čo je populárna hudba v kontexte spoločenského chápania, musíme 
nazrieť aj na to, čo je to populárna kultúra.

»Popularita je pre populárnu kultúru kľúčová, rovnako ako dosahovanie všeobecného spo
ločenského súhlasu a prijatia jej rôznymi produktami a osobnosťami (hviezdy, autori). 
V istom zmysle kľúčový argument znie takto: populárne je masové, masové je populárne. 
Ako hovorí Turner: ›Populárna kultúra a masmédiá majú spolu symbiotický vzťah: jedno 
závisí od druhého v rámci intímnej spolupráce‹ (K . Turner 1984: 4).«8

aj tu sa teda dostávame k tomu, že slovo ›populárny‹ v tomto spojení chápeme ako niečo 
spoločensky rozšírené a obľúbené. populárna hudba, ako aj samotná populárna kultúra, do kto-
rej populárna hudba patrí, sú najčastejšie spájané práve s pojmom masovosť. Masové rozšíre-
nie, masová dostupnosť, masová obľúbenosť. Masovosť je aj najlepším synonymom popularity, 
tak, ako ju chápeme my. a pokiaľ je masovosť to, čo to najväčšmi definuje, tak činiteľ, ktorý 
nesmieme zabudnúť spomenúť, sú masové médiá.

»Aj napriek tomu, že nie všetka populárna kultúra je spojená s masovými médiami, tak 
medzi týmito dvoma elementmi existuje recipročný vzťah. Masové médiá v sebe zahŕňajú 
veľkovýrobu veľkými ekonomickými skupinami pre masový, aj keď segmentovaný trh. 
Pojem ›masové médiá‹ v sebe zahŕňa tlač, sluchovú a vizuálnu komunikáciu vo veľkom 
meradle – noviny, vydavateľstvá, rádio a televízia, film a video, nahrávací priemysel a te
lekomunikácie – a to spomíname iba tie najzrejmejšie médiá v rámci produkcie a šírenia 
obsahu.«9

1.3. Marketing
Ďalším pojmom, k pochopeniu ktorého nám pomôže odborná literatúra, je ›marketing‹:

»Marketing: výskum trhu z hľadiska potrieb výroby a obchodu; usmerňovanie hospodár
skej činnosti podľa potrieb trhu; ucelená metóda, postup ako vyvinúť a vyrobiť produkt, 
uviesť ho na trh a dosiahnuť zisk; usmerňovanie hospodárskej činnosti ziskového alebo 
neziskového subjektu podľa potrieb trhu.«10

reklama a marketing. Dve asi z najčastejšie skloňovaných slov súčasnosti. akákoľvek trho-
vá, ekonomická, politická či akokoľvek inak orientovaná agenda, ktorá má vidinu istého úspe-
chu v podobe zisku, sa nezaobíde bez marketingovej stratégie. Je to už dlhšia doba, čo ľudia 
bažiaci po zisku prišli na to, že peniaze investované do reklamy nie sú zbytočným vkladom. 
Najmä od čias, kedy sa médiá stali masovými, sa do reklamy začal vkladať stále väčší kapitál. 
Každým dňom vznikali nové a vylepšené stratégie, prispôsobujúce sa pokroku či už vo svete 
technologickom, ale aj novým podnetom a posunom v rámci spoločnosti.

products (CDs, music videos, concert performances) that are numerically or financially successful in dif-
ferent countries, but constitutes the whole realm within which tastes come and go, the social contexts in 
which ‘fans’ emerge with distinct cultural attachments to a sound or artist, and the human spaces that 
are created for the enjoyment of music. There can be no formal definition of popular music.« preklad p. M.

7 shuKer, Understanding Popular Music ( pozn. 3), s. 1: »To study popular music is to study popular 
culture.« preklad p. M.

8 Tamtiež, s. 3-4: »popularity is central to popular culture, as its various products and figures (stars, 
auteurs) attain general social acceptance and approval. in a sense, a circular argument holds here: 
the popular are mass, the mass are popular. as Turner puts it: ‘popular culture and mass media have 
a symbiotic relationship: each depends on the other in an intimate collaboration’ (K. Turner 1984: 4).« 
preklad p. M.

9 Tamtiež, s. 3: »While not all popular culture is associated with mass media, there is a reciprocal 
relationship between the two. The mass media involve large scale production, by large economic units, 
for a mass, albeit segmented, market. The term ‘mass media’ refers to print, aural, and visual communica-
tion on a large scale – the press, publishing, radio and television, film and video, the recording industry, 
and telecommunications, to mention only the more obvious mediums of production and dissemination.« 
preklad p. M.

10 Heslo »marketing«, in: Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, https://slovnik.juls.
savba.sk/?w=marketing&s=exact&c=kace&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=pe-
ciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=p-
sken#.
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»Marketing je bitvou nápadů. Takže pokud máte uspět, musíte mít vlastní nápad nebo atri
but, který bude ohniskem vašich snah. Pokud takový charakteristický znak mít nebudete, 
zvolte pro svůj výrobek raději nízkou cenu. Velice nízkou cenu.«11

Marketing je veľmi široký pojem a je ťažké ho uchopiť jednou či dvoma poučkami alebo 
schémami. Hranice toho, čo do marketingovej sféry spadá, sú ďaleko za tým, čo vníma spoloč-
nosť, a čo viac, stále sa posúvajú. Jedno, čo ale po celý čas ostáva rovnaké, je jeho cieľ. Vidinou 
marketingu je dosiahnuť vytýčené méty, ktorými často bývajú práve peňažné zisky. Nie je tomu 
ale vždy tak. Marketing nie je využívaný iba v rámci ekonomickej činnosti, ale zužitkovať na 
dosiahnutie svojich cieľov sa dá aj v oblasti politickej, kultúrnej, spoločenskej či akejkoľvek inej. 
podstatným faktorom pre nás je to, čo všetko marketing v rámci svojich stratégií na dosaho-
vanie vytýčených cieľov využíva. Jedným z elementov, ktoré si prisvojil, je totiž aj samotná 
(populárna) hudba. Konkrétne spojenie pojmu popularity a pojmu marketing je jedným z ťa-
žiskových vzťahov, ktoré táto štúdia skúma. popularita ako niečo, čo zo spoločnosti vychádza, 
a marketing ako niečo, čo z nej čerpá. 

»Marketingová komunikácia znamená na jednej strane informovať, oboznamovať kvalitu, 
hodnotu, prospešnosť, použitie a na druhej strane vedieť aj počúvať, prijímať požiadavky 
spotrebiteľov a reagovať na ne.«12

Marketingová komunikácia, ako základný princíp marketingu, má za cieľ ovplyvniť správa-
nie spotrebiteľov. Využíva na to prostriedky komunikačného systému, medzi ktoré patria tieto 
hlavné nástroje marketingovej komunikácie: 
– reklama;
– podpora predaja;
– osobný predaj;
– public relations.13

»Reklama je proces zameraný na ovplyvňovanie individuálneho správania ekonomickými 
nástrojmi.«14

Hlavným cieľom reklamy je teda zvýšiť povedomie o produkte, značke či inštitúcii, ktorých 
reklamuje. Je veľmi dôležitým, ak nie najdôležitejším marketingovým nástrojom. Vďaka vzniku 
a dosahu masových médií získala reklama extrémnym spôsobom na sile. Jej dosah je vďaka nim 
totiž väčší ako kedykoľvek predtým. reklama má v dnešných dňoch mnoho podôb. pod týmto 
pojmom už nechápeme iba čisto prvoplánové reklamy typu televíznych či rádiových spotov, 
rôznych billboardov, internetových bannerov, novinových inzercií a pod. Dnes má už reklama 
oveľa premyslenejšiu stratégiu, ktorú často ani sama spoločnosť na prvý pohľad nevníma ako 
jej produkt. aj vďaka sociálnym médiám a sociálnym sieťam nabrala reklamná propaganda 
úplne nové podoby. pri našom skúmaní je ale dôležité spomenúť to, že v rámci svojho vývoja 
si reklama podmanila mnoho elementov, medzi ktoré patrí aj (populárna) hudba.

»Podpora predaja je označením pre krátkodobé podnety, ktoré zvýšia nákup alebo predaj 
produktu alebo služby. Zahŕňa veľmi širokú paletu nástrojov – kupóny, súťaže, prémie, 
rabaty a iné.«15

aj napriek tomu, že tento nástroj, čo sa účinnosti týka, nemá podľa marketingových straté-
gov až takú silu, ako má reklama, nedá sa opomenúť. To, čo všetko sa v rámci podpory predaja 
využíva, nie je dané iba fantáziou, ale aj istou marketingovou etikou. Medzi inými tu patrí aj 
ponúkanie rôznych bezplatných vzoriek či merchandising, čo sú nástroje často využívané aj 
v hudobnom priemysle. Zisky jednotlivých interpretov totiž dnes už nestoja iba na ich umelec-
kej tvorbe, skôr naopak. Najväčšie zisky populárnym umelcom plynú práve zo sekundárnych 
zložiek, nadväzujúcich na hudbu, nakoľko predaj albumov či platní v dnešnej dobe už nedosa-
huje čísla ako kedysi, keďže hudobný priestor, tak ako aj veľa iných, sa presunuli na internet 
a zisky pre interpretov zo streamovacích platforiem nie sú natoľko žiarivé, ako by sa nám na 
prvý pohľad mohlo zdať. a tak pre vidinu zisku museli jednotliví predstavitelia populárneho 
hudobného priemyslu prísť s niečím iným. Napríklad taký merchandising sa ukazuje byť pre 
populárnych umelcov ako jeden z veľmi efektívnych nástrojov, pokiaľ hovoríme o ekonomicky 

11 ries, al – trout, Jack: 22 věčných zákonů marketingu, praha: Management press, 1997, s. 75.
12 Kita, Jaroslav a kol.: Marketing, bratislava: iura Edition, 2000, s. 283.
13 hanuláKová, Eva: Etika v marketingu, bratislava: Eurounion, 1996, s. 72
14 Tamtiež, s. 73
15 Kita a kol., Marketing u ( pozn. 12), s. 287
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orientovanom cieli, ktorý ale vie napomôcť aj pri budovaní si značky alebo v tomto prípade 
mena.

»Osobný predaj je personálna forma marketingovej komunikácie, kde sa vytvára spätná 
väzba a flexibilnosť získavania informácií osobným kontaktom predávajúceho s kupujú
cim.«16

ide o najstarší spomedzi nástrojov marketingovej komunikácie. aj napriek tomu, že vďaka 
rôznym technológiám, ktoré v dnešnej dobe máme k dispozícii, tento druh komunikácie išiel do 
úzadia, stále zohráva veľkú rolu, a to najmä kvôli okamžitej spätnej väzbe spotrebiteľov, ktorá 
je pre všetkých ľudí podieľajúcich sa na budovaní značky či mena istej firmy alebo inštitúcie 
často kľúčovou. 

»Public relations znamená vytváranie a pestovanie dobrých vzťahov k verejnosti pro
stredníctvom priaznivej publicity, organizovaním rôznych podujatí, účasťou na spoločen
skoprospešných aktivitách so zámerom budovať pozitívny imidž firmy a systematicky 
zošľachťovať vzťahy k širokému okoliu.«17

Cieľom tohto nástroja je najmä budovanie dobrých vzťahov so zákazníkmi a zvyšovanie 
imidžu v rámci spoločnosti, respektíve v rámci danej cieľovej skupiny, na ktorú sa propago-
vaný produkt či značka orientuje. Kľúčové faktory efektívnych public relations sú sústavnosť 
a dlho dobosť, nadviazanie a synergia s firemnou stratégiou, premyslená komunikačná stra-
tégia, zapojenie »tretích« strán (tzv. third party endorsement), profesionálne štandardy, etika, 
snaha o dialóg. Medzi hlavné prostriedky public relations patria spravodajské správy, správy 
o organizácii, produktoch a zamestnancoch, verejné vystúpenia predstaviteľov organizácie, 
zvláštne podujatia – tlačové konferencie, slávnostné otvorenia, vystúpenia v médiách, relá-
ciách, programoch, vydávanie interných periodík, audiovizuálne materiály (filmy, obrázkové 
zvukové programy), účasť na verejnoprospešných aktivitách.18

»Tak proč volit něco, co je tak zřejmé? Marketing často ale je hledáním zřejmého. Protože 
nemůžete změnit názor, který si zákazník již utvořil, musí se vaše marketingové úsilí 
soustředit na využití myšlenek a konceptů, které už mají v mysli zákazníka své místo. 
Musíte své marketingové programy realizovat tak, aby se zákazníkovi ›zadřely‹ do mysli.«19

1.4. Módny
»Módny. Moderný: 1. vyhovujúci požiadavkám dneška; práve prebiehajúci (op. zastaraný) 
• súčasný: zložitosť moderného, súčasného sveta (op. minulého); výstava moderného, sú
časného umenia (op. starého, starobylého); vybavenosť pracoviska súčasnou technikou • 
dnešný • terajší (op. včerajší, minulý): rád počúva dnešnú hudbu; dnešná, terajšia podoba 
školstva • nový (op. starý): moderný, nový vek • novodobý • novoveký (týkajúci sa súčas
nosti): nároky novodobého človeka stúpajú; moderné, novoveké dejiny • hypermoderný • 
supermoderný • ultramoderný (zdôrazňujúci modernosť, súčasnosť): hypermoderné, su
permoderné stroje; supermoderné, ultramoderné umenie • priekopnícky • pokrokový • 
progresívny • avantgardný • avantgardistický • kniž. pioniersky (ktorý predstavuje pokrok, 
usiluje sa o pokrok; op. reakčný, spiatočnícky): pokrokové, priekopnícke názory; progre
sívne, pionierske metódy práce; pokrokový, avantgardný smer v umení • hovor. novotný • 
zastar. novosvetský
2. vyhovujúci požiadavkám panujúceho vkusu, dobovo obľúbený, používaný (op. zastaraný) 
• módny: kúpiť si moderný, módny klobúk • súčasný: oblečený v súčasnom štýle • terajší 
• dnešný: terajšie, dnešné smery v hudbe • hypermoderný • supermoderný • ultramoderný 
(prepiato moderný): hypermoderné, supermoderné, ultramoderné účesy • avantgardný • 
avantgardistický (predbiehajúci svoju dobu): avantgardné obrazy.«20

16 hanuláKová, Etika v marketingu ( pozn. 13), s. 106.
17 Kita a kol., Marketing u ( pozn. 12), s. 288.
18 Tamtiež, s. 306.
19 ries – trout, 22 věčných zákonů marketingu ( pozn. 11), s. 79-80.
20 Heslo »módny«, in: Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, https://slovnik.juls.sav-

ba.sk/?w=m%C3%b3dny&s=exact&c=z9b1&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=pe-
ciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=p-
sken#.
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Slovo ›módny‹ alebo ›moderný‹ má, ako môžeme vidieť vyššie, v slovenskom jazyku veľmi 
široký záber. Základ tohto slova pochádza z latinského modus, čo v preklade znamená ›miera, 
vzhľad, spôsob, pravidlo alebo predpis‹. Slovo ›móda‹, ktoré je základom adjektíva ›módny‹, má 
v slovenskom jazyku taktiež viacero významov:

»móda: 1. spôsob obliekania, štýl úpravy predmetov, spôsob správania ap. charakteristický 
pre isté obdobie: obliekať sa podľa my, šaty, účes podľa my; 2. panujúci vkus, dobová 
obľúbenosť.«21

Móda v zmysle, ako ju chápe široká spoločnosť, je ale veľmi subjektívny pojem, ktorý sa najčas-
tejšie využíva v spojení s vkusom či už jednotlivca, alebo aj skupiny, či inštitúcie, alebo rôznych 
elementov spoločnosti. Dá sa v rámci širšej spoločnosti definovať ako isté momentálne panujú-
ce trendy či postoje, ale nedá sa definovať v objektívnom merítku z celospoločenského záberu. 

prídavné meno ›módny‹ sa dá chápať a použiť v rôznych súvislostiach. aj v rámci nášho 
skúmania má toto slovo veľmi nejasný a rôzny význam. a práve pre to, aby sme boli schopní 
jasnejšie a lepšie pochopiť to, aké z možných významov rezonuje medzi ľuďmi najviac, vytvorili 
sme krátky dotazník. Ten slúžil práve na účel objasnenia nami skúmaných pojmov. 

Znenie otázky, ktorá nám mala napomôcť k lepšiemu pochopeniu toho, ako pojem ›módny‹ 
či ›moderný‹ vníma spoločnosť, môžeme vidieť priamo nad grafom. respondentom sa ponúkli 
štyri možnosti, konkrétne »nový«, »súčasný«, »avantgardný« a »progresívny«. ide o slová, 
ktoré sú najčastejšie využívané ako synonymá pojmu ›moderný‹. Nakoľko našou hypotézou 
bolo, že nie každý sa s týmito štyrmi konkrétnymi pojmami stotožní, pridali sme aj možnosť 
vlastnej odpovede. Túto možnosť využili štyria z celkovo 107 respondentov a ich odpovede sú 
zaznamenané priamo za nami zadanými možnosťami. ako môžeme vyčítať z Grafu č. 1, viac 
ako polovica respondentov sa priklonila k možnosti »súčasný«. 

»Súčasný: ktorý sa vzťahuje na súčasnosť; ktorý jestvuje teraz, v prítomnosti • dnešný • 
terajší: súčasný, dnešný, terajší pohľad na históriu; súčasná, dnešná, terajšia generácia • 
momentálny • zastar. momentánny • kniž. prítomný (jestvujúci v danom okamihu, práve 
teraz): momentálny, prítomný stav • moderný (op. zastaraný): moderný spôsob života; 
moderné druhy umenia • novodobý • nový • novoveký (op. starý): novodobé, novoveké 
svetové dejiny; novodobá, nová veda; nový vek«22

pojem ›súčasný‹ je ale tiež veľmi obšírny. podľa synonymického slovníka slovenského jazyka, 
sa najčastejšie spája s niečím, čo sa deje teraz, v danej prítomnosti. Čo ale znamená ›prítom-
nosť‹? Je to iba daný konkrétny moment, v ktorom sa nachádzame a ktorý sa stráca každou 
novou sekundou? alebo ak to nevnímame iba ako ten onen okamih, ktorý práve prežívame, 
do akého momentu môžeme ešte stále hovoriť o ›prítomnosti‹? Chápanie toho je veľmi subjek-
tívne. Jednotlivci, ale aj spoločnosť a rôzne jej časti či rozličné vedecké, kultúrne a iné smery 
si to, čo je ›prítomnosť‹, interpretujú po svojom. Chápanie ›prítomnosti‹ teda vieme určiť len 

21 Heslo »móda«, in: Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, https://slovnik.juls.sav-
ba.sk/?w=m%C3%b3da&s=exact&c=q15c&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=pe-
ciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=p-
sken#.

22 Heslo »súčasný«, in: Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, https://slovnik.
juls.savba.sk/?w=s%C3%ba%C4%8Dasn%C3%bD&s=exact&c=Lf70&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=or-
ter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezvis-
ka&d=un&d=pskcs&d=psken#.
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https://slovnik.juls.savba.sk/?w=m%C3%B3da&s=exact&c=q15c&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=m%C3%B3da&s=exact&c=q15c&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=m%C3%B3da&s=exact&c=q15c&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=m%C3%B3da&s=exact&c=q15c&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=s%C3%BA%C4%8Dasn%C3%BD&s=exact&c=Lf70&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=s%C3%BA%C4%8Dasn%C3%BD&s=exact&c=Lf70&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=s%C3%BA%C4%8Dasn%C3%BD&s=exact&c=Lf70&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=s%C3%BA%C4%8Dasn%C3%BD&s=exact&c=Lf70&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
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na základe kontextu, v ktorom vystupuje. a čo znamená ›súčasnosť‹ v hudbe? aj tomu, ako 
chápe túto problematiku spoločnosť, sa tento dotazník venoval a výsledky sú interpretované 
v texte nižšie.

Nie je možné opomenúť aj to, že menšia polovica respondentov pod pojmom ›moderný‹ 
nechápe niečo, čo je súčasné. Takmer 24 % z odpovedí sa priklonilo k možnosti ›nový‹ a rovných 
15 % považuje za najlepšie synonymum pojem ›progresívny‹. aj toto sú pojmy veľmi viacznač-
né. Kde začína hranica ›novosti‹ a kto rozhoduje o tom, čo je a čo už nie je považované za 
›progresívne‹? Zodpovedať na túto otázku si už musí jednotlivec či spoločnosť sama. 

V rámci tejto otázky sme sa snažili zistiť aj to, ako jednotlivé pojmy vníma spoločnosť 
v spojení s hudbou a či dané pojmy vo všeobecnosti majú iný význam ako v súvislosti s ňou. 
respondentom boli znova ponúknuté tie isté možnosti ako pri otázke všeobecného charakteru 
a rovnako im bola poskytnutá aj možnosť prísť s vlastnou interpretáciou tohto pojmu, ktorú 
v tomto prípade využili traja ľudia. ako môžeme vidieť vyššie, znova najväčší podiel na grafe 
zabralo slovo »súčasný«. Síce v spojení s hudbou získalo o niekoľko percentuálnych bodov 
menej ako pri otázke všeobecného charakteru, aj tak môžeme hovoriť o jednoznačnom výsled-
ku, a teda môžeme vyhlásiť, že slovo ›módny‹ či ›moderný‹ evokuje najväčšmi niečo súčasné. 
Z hľadiska jednotlivca je slovo ›moderný‹ veľmi subjektívne, no zdá sa, že jeho spoločenské 
vnímanie je aspoň z časti objektívne.

Zaujímavým javom je aj zjavný percentuálny nárast pri slove »avantgardný«. Kým pri 
všeobecne orientovanej otázke bol podiel pri tomto slove iba necelé 2 %, pri spojení s hudbou 
sa vyšplhal až na 12 %. pre lepšie pochopenie presného významu tohto slova znova nahliadnime 
do synonymického slovníka slovenského jazyka:

»avantgardný: prinášajúci novátorské myšlienky, metódy, často experimentujúci (najmä 
v umení); súvisiaci s avantgardou; syn. novátorsky«.23

Vyšší percentuálny podiel si môžeme vysvetliť aj tým, že pojem ›avantgarda‹ či ›avantgardný‹ 
sám o sebe evokuje v laickej spoločnosti prepojenie s umením, a tak je aj logické, že pri otázke, 
ktorá v sebe zahŕňa element umenia, bude toto adjektívum rezonovať viac.

Na konci nášho dotazníka dostali respondenti možnosť vyjadriť sa v niekoľkých vetách 
k jednotlivým bodom tejto témy. Konkrétne dostali túto otázku: »Napíšte v niekoľkých vetách, 
čo považujete za moderné v hudbe či hudobnom priemysle.« Všetky odpovede, ktoré sme k to-
muto vyzbierali, si môžete pozrieť v prílohe č. 1. po ich preskúmaní sme dospeli k tomu, že 
najčastejšie sa skloňoval pop či elektronická hudba alebo aj samotné nástroje. Taktiež mnoho 
odpovedí hovorilo o tom, že za ›moderné‹ považujú niečo, čo je ›in‹, respektíve isté súčasné 
trendy v rámci populárnej hudby, ktoré reagujú na momentálne podnety v spoločnosti.

1.5. Krásny
»Krásny: 1. ľudskými zmyslami al. intelektom vnímaný ako veľmi pekný; veľmi príjemne 
pôsobiaci na zmysly al. intelekt človeka, veľmi pekný; op. škaredý. 2. hovor. presahujúci 
určitú mieru, presahujúci priemer, veľmi dobrý, uspokojujúci.«24

23 Heslo »avantgardný«, in: Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, https://slov-
nik.juls.savba.sk/?w=avantgardn%C3%bD&s=exact&c=7fbc&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=or-
ter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezvis-
ka&d=un&d=pskcs&d=psken#.

24 Heslo »krásny«, in: Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, https://slovnik.juls.sav-
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https://slovnik.juls.savba.sk/?w=avantgardn%C3%BD&s=exact&c=7fbc&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=avantgardn%C3%BD&s=exact&c=7fbc&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=avantgardn%C3%BD&s=exact&c=7fbc&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=avantgardn%C3%BD&s=exact&c=7fbc&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=kr%C3%A1sny&s=exact&c=s166&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
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Slovo ›krásny‹ a jeho viacvýznamovosť je problematikou, ktorú by sme v rámci tejto pod-
kapitoly radi priblížili a v rámci možností ujasnili. Znova sa budeme odvolávať na nami reali-
zovaný prieskum. ako môžeme vidieť vyššie, v synonymickom slovníku slovenského jazyka má 
slovo ›krásny‹ význam najmä ako niečo nadpriemerne pekné alebo inak príjemne pôsobiace. aj 
respondenti, ktorí vyplnili náš dotazník, toto tvrdenie potvrdili. Zo štyroch nami ponúknutých 
možností najviac rezonovalo slovo ›pekný‹. aj v tomto prípade mali možnosť doplniť inú ako 
nami zadanú možnosť. Toto využili štyria respondenti. Jasne ale môžeme vyhlásiť, že najvýstiž-
nejším synonymom slova ›krásny‹ je v rámci spoločenského chápania ›pekný‹. Tu sa ale musíme 
znova odvolať na slovníkovú definíciu a poukázať na to, že nami skúmaný pojem sa nedáva do 
synonymického súvisu priamo so slovom ›pekný‹, ale za ›krásne‹ sa považuje niečo, čo je ›veľmi 
pekné‹, takže v tomto prípade by sa skôr dalo hovoriť o tom, že ide o vyšší stupeň ›peknoty‹. 

Keď sa pozrieme na rozdiel prvých dvoch grafov, teda pri nazeraní na chápanie slova 
›módny‹, vidíme, že jeho význam spoločnosť chápe vo všeobecnosti, ale aj v spojení s hudbou 
takmer rovnako. Čo ale neplatí v tomto prípade. Tu môžeme vidieť zreteľnú odlišnosť medzi 
otázkou všeobecne orientovanou a tou hudobne zameranou. Na otázku, ktorý z pojmov podľa 
respondentov najviac vystihuje slovo ›krásny‹ v hudbe, až takmer 77 % označilo možnosť ›ľú-
bezný, ľubozvučný‹.

»Ľubozvučný: 1. príjemný na vnímanie sluchom (op. neľubozvučný, kakofonický, diso
nantný) • zvučný • odb. eufonický: ľubozvučný, zvučný rým; harfa vydáva ľubozvučné, 
eufonické tóny • lahodný (veľmi príjemne pôsobiaci): znie lahodná hudba • ľúbezný • poet. 
ľúby • milozvučný (veľmi krásny a milý): ľúbezný, ľúby zvuk huslí • harmonický • súladný 
• súzvučný • zladený • odb.: konsonantný • konsonančný (tvoriaci vzájomne vyvážený 
a pekne znejúci celok): harmonické, súzvučné, zladené duo; súladné, konsonantné vyznenie 
skladby • melodický • spevavý (založený na melódii; podobný spevu): slovenčina je melo
dická, spevavá reč. 2. harmonický: ktorý sa vyznačuje súladom, súhrou, vyváženosťou (op. 
disharmonický): harmonické vzťahy • idylický • pokojný: harmonický, idylický, pokojný 

ba.sk/?w=kr%C3%a1sny&s=exact&c=s166&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=pe-
ciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=p-
sken#.
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Graf č. 4: 
Slovo najviac 

vystihujúce pojem 
›krásny‹ v hudbe

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=kr%C3%A1sny&s=exact&c=s166&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=kr%C3%A1sny&s=exact&c=s166&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=kr%C3%A1sny&s=exact&c=s166&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
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život • usporiadaný: usporiadaná rodina • vyrovnaný: vyrovnaná osobnosť • vyvážený • 
súmerný: vyvážený, súmerný celok • súladný • zladený • splývavý • ladný: súladné, zladené, 
splývavé farby; ladné pohyby, tvary • hud.: súzvučný • konsonančný • konsonantný (op. 
nesúzvučný, disonantný) • ľubozvučný • spevný (o zvuku). 3. ľúbezný svojím vzhľadom 
al. inými vlastnosťami vyvolávajúci pocit krásy a súčasne miloty. 4. melodický: ktorý tvorí 
melódiu ako nápev al. výškový pohyb hlasu v reči; obsahujúci melódiu: melodická. 5. prí
jemný: ktorý lahodí zmyslom; ktorý prináša radosť, potešenie, pohodu. 6. spevný, spevavý: 
ktorý pripomína spev, pôsobí ako spev; týkajúci sa spevu al. speváckeho výkonu. 7. zvučný: 
jasne, výrazne znejúci; príjemne znejúci.«25

Výsledok, ktorý sa nám naskytol pri tejto otázke, si môžeme vysvetľovať aj tým, že slovo 
›ľubozvučný‹, ako môžeme vidieť vyššie, je aj v synonymickom slovníku slovenského jazyka 
charakterizované v spojení so sluchom, a teda je logické, že pokiaľ hovoríme o hudbe, tak 
v ľuďoch bude rezonovať viac. V tomto prípade sme dali respondentom aj piatu možnosť, 
konkrétne možnosť ›často hraný‹. Zvolili si ju však iba dvaja respondenti, a teda môžeme 
povedať, že kvantita očividne v spoločnosti neevokuje krásu či kvalitu. Lebo snahou každého 
umelca, či už hudobníka, interpreta, alebo kohokoľvek iného, je práve kvalita, ktorá často ide 
ruka v ruke s krásou.

aj v tomto prípade sme na konci dali možnosť respondentom vyjadriť sa k tomu, čo kon-
krétne pre nich znamená krása v hudbe ( príloha č. 1). Väčšina z odpovedí smerovala k tomu, 
že krásu spájali s pozitívnou emóciou. Krása teda pre nich znamená šťastie, zimomriavky, 
ľúbeznosť, jednoducho príjemný a dobrý pocit na duši. Ten v niektorých ľuďoch vie vyvolať 
melódia či dynamika, v iných text, alebo zaujímavá farba hlasu. To, ktorý z faktorov najväčšmi 
vyvolá príjemný pocit, je subjektívnou záležitosťou jedinca, dôležitý je však výsledok. Krása je 
v hudbe skrytá práve v emóciách, ktoré však často podľa psychológov nie sú iba zodpovednos-
ťou umelca, ale aj samotných prijímateľov. Hudbu si veľakrát spájame so zážitkami či pocit-
mi, ktoré s ňou priamo nesúvisia, ale vďaka nášmu vedomiu a podvedomiu ich priradzujeme 
k jednotlivým podnetom, či už hudobným alebo iným, a práve to v nás vyvoláva rôzne emočné 
vzruchy, ktoré môžu, ale nemusia byť krásne.

1.6. Osobitý
»Osobitý: príd. svojrázny, svojský, zvláštny. 1. atypický ktorý sa vymyká z bežných, zaužíva
ných typov (op. typický). 2. jedinečný: vyskytujúci sa ako jediný svojho druhu; vyskytujúci 
sa veľmi zriedkavo • originálny • svojský • svojrázny. 3. mimoriadny: ktorý porušuje ustá
lený poriadok, ustálené pravidlá, normy; ktorý prevyšuje ustálenú, očakávanú mieru (op. 
riadny, bežný) • neobyčajný • nezvyčajný • nevšedný; ktorý sa vyskytuje mimo poriadku, 
mimo pravidiel (op. riadny, pravidelný) • osobitný • špeciálny. 4. nenapodobiteľný: ktorý 
nemožno napodobiť • jedinečný • unikátny (jediný svojho druhu) • neopakovateľný (ktorý 
nemožno zopakovať). 5. osobitný: ktorý jestvuje oddelene od ostatných, samostatne, jed
notlivo (op. spoločný) • oddelený • separátny; ktorý má neopakovateľné vlastnosti al. ktorý 
je odlišný od ostatných; určený na presne špecifikované účely, ciele a pod. (op. bežný) • 
mimoriadny • zvláštny; neobyčajne veľký al. výlučne na niečo zameraný (op. bežný, nor
málny). 6. pôvodný: ktorý je od začiatku; ktorý si zachoval všetko také, aké mal pri svojom 
vzniku (op. nepôvodný) • autentický; ktorý bol pred terajším, súčasným • predchádzajúci • 
predošlý (op. terajšie, súčasné, nové) • niekdajší; pochádzajúci skutočne od pôvodcu (op. ne
pôvodný) • originálny. svojský: ktorý sa vyznačuje vlastnosťami príznačnými iba preň(ho); 
ktorý je odlišný, nápadný niečím • svojrázny • svojbytný.«26

adjektívum ›osobitý‹ je zatiaľ asi najviacznačnejšie a najkomplikovanejšie na opísanie a ob-
jasnenie zo všetkých. Samo o sebe má totiž mnoho interpretácií a ťažko nájsť vo všeobecnosti 
jednu, ktorá by mala spoločenský konsenzus. Najčastejšie, ako môžeme vidieť v synonymic-
kom slovníku slovenského jazyka, sa využíva ako synonymum niečoho svojského, svojrázneho, 

25 Heslo »ľubozvučný«, in: Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, https://slovnik.
juls.savba.sk/?w=%C4%bEubozvu%C4%8Dn%C3%bD&s=exact&c=0c81&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=or-
ter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezvis-
ka&d=un&d=pskcs&d=psken#.

26 Heslo »osobitý«, in: Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, https://slovnik.juls.sav-
ba.sk/?w=osobit%C3%bD&s=exact&c=w43f&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=pe-
ciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=p-
sken#.
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https://slovnik.juls.savba.sk/?w=%C4%BEubozvu%C4%8Dn%C3%BD&s=exact&c=0c81&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=%C4%BEubozvu%C4%8Dn%C3%BD&s=exact&c=0c81&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=%C4%BEubozvu%C4%8Dn%C3%BD&s=exact&c=0c81&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=%C4%BEubozvu%C4%8Dn%C3%BD&s=exact&c=0c81&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=osobit%C3%BD&s=exact&c=w43f&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=osobit%C3%BD&s=exact&c=w43f&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=osobit%C3%BD&s=exact&c=w43f&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=osobit%C3%BD&s=exact&c=w43f&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
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atypického či neobyčajného. Samo o sebe nám nevie napovedať veľa, a preto je veľmi dôležitý 
kontext, do ktorého ho zasadíme. 

V tomto prípade náš prieskum priniesol oveľa menej očakávané výsledky ako v predošlých 
častiach. Menej očakávané pri porovnaní otázky všeobecnej aj tej hudobne orientovanej. pri 
prvej všeobecnej otázke sme respondentom dali päť variánt a aj tu mali možnosť prísť s vlast-
nou interpretáciou. Túto možnosť využili iba dvaja respondenti. Väčšina z ostatných, až takmer 
78 %, sa naklonila k možnosti ›svojský‹. aj v samotnej slovníkovej definícii je toto na prvom 
mieste spomedzi možných vysvetlení, respektíve synonymických významov slova ›osobitý‹. ale 
čo v prípade hudby?

aj v tomto prípade bolo pri otázke na výber z piatich možností, ktoré boli totožné ako 
v prípade otázky všeobecného charakteru. Tentokrát si ale ani jeden z odpovedajúcich nezvolil 
možnosť vlastnej interpretácie, aj napriek tomu, že táto možnosť bola ponúknutá. ako môžeme 
vyčítať z grafu vyššie, ani jedna z možností nezískala nadpolovičnú väčšinu, ako vo všetkých 
doterajších prípadoch. Najviac ľudí sa priklonilo k výkladu ›netradičný‹, no počet respondentov 
je veľmi podobný ako pri možnosti ›svojský‹. 

»Netradičný: príd. kt. nie je v duchu tradície, nový, novátorsky; odlišujúci sa od toho, 
čo je zvyčajné, zaužívané, každodenné; nenadväzujúci na tradície, ustálené zvyky, niečím 
výnimočný; op. tradičný, bežný.«27

›Netradičný‹ je adjektívum, ktoré ale samo o sebe pre nás nemá zmysel. To, čo je alebo už 
nie je tradičné, nie je možné vo všeobecnosti objektívne posúdiť. Tradičnosť či netradičnosť 
vychádza priamo z obsahu veci, o ktorej pojednáva. To, čo je tradičné tu a teraz pre nás, ne-
muselo byť tradičné pre niekoho iného pred istým časom. To, čo považuje za tradičné niekto 
z inej kultúry, nemusí byť tradičné pre nás. To, čo je tradičné v hudbe dneška, nemuselo byť 
tradičné v hudbe deväťdesiatych rokov. Hranice tohto pojmu v hudbe a hudobnom priemysle 
sú stále posúvané. Spolu s tým, ako sa vyvíja spoločnosť, sa vyvíja aj hudba samotná, a teda 
aj tradičnosť v tomto slova zmysle. Každá doba má svoje určité prvky či poznávacie znamenia. 
Tá dnešná sa definuje najmä snahou o búranie akýchkoľvek predsudkov, hraníc alebo zaužíva-

27 Heslo »netradičný«, in: Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, https://slovnik.
juls.savba.sk/?w=netradi%C4%8Dn%C3%bD&s=exact&c=Nb5f&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=or-
ter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezvis-
ka&d=un&d=pskcs&d=psken#.

Graf č. 5: 
Slovo najviac 

vystihujúce 
pojem ›osobitý‹ 
vo všeobecnosti

Graf č. 6: 
Slovo najviac 

vystihujúce pojem 
›osobitý‹ v hudbe

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=netradi%C4%8Dn%C3%BD&s=exact&c=Nb5f&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=netradi%C4%8Dn%C3%BD&s=exact&c=Nb5f&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=netradi%C4%8Dn%C3%BD&s=exact&c=Nb5f&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=netradi%C4%8Dn%C3%BD&s=exact&c=Nb5f&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
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ných metód. To je niečo, o čo sa snaží aj samotná populárna hudba. a tak sa slovo ›tradícia‹ 
či ›tradičnosť‹ stáva až akousi urážkou. Môžeme povedať, že pojem ›osobitý‹ je jedným z naj-
väčšmi charakterizujúcich dnešnú populárnu hudbu a hudobný priemysel ako taký. Snaha 
o netradičnosť, svojskosť a osobitosť je citeľná nie len v samotnej tvorbe, ale aj vo všetkom, 
čo ju obklopuje. 

Na otázku, čo považujú respondenti za osobité v hudbe, prípadne koho považujú za osobi-
tého, sme dostali mnoho veľmi podobných odpovedí ( príloha č. 1). osobitý štýl, sound, farba 
hlasu, jednoducho niečo, čo sa vymyká zaužívaným štandardom. V prípade konkrétneho inter-
preta najčastejšie zaznelo meno billie Eilish, čo je mladá speváčka s naozaj zaujímavým prístu-
pom k tvorbe. Takým, ktorý nie je, respektíve nebol v mainstreamovej hudbe typickým. a tak 
je logické, že laická spoločnosť považuje práve jej osobu za memento osobitosti a netradičnosti. 

1.7. Súčasnosť
»Súčasnosť: 1. obdobie, v ktorom žijeme • prítomnosť • súčasná doba • súčasné obdobie 
• terajšia doba • terajšie obdobie: autor spracúva námety zo súčasnosti, zo súčasného 
obdobia, z terajšej doby, z prítomnosti • dnešok • terajšok: dnešok, terajšok rozhoduje o bu
dúcnosti • hovor. dneskajšok • kniž. prítomno. 2. dnešok: dnešný deň • hovor. dneskajšok: 
kúpiť mlieko na dnešok, na dneskajšok; časy, v ktorých žijeme • súčasnosť • prítomnosť: 
nestará sa o dnešok, súčasnosť, prítomnosť • terajšok: terajšok rozhoduje o budúcnosti 
• hovor. dneskajšok • kniž. prítomno. 3. paralelnosť: jestvovanie, prebiehanie popri sebe, 
obyč. súčasne • súbežnosť: paralelnosť, súbežnosť javov • kniž.: paralelita • paralelizmus: 
paralelizmus v stavbe viet (Jesenská) • súčasnosť: súčasnosť dvoch dejov • synchrónia • 
synchrónnosť • synchronickosť (paralelnosť v čase).«28

›Súčasnosť‹ sa všeobecne definuje ako istý časový úsek, ktorý závisiac od kontextu, v kto-
rom tento pojem využijeme, môže znamenať rôzne dlhý interval. ide o daný moment, alebo 
istý okamih, ktorý sa utvára a prežíva. Na časovej osi je to bod, ktorému predchádzajú javy 
už uskutočnené, minulé, a následne za ním sa nachádzajú javy ešte neuskutočnené, teda bu-
dúce. V celospoločenskom chápaní a v bežnej reči však nejde iba o daný prítomný okamih, 
ale týmto pojmom sa označuje podstatne dlhší časový úsek. Za súčasné umenie sa napríklad 
nepovažuje iba to, ktoré vzniklo práve teraz, ale aj to, ktoré vzniklo včera či pred rokom. 
ohraničenie tohto pojmu je veľmi problematické a dá sa uchopiť rôzne. Je veľa faktorov, ktoré 
vplývajú na to, čo ešte vnímame ako ›súčasnosť‹ a čo už nie. Záleží ale najmä od uhla pohľadu, 
z ktorého sa ›súčasnosť‹ snažíme definovať. Dá sa ohraničiť rokmi, historickými udalosťami, 
štýlmi, smermi, zmenami v spoločnosti a mnohými inými činiteľmi. pre naše skúmanie je 
najpodstatnejšie ohraničenie v rámci hudobného priemyslu, teda to, čo pod pojem ›súčasnosť‹ 
spadá z hudobného uhla pohľadu, respektíve to, čo vníma spoločnosť ako súčasné v hudbe 
a hudobnom priemysle.

aj toto bola jedna z oblastí, ktorou sme sa v našom dotazníku zaoberali. prvá z otázok 
smerujúcich k lepšiemu pochopeniu toho, čo ľudia vnímajú ako súčasnosť, smerovala k všeobec-
nému pohľadu na tento pojem.

28 Heslo »súčasnosť«, in: Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, https://slovnik.
juls.savba.sk/?w=s%C3%ba%C4%8Dasnos%C5%a5&s=exact&c=d38c&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=or-
ter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezvis-
ka&d=un&d=pskcs&d=psken#.
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Graf č. 7: 
Vymedzenie 
pojmu ›súčasnosť‹ 
vo všeobecnosti

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=s%C3%BA%C4%8Dasnos%C5%A5&s=exact&c=d38c&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=s%C3%BA%C4%8Dasnos%C5%A5&s=exact&c=d38c&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=s%C3%BA%C4%8Dasnos%C5%A5&s=exact&c=d38c&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=s%C3%BA%C4%8Dasnos%C5%A5&s=exact&c=d38c&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
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ako pomôcku pri ohraničení toho, čo je súčasnosť, sme si definovali niekoľko kľúčových 
rokov či udalostí, ktoré boli zásadné pre našu societu a pre formovanie prítomnosti tak, ako ju 
poznáme dnes. To, o ktoré presne išlo, môžeme vidieť v legende pri grafe. Výberom jednotlivých 
udalostí sme chceli skôr obrazne ohraničiť to, čo ľudia vnímajú ako súčasnosť. Dané momenty 
sú iba pomôckou pre respondentov pre lepšiu historicko-spoločenskú orientáciu. Dôležité je 
pre nás určiť približný časový úsek, ktorým by sme vedeli pojem súčasnosť ohraničiť. ako mô-
žeme vidieť, najväčšiu časť grafu zaberá možnosť, ktorá súčasnosť definuje ako dnešok, teda 
v tomto prípade rok 2020, v ktorom bol prieskum realizovaný. až takmer 45 % respondentov 
považuje za súčasnosť to, čo sa deje a prebieha práve tu a teraz. Niekoľko menej, no stále nie 
zanedbateľný počet odpovedí získali aj možnosti prelomu storočia a zároveň tisícročia, teda rok 
2000, prelomu desaťročia, teda rok 2010, a taktiež rok 2015. Zo široka by sa dalo povedať, že 
súčasnosť z pohľadu historických a spoločenských udalostí a rokov je prelom tisícročia, ktorý 
spoločnosť vníma ako kľúčový zlom. a čím sme bližšie prítomnému momentu, tým viac sa nám 
súčasnosť zdá ako prítomnosť. ale to, čo je pre nás v tejto práci podstatnejšie, je definovať 
súčasnosť z pohľadu hudobného priemyslu a populárnej hudby ako takej.

otázka, čo respondenti nášho prieskumu považujú za súčasnosť v hudbe, je už oveľa proble-
matickejšia. Kým v predošlom prípade vieme jasne vyčítať a určiť výsledok, respektíve formulo-
vať istý záver čisto na základe získaných odpovedí, pri tejto otázke to už nie je tak jednoduché. 
Samotný dotazník nám neposkytol jasný rezultát. Znova sme sa snažili zistiť spodnú hranicu 
toho, čo spoločnosť vníma ako začiatok súčasnosti v hudbe, pomocou istých kľúčových rokov 
či udalostí, ktoré v nej nastali. o ktoré konkrétne ide, môžeme zistiť v legende v Grafe č. 8. Na 
základe získaných odpovedí by sme mohli súčasnosť ohraničiť ako interval medzi rokmi 2015 
a dneškom. Nakoľko tento časový úsek dokopy získal viac ako polovicu z odpovedí. Môžeme 
teda konštatovať, že súčasnosť v hudbe ľudia vnímajú ako dlhší časový úsek ako súčasnosť vo 
všeobecnom slova zmysle. Globálne sa na to nazerá skôr ako na pojem, ktorý hovorí o danom 
prebiehajúcom okamihu, ak ho však použijeme v kontexte istého umeleckého, historického, 
vedeckého či spoločenského smeru, naberá iný význam. Dôležité je teda charakterizovanie 
toho, čo spoločnosť považuje za súčasné v populárnej hudbe, a nie to, aké roky ju podľa nich 
ohraničujú. Tu nám ostáva už iba konštatovať to, že nami realizovaný prieskum neprispel k po-
chopeniu pojmu súčasnosť v rámci našej témy natoľko, nakoľko sme očakávali. K jasnejšiemu 
vysvetleniu je potrebné ďalšie skúmanie jednotlivých smerov, žánrov, posunov, interpretov 
a celkovej hudobnej kultúry cez optiku spoločnosti, ale aj jej samej.

2. O prieskume
prieskum, ktorý sme pre potreby tejto časti uskutočnili, bol realizovaný pomocou krátkeho 
dotazníka ( príloha č. 2). Na jeho tvorbu a následne vyhodnotenie a grafické spracovanie sme 
využili Google Forms. Možnosti pri jednotlivých otázkach vychádzali najmä zo synonymického 
slovníka slovenského jazyka a taktiež z istého spoločenského lexikálneho konsenzu, ktorý 
vo všeobecnosti pri jednotlivých pojmoch vládne. Na šírenie dotazníka sme využili sociálne 
siete, ktoré sa nám už v minulosti ukázali ako účinný prostriedok pri získavaní respondentov 
pri nami realizovaných sociologických prieskumoch.29 Sociálne siete považujeme za najlepší 

29 por. napr. Mitrová, petra: Hudba ako prostriedok marketingovej manipulácie na Slovensku: pilotná 
sociologická štúdia, in: Clavibus unitis 10/1 (2021), https://www.acecs.cz/media/cu_2021_10_01_mitro-
va.pdf.
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Graf č. 8: 
Vymedzenie 

pojmu ›súčasnosť‹ 
v hudbe

https://www.acecs.cz/media/cu_2021_10_01_mitrova.pdf
https://www.acecs.cz/media/cu_2021_10_01_mitrova.pdf
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prostriedok šírenia aj preto, lebo našim cieľom nebola segregácia respondentov, a teda sme sa 
nesnažili zamerať sa na istú cieľovú skupinu, práve naopak, snažili sme sa podchytiť čo naj-
rozmanitejšiu vzorku. Nakoľko sa odpovede nezberali tak rýchlo, ako tomu bolo v minulosti, 
zverejnenie dotazníka sa udialo v niekoľkých etapách počas roka. Dokopy sa odpovede zberali 
od 15. 5. 2020 do 24. 4. 2021. respondentov bolo dokopy 107. Sme si vedomí toho, že je to 
málo na to, aby sa hovorilo o nejakej reprezentatívnej vzorke celej spoločnosti, no pre naše po-
treby je to dostačujúce, nakoľko našim cieľom bol malý prieskum, ktorý by nám podložil nami 
formulované hypotézy, ktoré vznikli na základe odbornej literatúry a istého celospoločenského 
konsenzu existujúceho v rámci bežne využívanej lexiky. Tento prieskum vznikol čisto iba pre 
potreby pripravovanej dizertačnej práce Módne, krásne a osobité v marketingu populárnej hudby 
súčasnosti a táto prezentácia výsledkov je doposiaľ jedinou. 

2.1. Základné informácie o respondentoch realizovaného prieskumu

Graf č. 9: 
Pohlavie respondentov

Graf č. 10: 
Vek respondentov

Graf č. 11: 
Najvyššie 
dosiahnuté vzdelanie 
respondentov
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Graf č. 12: 
Hudobné vzdelanie 

respondentov

Graf č. 13: 
Súčasné zamestnanie 

respondentov
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prÍLoHa č. 1:
Odpovede respondentov na vybrané otázky30

Ad 1.4.
Napíšte v niekoľkých vetách, čo považujete za moderné v hudbe či hudobnom priemysle.
(59 odpovedí)

»...«
»Za moderné v hudbe považujem šriekajúce deti snažiace sa hrať na raperov.«
»Neviem :)«
»EDM«
»To co se stane trendem a zacne to tak delat kazdy«
»Sú pekné skladby čo počúvam rada, no niektoré sú prehnané, vulgárne ... myslím raperov.«
»Myslím si ze každý chce vytvoriť niečo výnimočné a chce niečo povedať hudbou. Ako napr 
tichá pieseň bez hudby. Ale žiaľ nie každému sa to podarí.«
»Nove skladby, za poslednich 10 let«
»Že mladý môžu vyjadriť svoj názor v testoch viac ako predtým«
»V modernej hudbe sa pomaly vytrácajú klasické hudobne nástroje.
»Prezentáciou pesničky«
»To popravdě nevím. Může to být nové využití zapomenutého nástroje, může to být origi
nální nápad – ale neorientuji se v hudbě dobře.«
»Každá známa hudobná pesnička, ktorá vie upútať niečim pozornosť«
»Nové skladby«
»Asi takový ten mainstream, co poslouchá většina lidí (co je v módě, trend), popř. obecně 
současná hudba – v tomto případě však opravdu současná, z posledních let.«
»Elektronika, jednoduchost, chytlavost.«
»Klasicky chytlavé tóny, které jsou spojeny s nějákým způsobem zajímavou osobností 
hudebníka.«
»Elektronika«
»Chytľavú melodiu«
»Modernita v hudbě znamená nadčasovost a výjimečnost. Něco nového.«
»Nový zvuk«
»To závisí od žánru. Povedala by som, že v súčasnosti sa postupne vraciame k hudbe 
bez elektroniky – k akustickým verziám, jednoduchosti, čistému hlasu, ľúbozvučných a 
jednoduchých melódií.«
»elektronické nástroje, často spev o nezmysloch«
»Nie čo nové, čo vystihuje danú spoločnosť.«
»Vyuzitie elektronickej techniky. Spaja sa mi to jednoducho s elektro hudbou, t.j. oddelena 
od tradicnych nastrojov a postupov.«
»To čo frčí a je “cool” najmä medzi mladými.«
»moderné je to čo je IN, čiže to čo zaujme každého teraz, a je definované a ohraničené 
časovo«
»Niečo, čo je možno nové, niečo čo môže byť aj mainstream«
»hudbu za posledných pár rokov. Dajme tomu posledné desaťročie.«
»pop music«
»autotune, prepracovane basy«
»za moderne povazujem elektoronicky upraveny zvuk – ci uz hlas alebo samotny zvuk 
nastrojov«
»Prvky elektronickej hudby«
»Za moderné považujem napr “new school rap”.«

30 odpovede sú ponechané v autentickej podobe, zámerne sme do nich nezasahovali pravopisne ani 
štylisticky.

/16
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»Remix, tanečná hudba, elekro dance«
»Niečo čo je tradične tvorené v tejto dobe, niečo čo sa nepodobá na niečo čo bolo tvorené 
pred rokom 2000.«
»súčasná hudba«
»Za modrrné v hudbe ppvažujem to s čím prichádzajú na trh terajší interpreti. To znamená 
štýl hudby, videoklip. Možno považovať remixy alebo rôzne takéto djovské veci v piesni 
za módu.«
»Spotify a iné streamovanie služby.«
»Skrátenie skladieb oproti vážnej hudbe«
»Všetka nová hudba je moderná«
»Aktuálne populárne«
»Za moderné považujem asi použitie najnovších nástrojov na tvorbu, nahrávanie, úpravu 
hudby.«
»Využívanie modernej techniky. Nové prístupy v hudbe.
»Elektro je moderná hudba, house alebo rap...«
»Emancipáciu. Keď sa umelci vyjadrujú k súčasnej situácií.«
»Niečo zo sucastneho obdobia, čo je zakomponované v hudbe«
»Moderné je niečo nové, svojské, progresívne, niečo, čo zaujme najmä mladých ľudí.«
»Hudba, která je produkovaná aktuálně, je nová, obvykle je zaměřená víc globálně. Když 
převezmou známou věc a předělají jí “novým” způsobem, přidají nové prvky.«
»Medzi moderne prvky v hudobnom priemysle patri napr elektrogitara, remix, basy...«
»pop, rap, electro prvky, autotune«
»Vyjádření současných společenských témat hudebním vyjádřením«
»Líbí se mi tak nějak vše. U hudby to jsou různé zvukové efekty a také klipy.«
»Za moderné považujem, keď je použité niečo nové, čím človeka novámoderná hudba 
osloví.«
»Kombinácia hudobných nástrojov, zvukov, text, štýl, ...«
»Originální hudební styly, indie«
»to, co je zrovna trendy«
»Spôsob komunikácie interpretov a hudobných nakladateľstiev. Komunikujú viac prostred
níctvom kanálov sociálnej siete Youtube.«
»Moderní je to co vychází nové a je to pop«

Ad 1.5.
Napíšte v niekoľkých vetách, čo pre Vás znamená krása v hudbe.
(61 odpovedí)

»…«
»Když se mi ta hudba líbí.«
»Pekný hlas interpreta. Silné posolstvo pesničky. Pieseň, ktorá pôsobí na moje emócie.«
»hezká hudba«
»Asi nic.«
»Ked sa mi paci pesnicka :)«
»soulad, melodie, které vzbudí v posluchači emoce, charakteristický motiv v hudbě a jeho 
postupné rozvíjení / opakování«
»Neco co se mi libi a je chytlavy«
»Niečo pekné, melodické, čo sa dobre počúva, čo lahodi mojim ušiam.«
»Hudba, která se mi dobře poslouchá«
»Neviem co to znamená ale predpokladám ze keď hudba je kompozične zladena.«
»To, co se mi libi, co je mi prijemne na poslech«
»Zážitok«
»Že má prenesie z zlej nálady ná dobrú«
»Príjemná melódia«

/17
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/18
»Pokoj na duši«
»To co se mi líbí, zaujme, přitáhne pozornost... Určitá harmonie, melodie... Není to závislé 
na stylu hudby.«
»Ak sa do danej hudby zamiluješ a vieš s ňou splynúť, zžiť«
»Hudba, pri ktorej si oddýchnem, ktorá mi dušu pohladí :)«
»To, co rozechvěje srdce...«
»Hudba taká ľúbo zvučna«
»Sposobuje Zimomriavky, vyvolava emociu, zaujimavy hlas alebo hudba.«
»Hudba, která dokáže vyvolat emoce – například z ní naskočí husí kůže a musíte se k ní 
znovu vracet.«
»To co při poslechu netrhá uši«
»Keď má baví melódia, text piesne je veľmi zaujímavý pre mňa, dokážem sa v ňom nájsť 
a predstaviť si nejakú časť svojho života ktorá sa buď už stala alebo by som si prial aby 
sa stala.«
»Krása v hudbě je o harmonii, energii nebo a uklidnění. Krása v hudbě je o předávání 
emocí.«
»City«
»Niečo, čo sa dobre počúva. Vyvoláva emóciu a chcem si to vypočuť znovu.«
»hudba, kde sa neškrieka, jedná sa o príjemnú melódiu, príjemný text a pod.«
»Keď sa hudba dotkne duše«
»Je to to čo vyvoláva v človeku určite pocity a emócie.«
»Ze aj pocujem, ze je to umelecke dielo a nie len nieco tuctove. To znamena, ze odcenim 
melodiu, ale aj doprovod. Harmoniu, zmenu tonin, rozmanitost nastrojov. Milujem k v 
popovej pesnicke sa zrazu daje nejake komplikovanejsie klavirne vsuvky.«
»Sled za sebou idúcich tónov, ktoré sa dobre počúvajú.«
»krásu v hudbe považujem ked je hudba v niečom iná, ked prináša nové emocie, a text, 
ktorý som predtým nevnímala v inej hudbe«
»Pokoj. Keď si púšťam hudbu, ktorú mam rada a ktorú môžem počúvať donekonečna, takú 
považujem za krásnu a vie mi priniesť pokoj.«
»radosť v ušiach :)«
»Talent, cit, vášeň«
»ked to spolu hra vsetko do seba zapada a hlavne tam nieje nic navyse«
»krása v hudbe je v mojom ponimani uchopena v melodii, dynamike (kontinuum tichsie – 
hlasnejsie), prednese – to cele dotvara celkovu emociu, ktora je hudbou komunikovana, 
a ktora sa nasledne zrkadli v mojom vnutri – to sa tyka najma klasiky, ale aj modernej 
hudby«
»Voľnosť, oddelenie od skutočného sveta, prežitie vnútorných pocitov«
»Zimomriavky a husiu kožu.«
»Ľúbozvučnosť, jemnosť«
»Niečo čo sa mi páči, niečo ma na tej skladbe priťahuje, existuje dôvod prečo ju chcem 
počúvať.«
»ľubozvučnosť«
»Tento pojem ťažko opísať, ale je to niečo čo ma v danej piesni zaujme napriklad osobitý 
hlas speváka, alebo použitie netradičných nástrojov dkopy, ktoré vytvárajú spolu dokonalú 
súhru až Vás z toho zahreje pri srdci, alebo máte zimomriavky.«
»Melódia a text, ktorý sa bude a oplatí počúvať aj o 100 rokov.«
»Slobodu«
»Príjemné zvuky«
»Krásou v hudbe je pre mňa to, keď pesnička, ktorú počúvam nie je vytvorená počítačom 
alebo jedným hudobným nástrojom, ale počuť v nej viacero hudobných nástrojov a skladba 
ma úplne pohltí. Vyvolá vo mne veľa silných pocitov a neberiem ju ako ďalšiu “rádiovku” 
ktorú počuť každý deň a všade.«
»Radosť. Uvoľnenie. Emócie. Netradičnosť.«
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»Dobrý rytmus, pesnička sa vryje ako sa hovorí pod kožu, niečím záujme, pre každého 
iná hudba«
»Text sa rýmuje. Má hlbokú myšlienku, ale pochopia ju iba sčítaní ľudia. Hudba je melo
dická.«
»Krása v hudbe znamená pre mna, že je niecim špecifická«
»Krása v hudbe keď má super melódiu, emóciu a myšlienku.«
»Když je harmonická. Když je krásná, tak ve mě vyvolá pozitivní prožitek. Obvykle to 
zažívám u poslechu klavíru.«
»Jedinečný hlas. Zvláštna melódia.«
»libozvučnost, hudba vyvolávající emoce, spíše mi to evokuje klasickou hudbu«
»Melodičnost, silné emoce«
»Líbivé tóny, které zaujmou«
»Krása v hudbe pre mňa znamená, keď pri počúvaní mám krásne (= príjemné) pocity. Cítim 
sa spokojný a šťastný, spraví mi to dobrú náladu, zabudnem na problémy.«
»Estetika, libozvučnost, poetika«

Ad 1.6.
Napíšte v niekoľkých vetách, čo považujete za osobité v populárnej hudbe (prípadne koho 
považujete za osobitého).
(56 odpovedí)

»...«
»Neviem«
»vlastní texty, nedržení se ve své tvorbě pouze jednoho stylu«
»Nikoho.«
»Billie«
»Bilie Eilish, netradiční melodie, interpret, který jde proti současným trendům, originální 
texty, které mluví o osobních problémech / zájmech umělce«
»Dela nic jinyho nez ostatni«
»Ja som stará škola, vyrastala som na Elane, takže ELAN«
»Michael Jackson, ten bol úžasný, svojský, osobitý«
»Dnes je takýto žáner populárnej hudby ktorý ma veľmi neoslovuje. Počúvam muziku kto
rú počúvali moji rodiča. Myslím si ze je hodnotnejsia ako dnešné narýchlo urobene piesne.«
»Tich nových spevákov na yutube«
»Patrik Vrbovský«
»Karel Gott a jeho lásku k hudbe a speve«
»Líbí se mi míchání stylu s historií dané země (Wardruna, SSOGE, T. Kočko), případně 
osobní styl umělce/skupiny (Kryl, Nohavica, Hradišťan, Fleret)«
»Každý je osobitý niečim iným, textom, melódiou, rytmom alebo videoklipom«
»Texty, ktoré majú zmysel a vyjadrujú niečo zaujímavé«
»Upřímně... Nic. Nebo máloco. Z mého pohledu má málo co nabídnout. Je stále stejná a 
málokdy skutečně kvalitní... Osobité a jedinečné jsou pro mě třeba symfonie klasických 
skladatelů.«
»Zaujimava farba hlasu, novy a netradicny typ rytmu ci zvuku.«
»Je to hudba, která se nějak vymyká a je zvláštní nebo něčím specifická – například ruská 
kapela Little Big.«
»Neoposlouchaný styl«
»Osobitý je ten, kdo si na nic nehraje, nikoho nenapodobuje, drží se svého stylu«
»Gleb, Billie Eilish, Fallgrap«
»Myslím si, že ak niekto nie je osobitý, nepodarí sa mu v hudbe presadiť. Osobitý teda 
znamená iný, výnimočný, sám sebou. Je to svojim spôsobom každý úspešný hudobník.«
»zvláštny hudobný nástroj ktorý nie ceľkom patrí k danému hudobnému nástroju ale aj 
napriek tomu sa tam veľmi hodí, ak to do konca nerobí ešte lepším«
»Za osobité považujem experimentovanie v hudbe.«
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»Osobite povazujem Queen. Neviem ci sa to povazuje za pop, ale osobite bola ako menili 
toniny, ako genialne kombinovali nastroje a pesnicka mala tolkych roznych prechodov a 
pribehov.«
»Osobitý štýl... nie každému sa páči a nie každý ho pochopí.«
»osobité je pre mňa hlas, ked pocujem hudbu a presne viem ze to je ten a ten spevák a aj 
samotná hudba, ktorá je špeci pre daného umelca«
»Osobitý môže byť ten človek, hudobník, ktorý dokáže priniesť niečo iné, svojské.«
»Freddie Mercury«
»alternative, indie«
»za osobitych povazujem korejskych rapperov (krap) hlavne: BewhY, Sik k, Woodie Gochild, 
ale je ich viac«
»Sima Martausová. Osobité je keď sa človek nedá ovplyvniť okolím a robí si to tak ako sa 
jemu páči a tak ako to nerobí nik iný«
»Osobitosť interpretov, zvláštnosť ktorou sa vyznačuj.«
»billie eilish«
»Niečo čo ma zaujme, vďaka čomu si zapamätám daného autora/skladbu.«
»Billy Eilish«
»Osobitý je pre mňa spevák alebo interprét, ktorý tvorí úplne inak ako ostatní a má svoj 
vlastný štýl, tvorí piesne o tom, čo chce a dokáže svojim zaujímavým hlasom preniesť 
emóciu na poslucháča. Osobitou je pre mňa napríklad z modrrnej slovenskej scény Sima 
Martausová.«
»Technika spevu«
»Billy barman«
»Za osobitého považujem niekoho kto sa odlišuje od ostatných (v dobrom aj zlom zmysle). 
Niekoho kto sa vymyká bežným stereotypom, keď začne hrať jeho skladba, človek bez 
toho, aby ju predtým počul vie kto to je. Momentálne mi napadá napríklad Billie Eilish.«
»Ak je reč o populárnej hudbe, ktorá sa hrá v komerčných rádiách, tú veľmi nepočúvam 
a je pre mňa ťažké nájsť niečo osobité. Ale ak sa mám vyjadriť, tak osobitá je pre mňa 
napríklad Lola Marsh alebo Roo Panes.«
»Elektro«
»Majk Spirit. Pointa v jednoduchosti.«
»Za osobitne považujem niečo nezvyčajne čo nenájdemnepočujem v bežných pesniach, 
napr. Prepojenie viacerých žánrovštýlov hudby v jednej piesni. Každý spávak sa venuje 
inému žánru čo ponuka hudobnú rozmanitosť, pre mna osobitná speváčka (skupina) je 
napr. Die antwoord«
»Speváčky ako Sia – kvôli tomu, aká je tajomná, Lady Gaga – kvôli empatii k iným ľuďom, 
alebo Billie Elish – stala sa slávna vo veľmi mladom veku. Všetky sú veľmi úspešné a majú 
super tvorbu.«
»Něco, co není stejné jako u většiny. Napadá mě zpěvačka Billie Eilish jako osobitá.«
»V hudbe povazujem za osobitne hlas. Netypicku melodiu.«
»jinaký styl, něco mimořádně jiného než dělají ostatní, vlastní cesta v daném hudebním 
stylu, "prodává" – ve smyslu dělá, co sám chce, ne co čeká okolí«
»Milého, sebevědomého zpěváka/zpěvačku, který se nebojí dát najevo veřejně svůj názor«
»Způsob vystupování zpěváka, nové moderní efekty«
»Ako prvá mi napadla Lady Gaga, pretože mala osobitýsvojský štýl aj hudby, ale hlavne 
kostýmov. Chcela sa odlíšiť od ostatných interpretov, tak prišla s niečím novým osobitým, 
čo bolo pre ňu typické.«
»Originální hudební styly«
»Billie Eilish«
»Svojský a extravagatný štýl vystupovania niektorého intrepreta napr. Lady Gaga.«
»Nevím«
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prÍLoHa č. 2:
Online dotazník
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Úvod

K eď absolventi nejakého štúdia spomínajú na svo-
jich pedagógov, často sa stretneme s vyjadrením 
na margo niektorých – »bola to osobnosť«. pojem 

»osobnosť« v učiteľskom povolaní teda nemá len psy-
chologickú, odbornú, ale aj sociologickú dimenziu cha-
rakteristiky, pričom sa vzájomne prelínajú a ovplyvňujú. 
okrem výpočtu určitých žiadúcich povahovo-osobnost-
ných čŕt a odborne-didaktických schopností je potrebné 
venovať (ak nie dokonca najväčšiu) pozornosť aj dopadu 
a dosahu správania učiteľa na žiakov. predmetom výsku-
mu v tejto oblasti sú teda okrem kategórií psychologic-
kých, akými sú ego, emocionalita, inteligencia, tempe-
rament, charakter, vôľa a ďalšie, kategórií odborne-di-
daktických, akými sú dosiahnutý stupeň vzdelania, od-
borné spôsobilosti, vedomosti, komunikačné a didaktické 
schopnosti a ďalšie, aj kategórie sociologické, ktorými 
sú predovšetkým vzťah so žiakmi či samotné správanie 
učiteľa. Všetky menované kategórie sa nám natíska ob-
jasniť tak z hľadiska požadovanej kvality, ako aj kvantity. 
a v súvislosti s tým sa vynárajú mnohé otázky typu, či 
učiteľ, ktorý je výborný odborník v danej oblasti, no ako 
pedagóg nevyniká, je rovnako kvalitný ako učiteľ, ktorý 
je síce skvelý pedagóg, ale nemôžeme ho v tom, čo vy-
učuje, považovať za experta. 

učiteľ je kľúčovým činiteľom výchovno-vzdelávacieho 
procesu a v súčasnosti je nesmierne dôležité podčiark-
nuť, že v danom slovnom spojení je pojem »výchova« 
ešte stále na prvom mieste, pretože pod tlakom mnohých 
faktorov sa čím ďalej tým viac dostáva do úzadia, v učeb-
ných plánoch takmer všetkých typoch škôl na Slovensku 
je už v dôsledku systematického navyšovania hodinovej 
dotácie pre iné predmety doslova marginalizovaná (má-
me na mysli predmety typu hudobná, výtvarná, občian-
ska, náboženská a etická výchova a ďalšie) a v dôsledku 
toho je takmer celý výchovný proces presúvaný zo škol-
ského na rodinné a iné sociálne prostredia. V súčasnosti 
sa stretávame aj s učiteľmi, ktorí sú dokonca ostrakizo-
vaní za to, že sa pokúšajú napĺňať to, k čomu sa v svojom 
štúdiu zaviazali, prečo vôbec učiteľstvo študovali – nielen 
vzdelávať, ale aj vychovávať deti a mladých ľudí. Neraz 
sa už učitelia posťažovali, že sa od nich stále menej žiada 
výchova a stále viac vzdelávanie. avšak jedno bez druhé-
ho, zdá sa, nie je schopné fungovať, nakoľko ide o neod-
deliteľné súčasti. otázkou teda zostáva, do akej miery (aj 
veku žiaka) je potrebné a vhodné, aby učiteľ bol vycho-
vávateľ, a do akej miery je potrebné a vhodné, aby bol 
vzdelávateľ. ide o podobnú dilemu, ako v už vyššie popí-
sanom prípade – odborník verzus pedagóg. S istotou však 
môžeme povedať, že učiteľ sa vo vnímaní žiakov môže 
stať osobnosťou len vtedy, ak je výborným odborníkom, 
pedagógom, vychovávateľom i vzdelávateľom, pričom sa 
každá z týchto súčastí spája trochu viac s inou súčas-
ťou osobnostnej výbavy učiteľa. Skvelý odborník má za 
sebou pravdepodobne veľmi kvalitnú odbornú prípravu 
(povedz me vynikajúce štúdium hry na klavíri, no dôleži-
tý je aj hudobný talent), vynikajúci pedagóg zasa peda-
gogickú prípravu (povedzme vynikajúce doplňujúce peda-
gogické štúdium, pedagogické vzory z predchádzajúceho 
štúdia a takisto je aj tu dôležitý pedagogický talent), 
ale má aj veľmi dobre rozvinuté psychické a sociálne 

Typology of music teachers’ personalities
The study is focused on one of the most interesting and 
interdisciplinary areas in the field of music pedagogy. 
Many experts have already tried to characterize or typol-
ogize the personalities of teachers, but the personality of 
a music teacher carries many specifics that are worth a 
separate investigation. in this article, we therefore pro-
vide a brief overview of insights into the issue, which we 
supplement with ongoing results of our own research.
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schopnosti, či už vďaka rodinnému prostrediu, iným sociálnym prostrediam, alebo predchádza-
júcemu štúdiu, ktoré v koexistencii vo vyučovacom procese zabezpečia, že ho žiaci nevnímajú 
jednostranne, ale ako komplexnú pedagogickú osobnosť, svoj vzor.

Na osobnosť učiteľa teda môžeme zo širšieho, skôr analytického uhla pohľadu nazerať cez 
prizmu psychológie, pedagogiky, sociológie, odborovej didaktiky a v prípade učiteľa hudby aj 
príslušnej hudobnej alebo hudobno-vednej oblasti. Z užšieho, skôr syntetického uhla pohľadu 
môžeme na osobnosť učiteľa nazerať ako na špecifický a individuálne rôzny komplex vlastností, 
ktoré počas vyučovacieho procesu zabezpečia to, že žiaci učiteľa vnímajú ako výnimočnú osob-
nosť. inými slovami – každý učiteľ má nejakú osobnosť, ale nie každý učiteľ je alebo sa môže 
stať vo vnímaní žiakov osobnosťou. 

Hoci je osobnosť učiteľa vo všeobecnosti ako pedagogická kategória riešená takmer v každej 
komplexnej pedagogickej či didaktickej monografii a je predmetom mnohých výskumov, o osob-
nosti učiteľa hudby je literatúry a poznatkov stále nedostatok. Vzhľadom na to, že väčšina 
učiteľov hudby vykonáva svoju činnosť v tzv. individuálnej organizačnej forme vyučovania 
a majú tým pádom na žiaka oveľa väčší vplyv ako učitelia vyučujúci vo forme frontálnej, je 
potrebné osobnosti učiteľa hudby venovať oveľa väčšiu pozornosť. 

O učiteľoch hudby, ich typoch a predpokladoch na výkon učiteľskej profesie vo všeobecnosti
Na úvod charakteristiky je potrebné poznamenať ako východisko zrejmý fakt, že vý chovno-
vzdelávací proces v rámci hudobných predmetov zabezpečujú učitelia hudby-hudobníci a vý-
chovno-vzdelávací proces v rámci hudobno-teoretických predmetov zabezpečujú učitelia hud-
by-hudobníci ako aj učitelia hudby-nehudobníci. rozdiel medzi týmito dvomi typmi je zrejmý, 
a to nielen v odbornej, ale i pedagogickej príprave. Vo výučbe je celkom zjavne rozpoznateľný, 
hoci tu musíme poukázať na ďalšie delenie v zmysle aktívnej praxe. Nie každý učiteľ hud-
by-hudobník je aj počas svojej pedagogickej činnosti stále hudobne aktívny a nie každý učiteľ 
hudby-nehudobník je počas svojej pedagogickej činnosti len teoretikom odovzdávajúcim získa-
né poznatky, ale ich môže aj aktívne objavovať, prinášať či tvoriť (máme na mysli aktívnych 
hudobných vedcov, dramaturgov, manažérov, producentov a pod., ktorí sú popri svojej špecia-
lizačnej činnosti ešte aj učiteľmi). 

Z tohto hľadiska teda môžeme, vychádzajúc z W. o. Döringa1 a Ch. T. Caselmanna,2 vytvoriť 
ďalšiu typológiu, ktorá rozdeľuje učiteľov hudby na teoretikov a praktikov, pričom nie je pravid-
lom, že učiteľ s teoretickým prístupom vo výučbe nie je vykonávateľom odbornej praxe alebo 
že učiteľ s praktickým prístupom vo výučbe v danej oblasti aj aktívne pôsobí. Teória a prax sa 
teda v zmysle typológie (nielen) učiteľov hudby prejavuje až na troch úrovniach:

1) v činnosti učiteľa, v jeho vyučovacom štýle a metodike (učiteľ teoretik radšej slovne 
vysvetľuje a praktik radšej názorne ukazuje);

2) v činnosti žiaka a jeho následnom diagnostikovaní a hodnotení zo strany učiteľa (učiteľ 
teoretik dbá skôr na teoretické vedomosti a praktik skôr na samostatnú aktivitu, exploráciu, 
kvalitu výkonov a produktov žiaka);

3) v živote učiteľa mimo pedagogickú činnosť (teoretik už dlhší čas nevykonáva alebo nikdy 
nevykonával žiadnu prax a praktik naopak). V tomto zmysle panuje všeobecný názor, že učiteľ 
praktik je lepší ako učiteľ teoretik, ale zovšeobecnenie tohto názoru narúša množstvo učiteľov, 
ktorí napriek tomu, že viac slovne vysvetľujú, dbajú na teoretické vedomosti žiakov a dokonca 
nikdy nevykonávali v danej oblasti žiadnu prax, sú vynikajúcimi a obľúbenými učiteľmi. Tento 
typ učiteľa však len veľmi ťažko zabezpečí naplnenie didaktickej zásady prepojenia teoretických 
poznatkov s praxou, čo musí (mal by) následne realizovať učiteľ-praktik. školstvo (nielen) 
na Slovensku je však stále jednak v zmysle vyváženia teoretických a praktických predmetov 
v učebných plánoch a jednak vo vzdelávaní a pedagogickej príprave budúcich učiteľov, zdá 
sa, stále niekde na polceste nielen smerom k napĺňaniu spomenutej didaktickej zásady, ale aj 
dosiahnutiu základných didaktických cieľov, ako je porozumenie, aplikácia, analýza, syntéza či 
tvorivosť. 

Jedným z atribútov osobnosti učiteľa hudby je nepochybne stupeň a kvalita jeho vzdelania. 
a nielen toho odborného, ale aj pedagogického a všeobecného. inými slovami, učiteľ hudby by 
mal vo všeobecnosti disponovať odbornými vedomosťami (poznatkami, informáciami) z prí-
slušnej oblasti hudby, ktorú vyučuje, a to v maximálnej možnej miere, v akej je to potrebné 
na danom stupni vzdelávania, ale aj z hudby všeobecne. učiteľ hudby-hudobník by mal mať 

1 döring, Woldemar oskar: Untersuchungen zur Psychologie des Lehrers, Leipzig: Quelle & Meyer, 
1925, s. 214-223.

2 caselMann, Christian: Wesensformen des Lehrers. Versuch einer Typenlehre, Stuttgart: Klett Verlag, 
1949, s. 41.
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nadobudnuté hudobné spôsobilosti (rozvinuté hudobné schopnosti prejavujúce sa v psycho-
logickej rovine a asistujúce zručnostiam vo vykonávaných hudobných činnostiach, ako napr. 
hudobný sluch, rytmické cítenie a pod.) a hudobné zručnosti (rozvinuté hudobné schopnosti 
prejavujúce sa v psychomotorickej rovine a kolaborujúce so spôsobilosťami vo vykonávaných 
hudobných činnostiach, ako napr. technika hry na nástroji, ovládanie hracieho aparátu a pod.), 
a to na úrovni o stupeň vyššej, než na akej vyučuje. u učiteľa hudby-nehudobníka je rozvoj hu-
dobných schopností v psychologickej rovine (vo fyziologickej rovine je pochopiteľne vylúčený) 
síce vítaný, ale nie nevyhnutný, na rozdiel od učiteľa hudby-hudobníka, ktorý len veľmi ťažko 
zabezpečuje dostatočnú kvalitu vyučovacieho procesu, pokiaľ nemá spôsobilosti a zručnosti po-
trebné k tomu, čo učí (napr. predstavme si, že učiteľ bez rozvinutého hudobného sluchu, alebo 
bez toho, aby vôbec pred tým držal v ruke sláčik, vyučuje hru na husliach). Žiaľ, v súčasnosti 
sme v dôsledku medzier v legislatíve a nedostatočnému školskému marketingu svedkami stále 
viac sa prehlbujúcej neodbornosti učiteľov. Na Slovensku je momentálne možné, aby dokonca 
vo väčšej časti úväzku učiteľ zabezpečoval výučbu niečoho úplne iného, než čo študoval. a aj 
kvôli nedostatočnej (až žiadnej) propagácii dochádza v základných umeleckých školách (a po-
maly už aj na konzervatóriách) už k takmer úplnému vylúčeniu mnohých tradičných nástrojov 
z výučby (alarmujúci stav je v oblasti plechových dychových nástrojov, ale žiakov postrádajú 
aj učitelia violy, violončela, kontrabasu, klarinetu, hoboja, fagotu, harfy, akordeónu, organu, 
dirigovania a kompozície). a tak sa stále častejšie stáva, že hru na gitare vyučuje huslista 
alebo violončelista a takmer ktokoľvek vyučuje hru na klavíri. osobitnú kapitolu by sme mohli 
samozrejme venovať aj súkromnej výučbe, v rámci ktorej sa síce veľmi často stretneme s tým, 
že súkromný učiteľ samouk (bez hudobného vzdelania) alebo žiak (v lepšom prípade absolvent 
celej) základnej umeleckej školy súkromne vyučuje, čiže nie je dodržaná požiadavka odbornej 
prípravy o stupeň vyššej, než na akej vyučuje, a o pedagogickej príprave vôbec nemôže byť 
reč, ale zasa sa v tomto type výučby oveľa menej často stretávame s prípadmi, kedy súkromný 
učiteľ učí niečo, v čom »sa necíti byť doma«, ako je tomu na mnohých základných umeleckých 
školách, kde už, ako sme spomínali, mnohí učitelia učia niečo, o čom často krát majú len veľmi 
hmlisté predstavy, a sú do tejto diskomfortnej pozície tlačení zo strany vedenia školy, ktoré 
nie je (z objektívnych, ale veľmi často aj neobjektívnych príčin) schopné zabezpečiť naplnenie 
ich úväzkov v rámci ich odbornej špecializácie. Na základe uvedeného teda môžeme zostaviť 
typológiu učiteľov hudby v závislosti od typu a stupňa vzdelania, ktorá začína pri samoukovi 
a končí až niekde pri vysokoškolskom profesorovi, a s tým súvisí aj odborná špecializácia, na 
základe ktorej môžeme rozlišovať učiteľov hudby v oblasti sólovej inštrumentálnej interpretá-
cie (alebo ešte podrobnejšie napr. v oblasti klavírnej interpretácie), sólovej vokálnej interpretá-
cie, sólovej vokálno-inštrumentálnej interpretácie, komornej hry, súborovej či orchestrálnej hry, 
dirigovania, kompozície, teórie hudby a mnohých ďalších, pričom každá oblasť má v pedagogic-
kej rovine svoje určité špecifiká a nie na každú sú slovenskí študenti dostatočne pripravovaní 
(problematická je napr. pedagogická príprava na výučbu komornej alebo súborovej hry, ktorá 
vo všetkých učebných plánoch na všetkých školách na Slovensku prakticky úplne absentuje).

Kvalitná nielen pedagogická, ale aj psychologická, sociologická, odborovo-didaktická a naj-
mä pedagogicko-praktická príprava je jedným z kľúčových aspektov osobnosti učiteľa. V tomto 
smere je slovenská legislatíva nekompromisná a každému, kto má vykonávať profesiu učiteľa 
na všetkých stupňoch ministerstvom kontrolovaného školstva mimo vysokého, ukladá, že mu-
sí nejaký druh pedagogického vzdelávania absolvovať. a tu sa nám natíska ďalšia typológia. 
učitelia hudby ako absolventi odborov a programov (1) hudobno-učiteľských, (2) hudobno-in-
terpretačných a hudobno-tvorivých, (3) hudobno-vedných a (4) viacerých v kombinácii. absol-
vent kategórie č. 2 a 3 musí pred alebo súbežne s výkonom profesie učiteľa absolvovať nejaký 
hudobno-učiteľský odbor či program (najčastejšie tzv. pedagogické minimum – absolutórium na 
konzervatóriu alebo doplňujúce pedagogické štúdium). a tu naozaj platí, že prax je dôležitejšia 
než teória, pretože živorodosť pedagogickej praxe nie je možné ani zďaleka teoreticky popísať 
a sprostredkovať. Na množstvo situácií a javov študenta pedagogického štúdia na teoretických 
predmetoch jednoducho nie je možné pripraviť. Mnohému (ak nie väčšine) sa absolvent naučí 
až vo výkone učiteľskej profesie, a preto by mala byť vyučovacia prax vo vzťahu k teoretickým 
predmetom časovo vyváženou a najdôležitejšou súčasťou kvalifikačnej prípravy. S nedostatoč-
nou prípravou je absolvent odkázaný len na svoju didaktickú intuíciu, inteligenciu a prípadný 
pedagogický talent.

od učiteľa sa očakáva, že má mať aj kvalitné všeobecné vzdelanie, resp. si ho má sústavne 
udržiavať a rozširovať. Vo vyučovacom procese je žiadúce, aby bol učiteľ schopný prepájať 
odborné poznatky aj s inými oblasťami poznania a aj takým spôsobom ich priblížil a pomohol 
svojim poslucháčom pochopiť. V profesii učiteľa hudby je špeciálne žiadúce, aby mal výraznejší 
rozhľad aj v iných druhoch umenia.
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psychologická výbava učiteľa je jednou z najdiskutovanejších tém v pedagogike. o. obst 
píše, že učiteľstvo je z hľadiska požiadaviek na psychologické vlastnosti zamestnanca jedno 
z najnormatívnejších povolaní vôbec.3 J. průcha referuje o výsledku zahraničného výskumu, 
ktorý objasnil, že učitelia sú v osobnostných charakteristikách veľmi odlišní a len niektoré 
majú priamy vplyv na efektivitu výučby.4 Vo všeobecnosti sa však na učiteľove osobné a cha-
rakterové vlastnosti kladú vysoké požiadavky,

»z ktorých sa zdôrazňujú najmä: čestnosť, svedomitosť, usilovnosť, spravodlivosť, trpez
livosť, dôslednosť, zodpovednosť, sebaovládanie, dobrý vzťah k ľuďom, iniciatívnosť, tvo
rivosť, dobré komunikačné schopnosti, logickosť a systematickosť myslenia, zmysel pre 
humor, ochota prijímať nové podnety a pod.«5

V súvislosti s učiteľmi hudby dopĺňame nevyhnutný predpoklad – lásku k hudbe, pretože len 
učiteľ, ktorý je sám nadchnutý hudbou, ňou dokáže nadchnúť aj druhých. V prostredí hudob-
ného školstva sa asi len ťažko stretneme s učiteľom, ktorý nemá rád hudbu, ale zato pomerne 
často s učiteľom, ktorý nemá rád svoje povolanie učiteľa, nestotožnil sa s ním a robí ho ne-
dobrovoľne, z donútenia na základe rôznych okolností (bližšie sa tejto problematike venujeme 
ďalej). 

Ďalšími žiadúcimi psychologickými požiadavkami na učiteľa (nielen) hudby sú vysoká in-
teligencia, kolegialita a schopnosť tímovej spolupráce, cieľavedomosť, manažérske schopnosti, 
pevná vôľa, takt a okrem mnohých ďalších aj absolútne nevyhnutný pedagogický inštinkt 
a intuícia. intuícia ako špecifická vlastnosť psychiky je v osobnostnej výbave učiteľa potrebná 
aj v tom prípade, že sa mu dostane maximálnej odbornej a pedagogickej prípravy, pretože 
ako sme už uviedli, žiadne vzdelávanie nedokáže postihnúť diapazón situácií, v ktorých sa 
učiteľ v praxi ocitne. pod využívaním intuície vo výučbe podľa p. ahlboma však nechápeme 
niečo neurčité, neplánované alebo nekoncepčné, ale skôr schopnosť, vďaka ktorej môže učiteľ 
obsah a cieľ vyučovania premyslene zainteresovať.6 o intuícii vo výučbe môžeme povedať, 
že učiteľ volí metodické a organizačné prostriedky výučby podľa pedagogického cieľa a na 
základe diagnostikovania žiakov bez toho, aby sa opieral o predchádzajúcu skúsenosť, alebo 
si to aspoň neuvedomuje. V kritickej pedagogickej situácii, keď učiteľ nevie kvôli chýbajúcim 
skúsenostiam či poznatkom ako ďalej, postupuje intuitívne a tvorivo. ak však tieto schopnosti 
nemá rozvinuté, zákonite dochádza k zlyhaniu, v lepšom prípade len narušeniu vyučovacieho 
procesu. r. E. allsup ako jednu z kľúčových vlastností osobnosti učiteľa uvádza schopnosť ino-
vovať, experimentovať a odvahu, ktorá zabezpečí jej realizáciu v praxi, a to plne rešpektujúc 
oporu v tradičných koncepciách vyučovania, ktoré predstavujú najmä pre začínajúceho učiteľa 
určitú istotu, oporný a pomocný pilier.7 Menované vlastnosti osobnosti učiteľa hudby sa často 
snúbia v pedagogickom talente, ktorý časom a skúsenosťami môže v komplexe s odbornými, 
pedagogickými, sociálnymi a ďalšími schopnosťami prerásť až do pedagogického majstrovstva.

J. Křivohlavý prízvukuje, že akonáhle sa v rámci procesu socializácie stávame účastníkmi 
rozličných kontaktov, spoločenských dejov a situácií, nie je možné nekomunikovať, nie je 
možné sa nejakým spôsobom nesprávať a takisto nie je možné svojím správaním nikoho ne-
ovplyvňovať.8 Čiže učiteľ v pedagogickom kontakte so žiakmi zákonite verbálne či neverbálne 
komunikuje, nejakým spôsobom sa správa a tým správaním žiakov priamo ovplyvňuje. preto 
je vzorové správanie v škole i mimo nej ďalším predpokladom a zároveň aj cnosťou učiteľa 
hudby. Turek zdôrazňuje, že práca učiteľa je nesmierne zodpovedná, pretože chyby vo výchove 
a vzdelávaní zanechávajú hlboké stopy v psychike žiaka, na ich odstránenie sa musí vynaložiť 
enormné úsilie a často sú aj nezvratné.9 a tu sa oblúkom dostávame späť k žiadúcim psychic-
kým vlastnostiam učiteľa hudby. Sociálna inteligencia, sociálne cítenie a zmysel pre sociálnu 
spravodlivosť sú ďalšími kľúčovými vlastnosťami, ktorými by mal učiteľ hudby disponovať. 
K . Salvador a J. Kelly-McHale vo výskume zistili, že 10-15 % respondentov z radov učiteľov 
hudby v uSa nepovažujú vzdelávanie v oblasti sociálnej spravodlivosti za potrebné, pretože 

3 Kalhous, Zdeněk – obst, otto a kol.: Školní didaktika, praha: portál, 2009, s. 92.
4 průcha, Jan: Moderní pedagogika, praha: portál, 2013, s. 191.
5 tureK, ivan: Didaktika, bratislava: Wolters Kluwer, 2014, s. 131.
6 ahlboM, pär: Was ist Intuition? – Intuitive Pädagogik (Vortrag), intuitive pädagogik, 2017, https://

www.youtube.com/watch?v=po8YoZ-gdc4.
7 allsuP, randall Everett: Music Teacher Quality and the Problem of Routine Expertise, in: philosophy 

of Music Education review 23 (2015), s. 5-24, https://doi.org/10.2979/philmusieducrevi.23.1.5.
8 křivohlavý, Jaro: Jak si navzájem lépe porozumíme, praha: Svoboda, 1988, s. 14.
9 tureK, Didaktika ( pozn. 5), s. 131.
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sa vo výkone ich profesie ňou nemajú čas zaoberať.10 Tento výsledok môže byť ovplyvnený 
tým, že väčšina učiteľov hudby vyučuje individuálnou formou, kde skutočne nie je do takej 
miery potrebné riešiť problém sociálnej spravodlivosti v situáciách medzi žiakmi, ale v zmysle 
psychickej požiadavky na učiteľa je to skôr otázka vnútorného nastavenia učiteľa, či a do akej 
miery je schopný vnímať sociálne rozdiely medzi žiakmi a napriek rozdielom k nim spravod-
livo pristupovať. Zásadným aspektom sociálnej pedagogiky je okrem zabezpečovania sociálnej 
spravodlivosti vo vyučovacom procese aj prevencia pred zanedbaním starostlivosti o žiakov, 
a to jednak zo strany rodiny, iných sociálnych prostredí, ale aj učiteľa. učiteľ by si nemal pred 
zjavnými nežiadúcimi či patologickými javmi v sociálnej oblasti v rámci svojej profesie »za-
krývať oči a uši«, sociálnu inteligenciu a sociálne cítenie by mal využívať na ich detegovanie 
a správne dekódovanie a mal by ich v rámci možností a určitej miery aktívne a poučene riešiť 
alebo pomáhať riešiť. 

E. D. Zaffini sa venuje charakteristike uvádzajúceho učiteľa a sumarizuje tieto požiadavky, 
ktoré sú však aplikovateľné na všetky typy učiteľov vo všeobecnosti:

»1. výrazné odborné poznatky a poznanie študentov, 2. reflexia vlastnej pedagogickej praxe 
a schopnosť vštepovať reflexívne schopnosti iným, 3. vzájomná dôvera a rešpekt vo vzťahu 
k mentorovanému jedincovi, 4. schopnosť hodnotiť učenie iných, 5. empatia, 6. flexibilita, 
7. interpersonálne skúsenosti a 8. trpezlivosť a akceptácia.«11

Vo svete hudobnej edukácie je práve už kvôli spomínanej prevažujúcej individuálnej for-
me vyučovania veľmi citlivá požiadavka vzájomnej dôvery, rešpektu, empatie, trpezlivosti a 
akceptácie vo vzťahu k žiakovi. Z priebežných výsledkov nášho momentálne prebiehajúceho 
výskumu v oblasti vnímania študijnej atmosféry v základných umeleckých školách a na kon-
zervatóriách sa črtá nepríjemné zistenie, že väčšina absolventov základných umeleckých škôl, 
ale najmä konzervatórií na Slovensku, zažívala počas svojho štúdia v menovaných požiadav-
kách na učiteľa rôzne nedostatky. ako jeden z negatívnych faktorov svojho štúdia respondenti 
uvádzajú zo strany učiteľa nedostatok motivácie alebo dokonca systematickú demotiváciu. 
Schopnosť uprednostňovať pozitívne posilňovanie motivácie pred tým negatívnym je, zdá sa, 
spolu so schopnosťou spravodlivého hodnotenia na základe týchto zistení ďalšou dôležitou 
vlastnosťou osobnosti učiteľa. Je jasné, že je to otázka individuálneho prístupu a nie každý 
žiak je vhodným adeptom na sústavné pozitívne posilňovanie motivácie a kladné hodnotenie, 
takže v tomto smere musíme uviesť ešte ďalšiu, ak nie najzásadnejšiu psychickú vlastnosť 
osobnosti, resp. schopnosť učiteľa – objektívne a správne zanalyzovať žiaka, jeho vrodené a roz-
vinuté schopnosti, osobnosť, správanie, odhaliť ich príčinu a v kontexte vyučovania i mimo 
neho prognózovať a byť schopný usmerniť ich ďalší vývoj či dôsledky. V tomto smere sa javí 
psychická výbava osobnosti učiteľa ako dôležitejšia než tá pedagogická, čo môžeme dokázať na 
jednoduchom príklade – predstavme si, že nám na vyučovanie hry na nástroji príde plačúce 
dieťa a my bez akejkoľvek psychologickej analýzy, odhalenia príčiny plaču a jeho riešenia, inými 
slovami, s absolútnym odignorovaním psychického stavu dieťaťa prejdeme rovno na výučbu. 
Žiaľ, v praxi sa stretávame aj s takýmto typom extrémne antipedocentrického učiteľa. 

Vo všeobecnosti však môžeme na základe uvedeného a opierajúc sa o Ch. Caselmanna12, 
W. Döringa13 a E. Vowinckela14 vytvoriť nasledovnú typológiu: 
■ učiteľ hudby – individuálne psychologicky orientovaný (na jednotlivca zameraný) alebo 

všeobecne psychologicky orientovaný (na skupinu zameraný) emocionálny pajdotrop,
■ učiteľ hudby – individuálne psychologicky orientovaný (na jednotlivca zameraný) alebo 

všeobecne psychologicky orientovaný (na skupinu zameraný) racionálny pajdotrop,
pričom tieto typy sú označované tiež ako sociálne či osobné; vo vyučovacom procese sa výrazne 
zaujímajú o výchovu a psychické stavy a procesy žiakov, v didakticko-metodických postupoch 
reflektujú ich náladu, osobnosť, vrodenú a momentálnu úroveň všeobecných aj hudobno-špe-
cifických schopností, názory a postoje a pod., tieto typy učiteľa sa so žiakmi viac rozprávajú 
o ich problémoch, živote a myšlienkach, než vyučujú dané učivo, snažia sa ich svojím prístu-
pom »získať«; emocionálne typy sa v komunikácii i vo výbere učiva riadia prevažne svojím 

10 salvador, Karen – Kelly-Mchale, Jacqueline: Music Teacher Educator Perspectives on Social Justice, 
in: Journal of research in Music Education 65/1 (2017), s. 6-24, https://www.jstor.org/stable/48588573.

11 zaffini, Erin Dineen: Supporting Music Teacher Mentors, in: Music Educators Journal 102/1 (2015), 
s. 69-74, tu s. 71, https://www.jstor.org/stable/24755633.

12 caselMann, Wesensformen des Lehrers ( pozn. 2), s. 41.
13 Döring, Untersuchungen zur Psychologie des Lehrers ( pozn. 1), s. 214-223.
14 voWincKel, Ernst: Psychologie der Pädagogik, berlin: Herbig, 1921, s. 108-122. 

/5

https://www.jstor.org/stable/48588573
https://www.jstor.org/stable/24755633


112 S i l v i a  A d A m o v á

Clavibus unitis 11/4 (2022), pp. 107-119 © Association for Central European Cultural Studies

A
r
t
i
c
u
l
i

prežívaním, citmi a pocitmi a racionálne typy sa naopak opierajú o rozumové, mysliace psy-
chické procesy; 
■ učiteľ hudby – filozoficko-pedagogicky (všeobecne) orientovaný schematický alebo logický 

logotrop,
■ učiteľ hudby – odborno-pedagogicky (predmetovo špecializačne) orientovaný schematický 

alebo logický logotrop, 
pričom tieto typy sú označované tiež ako vecné, antisociálne či neosobné; vo vyučovacom 
procese sa výrazne zaujímajú o vzdelávanie žiaka a učivo, majú od žiakov odstup, di dakticko-
metodické postupy zakladajú predovšetkým na požadovaných vedomostiach a úrovni všeobec-
ných a hudobno-špecifických schopností, tieto typy učiteľov žiakov viac vyučujú, ako sa s nimi 
rozprávajú a zaujímajú sa o ich psychiku, čím porušujú jedno z pravidiel humanisticky orien-
tovaného učiteľa – podnecovať žiakov, aby viac hovorili o svojich pocitoch; schematické typy 
sa striktne držia naučených postupov a poučiek, ktoré v presnej reprodukcii a bez pochopenia 
súvislostí vyžadujú aj od žiakov, a logické typy naopak k učivu pristupujú tvorivo, snažia sa 
vedomosti prepájať s cieľom, aby ich žiaci čo najlepšie pochopili, odmietajú schematické me-
morovanie informácií a vyžadujú od žiakov tvorivé myslenie; 
■ učiteľ hudby – psychologicko-pedagogicky alebo pedagogicko-psychologicky orientovaný, 

ktorý vo výučbe hľadá medzi psychológiou a pedagogikou žiaka vyvážený balans, a priklone-
nie sa na jednu alebo druhú stranu závisí na žiakovej i učiteľovej osobnostnej individualite 
a situačnej diverzite.

Typy učiteľov hudby a požiadavky na ich osobnosť z pohľadu slovenskej legislatívy
ak vezmeme do úvahy, že učiteľom hudby je každý, kto v nejakej miere a nejakým spôsobom 
v školskom prostredí učí hudbu, resp. sa so žiakmi venuje hudobným činnostiam, tak podľa 
§ 19 a 20 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnan-
coch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je učiteľ hudby pedagogický zamestnanec vyko-
návajúci pracovnú činnosť v kategórii učiteľ alebo korepetítor a podkategórii učiteľ materskej 
školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ stred-
nej školy a učiteľ základnej umeleckej školy.15

So základmi kvalitnej hudobnej výchovy by sa mal každý žiak stretnúť už v rodinnom 
prostredí, materskej a základnej škole. Súčasný stav by však bolo potrebné preskúmať, nakoľko 
do základných umeleckých škôl prichádza stále viac a viac detí, ktoré nemajú takmer žiadny 
predchádzajúci či súbežne prebiehajúci kontakt s hudobnou výchovou a túto potrebu chcú su-
plovať alebo dopĺňať práve navštevovaním základnej umeleckej školy, ktorá v tomto kontexte 
pomaly začína za žiaka preberať takmer všetku hudobno-výchovnú zodpovednosť. Dôvodom je 
nedostatok kvalitne hudobne a hudobno-pedagogicky pripravených učiteľov predprimárneho, 
primárneho i sekundárneho vzdelávania a zánik (z hľadiska ústavnej a vládnej starostlivosti 
na Slovensku dokonca systematická likvidácia) možností, kde a ako môžu záujemcovia o ten-
to typ štúdia potrebné kvality získať. Je všeobecne známe a platné, že hudobnú výchovu 
na základných školách vo väčšine zabezpečujú matematikári, slovenčinári, angličtinári, ktorí 
v lepšom prípade majú za sebou aspoň nejakú hudobnú výchovu, ale v mnohých prípadoch 
ide o učiteľov, ktorí hudobnú výchovu (ne)učia a sami sa ju nikde a nikdy poriadne neučili, 
a týchto môžeme takisto rozdeliť na »osvietených«, ktorí to berú ako výzvu, zodpovedne sa 
pripravujú na výučbu, dopĺňajú si medzery v hudobnom vzdelaní a snažia sa o jeho záchranu, 
a tých, ktorí sa rozhodnú hudobnú výchovu ignorovať a svojvoľne namiesto nej vyučujú svoje 
aprobačné predmety. Je zarážajúce, že súčasná slovenská legislatíva hudobnú výchovu umožňu-
je učiť napr. absolventovi matematiky a doplňujúceho pedagogického štúdia, ale nedovoľuje ju 
učiť absolventovi teórie hudby, spevu, hry na klavíri atď. a doplňujúceho pedagogického štúdia.

podľa Vyhlášky 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov 
a odborných zamestnancov by hudobnú výchovu v základnej škole síce mal vyučovať absolvent 
učiteľstva hudobnej výchovy alebo hru na gitare v základnej umeleckej škole absolvent hry na 
gitare a doplňujúceho pedagogického štúdia,16 ale zároveň jej nadradený, už spomínaný, zákon 
o pedagogických zamestnancoch dovoľuje, aby dokonca väčšiu polovicu úväzku daný absolvent 

15 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/
ZZ/2019/138/.

16 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1/2020 Z. z. o kvalifi-
kačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, https://www.slov-lex.sk/
pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/1/20200115.
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vyučoval v základnej i v základnej umeleckej škole niečo iné, než čo študoval. Takže keď má 
absolvent štúdia matematiky povedzme 11 hodín matematiky, tak môže k tomu učiť 12 hodín 
hudobnej výchovy, ktorú nikdy neštudoval. Súčasne nastavenú legislatívu, ale aj systém pe-
dagogického školstva na Slovensku preto z tohto hľadiska považujeme za kontraproduktívny, 
nelogický a najmä z hľadiska kvality hudobného vzdelávania až za škodlivý.

okrem (z nášho pohľadu nelogických) podmienok na odbornú a pedagogickú kvalifikáciu 
daný zákon ukladá zamestnávateľovi učiteľa hudby kontrolovať aj jeho bezúhonnosť, zdravot-
nú spôsobilosť či ovládanie štátneho jazyka. V tomto kontexte je aj v prípade učiteľov hudby 
žiadúce, aby nielen že ovládali štátny jazyk, ale aj jazyk cudzí, a aby mali rozvinuté schopnosti 
v oblasti iT technológií, čo zabezpečuje širšie a tvorivejšie možnosti ich uplatnenia. 

Zákon o pedagogických zamestnancoch na Slovensku rozlišuje z hľadiska kariérneho stupňa 
štyri typy učiteľov hudby,
■ začínajúci pedagogický zamestnanec,
■ samostatný pedagogický zamestnanec,
■ pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, 
■ pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou;
nasledujúce typy učiteľov hudby z hľadiska kariérnej pozície
■ uvádzajúci pedagogický zamestnanec,
■ triedny učiteľ,
■ vedúci predmetovej komisie,
■ vedúci vzdelávacej oblasti,
■ vedúci metodického združenia,
■ vedúci študijného odboru,
■ vedúci záujmovej oblasti alebo vedúci oddelenia;
a tieto typy učiteľov hudby z hľadiska riadenia školskej inštitúcie,
■ riaditeľ,
■ zástupca riaditeľa.

Na každý typ sú zákonne formulované požiadavky, ktorým sa nebudeme bližšie venovať, 
avšak upozorňujeme na medzery jednak v príprave budúcich potenciálnych vedúcich a riadia-
cich pracovníkov (nedostatok hodín na tému školského manažmentu, marketingu a ekonomiky 
v programoch doplňujúceho pedagogického štúdia) a jednak v kontrolných mechanizmoch 
kvality výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečovaného učiteľmi, vedúcimi a riadiacimi pra-
covníkmi na stredných a základných školách. Ďalšie vzdelávanie učiteľov je po nástupe do 
výkonu len na dobrovoľnej báze, hoci existuje pomerne veľa programov (funkčné, inovačné, 
špecializačné), vďaka ktorým môžu svoje vedomosti a schopnosti v závislosti od spoločenského 
vývoja aktualizovať či inovovať, hoci sú skôr všeobecno-pedagogického charakteru. programov 
zameraných špeciálne na hudbu je v ponuke veľmi málo. Jedným z nástrojov je však aj aktua-
lizačné vzdelávanie, ktoré je v kompetencii zamestnávateľov, ale nie každý ho realizuje.

Typy učiteľov hudby z hľadiska vyučovacieho štýlu
Jednou z najčastejšie skloňovaných všeobecných typológií osobnosti učiteľa je typológia podľa 
jeho vyučovacieho štýlu. podľa klímy v triede počas vyučovania, spôsobu riadenia výučby 
a vzťahu k žiakom sa vo všeobecnosti rozlišuje typ učiteľa hudby autoritatívny, ktorý

»určuje sám, bez spolupráce so žiakmi, bez poznania a rešpektovania ich názorov, čo 
a ako bude vyučovať, čo majú robiť žiaci. Vo výučbe väčšinou dominuje – prevláda jeho 
monológ, vyžaduje prísnu disciplínu, má od žiakov odstup. Žiaci ho považujú za prísneho, 
málo tolerantného, s malým zmyslom pre humor, mnohí sa ho boja, ale rešpektujú jeho 
odbornosť.«17

Turek vychádza z typológie K . Lewina, r. Lippita a r. K . Whitea, ktorí tento typ nazývajú 
aj dominantný, autokratický až diktátorský a uvádzajú, že veľmi často ide o cholerický typ 
osobnosti.18 Výrazne autoritatívny typ učiteľa W. o. Döring, vychádzajúc z typológie osobnos-
tí podľa E. Sprangera, nazýva typom mocenským. Jeho hlavnými znakmi sú presadzovanie 

17 tureK, Didaktika ( pozn. 5), s. 138.
18 leWin, Kurt – liPPit, ronald – White, ralph K.: Patterns of Aggressive Behavior in Experimentally 

Created Climates, in: Journal of Social psychology 10/2 (1939), s. 271-299, https://tu-dresden.de/mn/
psychologie/ipep/lehrlern/ressourcen/dateien/lehre/lehramt/lehrveranstaltungen/Lehrer_Schueler_in-
teraktion_SS_2011/Lewin_1939_original.pdf?lang=en. 
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vlastnej osobnosti, názorov, postojov, vyžíva sa v nadvláde nad žiakmi, často tiež neobjektívne 
hodnotí a využíva negatívne posilňovanie motivácie v podobe trestov.19 Tento typ učiteľa môže 
u niektorých žiakov spôsobovať sklony k submisívnosti, závislosti a malej iniciatíve a u niekto-
rých naopak sklony k zvýšenej asertivite až agresivite.20 prelína sa s filozoficky alebo odborne 
psychologicky orientovaným logotropom. V hudobnom školstve tento typ dobre spolupracu-
je s odvážnymi a sebaistými žiakmi, ktorí majú výrazne rozvinutý hudobný talent a sklony 
k slabšej disciplíne. introvertní, nesebaistí jedinci však pod jeho vedením ešte viac strácajú na 
sebaistote, zväčša sa svojho učiteľa boja, neveria si, nedokážu sa presadiť a pestujú si rôzne 
typy psychických a technických (psychomotorických) blokov.

Ďalším všeobecným typom učiteľa hudby je demokratický (nazývaný tiež integračný), ktorý 
neodmieta sebareflexiu, zaujíma sa o problémy a názory žiakov, a to aj vo vzťahu k vlastnej 
osobe, diskutuje s nimi, snaží sa vytvárať v triede pozitívnu atmosféru, ale zároveň má priro-
dzenú autoritu vychádzajúcu zo vzájomného rešpektu. Tento štýl je považovaný vo vyučovacej 
praxi za optimálny a je možné ho dosiahnuť až na základe súznenia vrodených schopností 
a dlhodobého učenia sa samotného učiteľa v pedagogickej praxi. Zároveň je aj u žiakov naj-
obľúbenejší a najrešpektovanejší.21 prelína sa so sociálnym, resp. individuálne alebo všeobec-
ne psychologicky orientovaným pajdotropom, prípadne kombináciou logotropa a pajdotropa. 
V hudobnom školstve tento typ nemá problém spolupracovať s akýmkoľvek typom žiaka, ľahko 
si poradí aj s nedisciplinovanými či menej talentovanými jedincami, ktorých vie usmerniť 
a »potiahnuť« vpred. S talentovanými a disciplinovanými žiakmi dosahuje mimoriadne výsled-
ky a je medzi žiakmi obľúbený a vyhľadávaný. 

Liberálny typ učiteľa je typický svojou »mäkkou« povahou, ktorá mu bráni vyžadovať si zo 
strany žiakov disciplínu, rešpekt a poriadok. Veľmi ťažko si teda plní svoje povinnosti a učebné 
plány. Žiaci tento typ okamžite odhalia a zvyknú jeho benevolenciu zneužívať (v hudobnom 
školstve sa to často prejavuje napr. zanedbávaním cvičenia). Žiaci tento typ učiteľa zväčša majú 
radi, ale nie vždy ho rešpektujú.22 Lewin, Lippit a White ho popisujú ako typ nezasahujúceho 
učiteľa, ktorému okrem iného chýbajú riadiace schopnosti. podľa nich je to typ učiteľa vnútorne 
neistého, ktorý sa snaží vyhnúť chybám autoritatívneho typu.23 ako hlavný problém Kohoutek 
vidí to, že žiaci zo strany učiteľa nemajú dostatočne určené pravidlá a normy, vďaka ktorým je 
formovaný ich charakter, vôľa a sebaovládanie. V kritických situáciách tento typ učiteľa nevie 
zasiahnuť, nedokáže si poradiť s neposlušnými žiakmi, nevie bojovať proti šikane a pod.24 V hu-
dobnom školstve tento typ dokáže dobre spolupracovať len so žiakmi, ktorí z predchádzajúcich 
výchovno-vzdelávacích prostredí prichádzajú s výrazne osvojenou sebadisciplínou, majú pevnú 
vôľu a odhodlanie, ktorými vlastne kompenzujú učiteľove nedostatky v tejto oblasti, a zároveň 
im viac vyhovuje mäkšie, príjemnejšie zaobchádzanie. S nedisciplinovanými, problémovými či 
dominantnými typmi žiakov si poradí len ťažko, talentovaní žiaci bez návykov pod jeho vede-
ním chradnú a kvôli tomu ho nemajú príliš v láske.

Turek uvádza v tejto kategórii ešte štvrtý typ učiteľa, tzv. nevyhranený, ktorý je typický 
pre začínajúcich učiteľov, ktorí sa ešte len z hľadiska vyučovacieho štýlu typovo hľadajú, me-
nia ho podľa situácie, vyznačujú sa pedagogickou neskúsenosťou a často vyučujú spôsobom 
pokus-omyl.25 

Typy učiteľov hudby z hľadiska prístupu k svojmu povolaniu
Môžeme povedať, že väčšina učiteľov má k svojmu povolaniu pozitívny vzťah, berú ho skôr 
ako poslanie a sú učiteľmi z vnútorného presvedčenia. Nájdu sa však aj takí, ktorí sú učiteľmi 
z rôznych príčin nedobrovoľne. paralýza živej kultúry počas pandémie Covid-19 donútila mno-
hých hudobníkov opäť vstúpiť do škôl, jednak kvôli tomu, aby sa uživili, a jednak kvôli tomu, 
aby získali pedagogickú kvalifikáciu, o ktorej si predtým mysleli, že ju nikdy nebudú potrebo-
vať. Mnohých k profesii učiteľa hudby však donútila spoločenská situácia aj mimo pandémiu, 
v ktorej nie je také jednoduché zamestnať sa a uživiť ako hudobník, skladateľ, muzikológ atď. 

19 Döring, Untersuchungen zur Psychologie des Lehrers ( pozn. 1), s. 219.
20 KohouteK, rudolf: Typologie osobnosti učitelů, in: psychologie v teorii a praxi, 27. 12. 2009, https://

web.archive.org/web/20161113041540/http://rudolfkohoutek.blog.cz/0912/typy-osobnosti-ucitelu.
21 leWin – liPPit – White, Patterns of Aggressive Behavior ( pozn. 18), s. 273; tureK, Didaktika 

( pozn. 5), s. 139; KohouteK, Typologie osobnosti učitelů ( pozn. 20).
22 tureK, Didaktika ( pozn. 5), s. 139.
23 leWin – liPPit – White, Patterns of Aggressive Behavior ( pozn. 18), s. 273.
24 KohouteK, Typologie osobnosti učitelů ( pozn. 20).
25 tureK, Didaktika ( pozn. 5), s. 139.

https://web.archive.org/web/20161113041540/http://rudolfkohoutek.blog.cz/0912/typy-osobnosti-ucitelu
https://web.archive.org/web/20161113041540/http://rudolfkohoutek.blog.cz/0912/typy-osobnosti-ucitelu
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Nedobrovoľnosť vo výbere povolania sa môže zákonite odraziť nielen na pracovnom výkone, 
ale aj vo vzťahu k žiakom. pedagogická motivácia je pre nedobrovoľného učiteľa hudby nízka 
a veľmi ťažko ju hľadá. Zvýšiť ju zväčša dokážu veľmi talentovaní žiaci, príjemné kolegiálne 
prostredie, vyššie finančné ohodnotenie, alebo postupné vyrovnanie sa s »osudom« učiteľa hud-
by, objavenie čara pedagogickej činnosti. Medzi nedobrovoľnými učiteľmi hudby nachádzame 
takých, ktorí napriek donúteniu do daného povolania pristupujú k svojej práci zodpovedne, 
snažia sa s tým vyrovnať a systematicky v ňom hľadajú niečo pozitívne, ale tiež takých, ktorí 
sa cez to nedokážu preniesť, čo sa v rôznych podobách a miere prejavuje aj v prístupe k vy-
učovaniu a žiakom. 

Môžeme teda hovoriť o typoch učiteľov hudby na jednej strane dobrovoľných, oduševne-
ných, nadšených, presvedčených, motivovaných, pracovitých, zodpovedných a na strane druhej 
nedobrovoľných, donútených, nepresvedčených, nemotivovaných, ktorí môžu byť, ako sme 
už spomenuli vyššie, zodpovední, oduševnení, ale aj nezodpovední a ľahostajní. Tento typ je 
typický zanedbávaním pracovných povinností, častými absenciami, fluktuáciou, minimálnym 
odovzdávaním poznatkov, so žiakmi nemá takmer žiadne vzťahy a vykazuje minimum aktivity. 

Medzi učiteľmi, ktorí dobrovoľne a s nadšením vykonávajú svoje povolanie-poslanie, na-
chádzame najmä v súčasnej dobe veľa zaneprázdnených učiteľov, ktorí síce radi a dobre učia, 
ale vzhľadom na ich iné pracovné nasadenia a vyťaženie (napr. bohatú koncertnú či vedeckú 
činnosť) nie sú schopní učiť pravidelne, viesť výučbu kontinuálne a tým pádom ani nedosahujú 
so žiakmi také výsledky, ako by chceli a vzhľadom na svoj živý kontakt s praxou mohli. Medzi 
dobrovoľnými a nadšenými učiteľmi je aj veľa premotivovaných učiteľov, čo je príznačné najmä 
pre začiatočníkov. ich typ sa vyznačuje výraznou iniciatívnosťou, entuziazmom, nadprácou 
a venovaním sa žiakom nad rámec vyučovania a bežnej prípravy naň a týmto prístupom sa 
snaží okrem žiakov nainfikovať aj svojich kolegov a rodičov žiakov. ak sa úvodná bežná premo-
tivovanosť nestabilizuje, môže časom prerásť do ďalších typov osobnosti učiteľa hudby, ako je 
na jednej strane vyhasínajúci (vnútorne členený podľa etáp vývoja na stagnujúci, frustrovaný, 
apatický) a vyhoretý a na strane druhej vorkoholik. Typické pre vyhoretý typ učiteľa je počia-
točné veľké nadšenie, premotivovanosť, no časom z rôznych príčin prichádza nadmerná únava 
z učiteľského povolania, zo žiakov, apatia, rezignácia, strata profesijných ambícií, skeptický 
prístup k inováciám, strata nadšenia, pracovného nasadenia, pocity bezmocnosti, skľúčenosti, 
iritabilita, konfliktnosť, agresivita, neochota komunikovať, angažovať sa, spolupracovať, rýchla 
únava, vyčerpanosť, poruchy spánku a príjmu potravy, náchylnosť na choroby, búšenie srdca 
a pod.26 učiteľ hudby-vorkoholik je dlhodobo premotivovaný typ, jeho vzťah k práci je z hľa-
diska psychiatrie chápaný ako nelátková závislosť a takisto integruje niekoľko fáz. Latentný 
vorkoholik sa venuje žiakom aj nad rámec vyučovania, príprave na vyučovanie a výučbe ve-
nuje aj veľkú časť osobného voľna, absolvuje so žiakmi množstvo súťaží, prehliadok, realizuje 
množstvo projektov a neustále si dáva nové ciele. Latencia môže časom prerásť do absolútneho 
vorkoholického typu, kedy učiteľ uprednostňuje žiakov pred rodinou a priateľmi, prakticky 
sa s nimi učí, cvičí, rieši všetky problémy, trávi v škole aj víkendy, sviatky, prázdniny, všetok 
svoj voľný čas venuje príprave, výučbe alebo premýšľaniu o nich a je mimoriadne ambiciózny 
a súťaživý. V istom momente tento typ môže prerásť až do patologického vorkoholického typu, 
kedy sa závislosť odráža až na psychickom a fyzickom zdraví (napr. typické hypochondrické 
sklony počas prázdnin).

Typy učiteľov hudby z hľadiska špecifických čŕt osobnosti
Doposiaľ sme vymenovali už veľké množstvo psychických vlastností osobnosti ako takej. Keďže 
pomenovanie a opis vlastnosti alebo celého typu osobnosti vzniká abstrakciou a žiadna ab-
strakcia nedokáže vystihnúť živú realitu, v tomto smere prakticky nie je možné problematiku 
typológie osobností učiteľov hudby vyčerpať a uvádzať opozitné typy vo vzťahu ku každej 
vlastnosti osobnosti (ako napr. trpezlivý × netrpezlivý typ alebo tvorivý × netvorivý typ) nie 
je celkom naším cieľom. preto v nasledujúcich riadkoch predstavujeme len niektoré nosné, 
z hľadiska literatúry alebo živej praxe zaujímavé typy, pričom sa viaceré prelínajú so všeobec-
nými typmi, alebo typmi podľa vyučovacích štýlov či prístupu k povolaniu.

W. o. Döring okrem už spomínaných typov uvádza aj typ náboženský (spirituálny), ktorý
»charakterizuje tendencia a pocit vnútornej nevyhnuteľnosti každý svoj čin a každú svoju 
pohnútku posudzovať z hľadiska viery v Boha, zmyslu života, z hľadiska vyšších spiri
tuálnych princípov«.27

26 tureK, Didaktika ( pozn. 5), s. 146-147.
27 Döring, Untersuchungen zur Psychologie des Lehrers ( pozn. 1), s. 221.

/9



116 S i l v i a  A d A m o v á

Clavibus unitis 11/4 (2022), pp. 107-119 © Association for Central European Cultural Studies

A
r
t
i
c
u
l
i

Delí ich na dva pod-typy – citový (pietistický) a intelektuálny (ortodoxný). obidva sa nijako 
netaja svojím ideologickým nastavením, verejne ho prezentujú a často sa ním snažia žiakov 
ovplyvniť. Ten prvý je medzi žiakmi obľúbený kvôli svojmu priateľskému prístupu, no zväčša 
máva problém si udržať disciplínu. Druhý býva zo strany žiakov považovaný skôr za »suchára«, 
nudného puntičkára, ktorý im nedokáže zaujímavou formou predstaviť učivo, pretože nemá 
dostatočne rozvinuté sociálne schopnosti. Má však pevný charakter a vôľu.28 V hudobnom 
školstve sa tento typ vyskytuje najmä v oblasti výučby liturgickej hudby, ale pietistických či 
ortodoxných kresťanských učiteľov nachádzame aj naprieč celým spektrom učiteľov hudby. ich 
vierovyznanie sa vo výučbe často prejavuje aj výraznou pokorou, skromnosťou či v prípade 
pietistického typu aj systematickým vyhýbaním sa vzťahovým a ideologickým konfliktom, čo 
môže prerastať až do neúprimnosti.

Na základe tohto W. o. Döringom popísaného typu môžeme identifikovať aj ideologický typ 
učiteľa, ktorý chápeme ako všeobecné typové označenie pre učiteľov, ktorí sa snažia vo výučbe 
prezentovať a presadzovať svoje ideologické nastavenie, a to bez ohľadu na to, či ide o nábo-
ženské, politické, estetické, mravné atď.

Viacerí autori ako jeden z typov uvádzajú typ estetický či umelecký. W. o. Döring ho po-
pisuje ako učiteľa s prevahou iracionálneho zmýšľania, no s výraznou schopnosťou empatie 
a utvárania osobnosti žiaka, pričom rozlišuje aktívne tvorivý typ, ktorý sa snaží formovať 
osobnosť žiaka na svoj obraz, a pasívne receptívny typ, ktorý sa snaží formovať osobnosť žiaka 
na základe jeho špecifickej individuality.29 V hudobnom školstve ide najmä v hudobno-inter-
pretačných a hudobno-tvorivých študijných programoch o veľmi časté typy, pričom ten prvý 
sa snaží z každého žiaka šablónovito vytvoriť (naklonovať) rovnaký »produkt« podľa svojho 
vzoru a predstavy a ignoruje tak individuálne dispozície a duchovný svet svojich zverencov, 
zatiaľ čo druhý typ stavia na individuálnej výbave žiaka a správnou diagnostikou a metodi-
kou kreuje samostatné a rôznorodé umelecké osobnosti. Ch. Caselmann vníma umelecký typ 
ako učiteľa, ktorý vo vyučovacom procese primárne využíva intuíciu a predstavivosť a má 
na žiakov silný výchovný vplyv.30 Sme však toho názoru, že dané pojmy celkom nevyjadrujú, 
nezovšeobecňujú podstatu opisu daného typu. ich doslovný výklad totiž znamená, že este-
tický alebo umelecký typ učiteľa a) esteticky či umelecky formuje osobnosť žiaka, b) sám je 
vyznávačom viac estetických a umeleckých hodnôt a c) k výberu a výkladu učiva pristupuje 
cez prizmu estetiky a umenia, z čoho ani jedno nezodpovedá Döringovmu či Caselmannovmu 
pedagogicko-psychologickému výkladu. V hudobnom školstve si tento typ vieme najlepšie 
predstaviť v protiklade s typom technickým. Zatiaľ čo estetický alebo umelecký typ učiteľa je 
v hudobno-interpretačných študijných programoch zameraný skôr na rozvoj psychologických 
hudobných schopností žiaka, obsahové stvárnenie interpretovanej hudby, snaží sa o čo najlepšie 
vysvetlenie myšlienok skladateľa, vo výučbe kompozície sa snaží umne rozvíjať individuálnu 
skladateľskú osobnosť, vo výučbe hudobno-teoretických predmetov sa snaží rozvíjať predovšet-
kým pozitívny vzťah k hudbe, porozumenie hudbe a záujem žiakov o ňu, tak technický typ 
je zameraný viac na rozvoj virtuóznej techniky hry, spevu, dirigovania, kompozičných tech-
ník, v hudobno-teoretických predmetoch bazíruje na vedomostiach, rýchlych a bezchybných 
odpovediach a poučkách. aj podľa W. o. Döringa má technický typ väčší záujem o teoretické 
poznanie, o svoj predmet a učivo ako o osobnosť žiaka a na jeho výkony kladie vysoké nároky 
bez toho, aby mu pomohol lepšie pochopiť a stvárniť osvojované učivo, pretože ho sám chápe 
viac technicky než obsahovo.31 

špeciálnu typológiu by sme mohli utvoriť aj na základe životného štýlu a celkového osob-
nostného nastavenia. Jedným z typov vyskytujúcich sa špecificky a najmä v umeleckom, teda 
aj v hudobno-pedagogickom prostredí je typ bohémsky, nekonvenčný, alebo tiež svetácky či 
bonvivánsky (vychádzajúc zo všeobecného výkladu daných pojmov). ide o učiteľa, ktorý si na-
plno užíva život, holduje rôznym nerestiam, ale v zásade ide o pozitívne naladeného človeka, 
ktorý svoj životný štýl prenáša aj do výučby, v práci nevynakladá prílišné úsilie, ale výučbu 
nezanedbáva a má so žiakmi aj kolegami priateľské vzťahy. býva často veľmi zábavný, oplý-
vajúci humorom a v komunikácii používa množstvo bonmotov. Jeho opakom je typ formálny, 
konvenčný alebo tiež bežný či tradičný, ktorý žije a aj výučbu riadi a napĺňa podľa zaužívaných 
a všeobecne prijímaných vzorcov správania. Tento typ môže byť všeobecne pozitívne i negatív-
ne naladený, tradičnosť jeho životného štýlu sa odzrkadľuje aj vo výučbe, býva zodpovedný, ak-

28 KohouteK, Typologie osobnosti učitelů ( pozn. 20).
29 Döring, Untersuchungen zur Psychologie des Lehrers ( pozn. 1), s. 216.
30 caselMann, Wesensformen des Lehrers ( pozn. 2), s. 52.
31 Döring, Untersuchungen zur Psychologie des Lehrers ( pozn. 1), s. 217.
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/11
tívny, ale k žiakom i kolegom má skôr formálne, profesionálne, nie vyslovene priateľské vzťahy. 
V tomto smere je pre žiakov – hudobných interpretov či skladateľov – osobnostne za ujímavejší 
bohémsky typ, ktorý ich dokáže v tvorivom procese viac inšpirovať než typ formálny.

Vychádzajúc z p. Changa môžeme špeciálne v hudobno-pedagogickom prostredí aj kvôli 
prevahe individuálnej formy vyučovania ako jeden z častých typov identifikovať typ budujúci 
kult svojej osobnosti. p. Chang kult osobnosti vo všeobecnosti definuje ako

»umelé zvyšovanie postavenia a autority jedného človeka prostredníctvom zámerného 
vytvárania, projekcie a šírenia božského obrazu«.32

V hudobnom školstve pozorujeme dva podtypy – budujúci kult svojej osobnosti na základe 
reálnych (skutočných, pravdivých, objektívnych) výsledkov a naopak. V prvom podtype ide 
zväčša o latentného vorkoholika, skôr s autoritatívnym vyučovacím štýlom, ktorý si často vy-
berá na spoluprácu len tých najlepších žiakov a je si vedomý svojich pedagogických schopností 
a odbornej úrovne, o čom systematicky upovedomuje svoje okolie. býva veľmi sugestívny a sú-
ťaživý. o tento typ učiteľa majú žiaci veľký záujem, je vyhľadávaný nielen skrz pedagogické, ale 
aj manažérske schopnosti, pretože zväčša dokáže svojich zverencov aj pretlačiť na významné 
funkcie a miesta. opakom je typ budujúci kult svojej osobnosti, ale na základe falošných alebo 
cudzích výsledkov, ktorý môže byť vorkoholikom, ale aj ľahostajným, nezodpovedným učiteľom, 
ktorý sa prezentuje a snaží presvedčiť svoje okolie buď falošne pozitívne interpretovanými 
výsledkami (má schopnosť presvedčiť okolie, že jeho priemerné alebo dokonca podpriemerné 
pedagogické výsledky sú vzorom, ktorý by mali všetci nasledovať), alebo pedagogickú prácu 
svojich predchodcov (alebo súčasníkov) a talent žiakov prezentuje ako svoju prácu. Tento typ 
učiteľa je rovnako vyhľadávaný kvôli falošnej popularite, ktorú okolo seba šíri, ale väčšina 
žiakov je následne z jeho pedagogického vedenia sklamaná a odborne upadá.

Nedobrovoľné pôsobenie v pozícii učiteľa hudby v spojení s neúspešnou kariérou v danej 
oblasti môže viesť k ďalšiemu, zakomplexovanému typu (opierajúc sa o slovníkový výklad 
pojmu »komplex« z pohľadu psychológie: nevedomá štruktúra citovo podložených predstáv 
a tendencií). V tomto prípade ide o učiteľa, ktorý si predstavoval, že jeho kariéra bude vyzerať 
úplne inak, nikdy nechcel učiť, učenie v krajnom prípade až nenávidí a svoj komplex prenáša 
aj do nútenej výučby a vzťahov so žiakmi, ktorým sa nevenuje, a prelína sa tak s ľahostajným, 
resp. nezodpovedným typom. Do kategórie zakomplexovaného typu však spadajú aj učitelia, 
ktorí zámerne neodovzdávajú žiakom všetky poznatky a skúsenosti, ktoré vedia a majú, preto-
že v nich vidia možnú konkurenciu. Tento typ vníma žiakov ako svojich súperov, a pritom už 
môže byť v dôchodkovom veku. Komplexy si utvára na základe strachu z odchodu do dôchod-
ku, ukončenia kariéry či pedagogickej činnosti v kombinácii s pozorovaním výrazného talentu 
a schopností u svojich žiakov.

W. o. Döring uvádza ako jeden z typov aj ekonomického učiteľa, ktorý sa snaží dosiah-
nuť maximálne výsledky s minimálnym vynaložením svojich síl. ide o výborného, prakticky 
zameraného metodika, ktorý riadi vyučovací proces veľmi efektívne a veľmi rýchlo dosahuje 
požadované výsledky.33 opäť namietame nie celkom presné označenie, ktoré by sme vzhľadom 
na obsah popisu rozšírili na didakticky ekonomického učiteľa, ktorý má aj svoj presný opak. 
Tento typ je veľmi vhodný pre slabších žiakov, ktorých vie účinne a rýchlo posunúť vpred, 
a v spolu práci s talentovanými žiakmi dosahuje mimoriadne výsledky. Didakticky neekonomic-
ký typ učiteľa naopak plytvá nielen časom, ale aj prostriedkami na dosiahnutie didaktických 
cieľov.

Zo špecifických psychických vlastností osobnosti učiteľa vychádzal vo svojej typológii aj 
E. Luka. V závislosti od spracovávania podnetov a reakcií učiteľa charakterizoval dva základné 
typy: reflexívny (uvažujúci, ktorý si všetko najprv dobre premyslí, kým začne konať) a naivný 
(bezprostredný, ktorý koná okamžite, intuitívne), pričom každý typ ešte rozdelil na repro-
duktívny, ktorý poznatky len pasívne reprodukuje, a produktívny, ktorý poznatky formuje 
a odovzdáva tvorivým spôsobom.34

odborná špecializácia v spojení s výraznými preferenciami voči určitému hudobnému žánru 
či štýlu zákonite generuje typológiu učiteľov hudby – žánrovo-štýlových špecialistov, v kto-
rej môžeme identifikovať typy od učiteľa hudby-špecialistu na starovekú hudbu cez učiteľa 

32 taylor, Jeremy: The Production of the Chiang Kai-shek Personality Cult, 1929-1975, in: The China 
Quarterly 185 (2006), s. 96-110, https://www.jstor.org/stable/20192577.

33 Döring, Untersuchungen zur Psychologie des Lehrers ( pozn. 1), s. 217.
34 Ďurič, Ladislav: Výkonnosť a únava učiteľov vo vyučovacom procese, bratislava: Slovenské pedago-

gické nakladateľstvo, 1969, s. 14-16.

https://www.jstor.org/stable/20192577
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hudby-špecialistu na ľudovú či klasickú hudbu vo všeobecnosti až po učiteľa hudby – špecialistu 
na jazz či populárnu hudbu a samozrejme mnoho ďalších.

Vo výkone učiteľa sa svojským spôsobom prejavujú aj základné typy temperamentov – san-
gvinik, cholerik, melancholik a flegmatik. opierajúc sa o popis jednotlivých typov podľa i. p. 
pavlova, učiteľ hudby-sangvinik je zdá sa na výchovno-vzdelávací proces najvhodnejším typom, 
pretože si rýchlo osvojuje poznatky, disponuje pohotovosťou a schopnosťou deliť pozornosť, je 
veselý, optimistický, výrečný, no môže sa u neho rozvinúť prílišná priateľskosť a benevolent-
nosť, v dôsledku čoho môže stratiť autoritu a taktiež u neho hrozí kategorizovanie žiakov na 
obľúbených (napr. kvôli ich podlízavosti) a neobľúbených (napr. kvôli ich svojráznosti). inklinu-
je skôr k hudbe veselého charakteru, rýchlejšieho tempa s prevahou durových tónin, akordov 
a dramatického hudobného času a taký je aj jeho hudobno-pedagogický repertoár. Cholerický 
učiteľ býva pracovitý, rýchlo a tvorivo mysliaci, komunikatívny, dokáže žiakov nadchnúť pre to, 
čo učí, a spravidla dosahuje aj významné pedagogické úspechy. býva prísny, rázny, presvedčivý 
a často má medzi žiakmi veľa obdivovateľov. Môže byť však aj panovačný, výbušný, afektívny, 
náladový, neurotický a netrpezlivý, čo má samozrejme negatívny dopad na psychiku žiakov 
a ich výsledky. Tento typ má v obľube hudbu skôr smutného charakteru, rýchlejšieho tempa 
s prevahou molových tónin, akordov a dramatického hudobného času. pokojné a rozvážne sprá-
vanie zo strany učiteľa hudby-flegmatika môže na žiakov pôsobiť veľmi priaznivo. Má potenciál 
vytvárať v triede pohodovú klímu, no takisto aj predpoklady na negatívne pôsobiace faktory 
vo vzťahu k žiakom i samotnému vyučovaciemu procesu, a to ľahostajnosť, nedisciplinovanosť, 
ústupčivosť, nerozhodnosť, benevolentnosť, šablónovitosť či nudnosť. Jeho hudobno-pedagogic-
ký repertoár je orientovaný viac na skladby veselého charakteru, pomalšieho tempa s prevahou 
durových tónin, akordov a lyrického hudobného času. učiteľ hudby-melancholik býva zväčša 
výborným »psychológom«, dokáže správne vyhodnotiť a riešiť správanie žiakov, no býva tiež 
pohodlný, submisívny, introvertný, nesmelý či príliš premýšľavý, čo na niektorých žiakov nepô-
sobí priaznivo, v triede zväčša nemá dostatočnú disciplínu a nedosahuje požadované výsledky. 
Žiakom dáva hrať alebo s nimi rozoberá skladby najmä smutného charakteru, pomalšieho 
tempa s prevahou molových tónin, akordov a lyrického hudobného času.35

obdobnú typológiu osobností učiteľov hudby by sme mohli uviesť aj na základe typológie 
osobnosti podľa C. G. Junga a H. J. Eysencka, pričom učiteľ hudby-introvert sa na pozíciu tak 
vychovávateľa ako aj vzdelávateľa adaptuje ťažšie, vyučovanie berie skôr ako divadelné pred-
stavenie, v ktorom je hlavným účinkujúcim, a často so svojou rolou bojuje, najmä v rovine 
budovania si autority a vzťahov so žiakmi a kolegami. Tento typ učiteľa môže byť pre niekto-
rých žiakov najmä s vyššou sociálnou inteligenciou veľmi zaujímavým z pohľadu jeho ťažko 
dešifrovateľného vnútorného sveta i problematického nadväzovania vzťahov. V praktickej rovi-
ne ide o učiteľa, ktorý intenzívne tlmočí svoje pocity a myšlienky prostredníctvom interpreto-
vanej, tvorenej či vykladanej hudby. učiteľ hudby-extrovert to má v porovnaní s introvertom 
jednoduchšie, pretože nemá zábrany v komunikácii a socializácii, je prirodzene priebojnejší 
a výrečnejší, v riadiacich funkciách sa cíti sebaisto a pohodlne a rola lektora mu nespôsobuje 
prílišnú psychickú záťaž. Žiaci tento typ majú radi kvôli jeho bezprostrednosti, otvorenosti 
a často aj zábavnosti, ale zároveň prináša aj riziko budovania príliš intímnych vzťahov, prekra-
čovania konvenčných hraníc v komunikácii a vybudovania si odporu zo strany introvertných 
žiakov, ktorých môže v procese výučby stavať do nepríjemných situácií. V praxi tento typ môže 
viac presadzovať svoje vnímanie hudby, ktorú jeho žiaci interpretujú, tvoria alebo sa snažia 
pochopiť, než sa zameriavať na jej pravú podstatu. Má tiež tendenciu správať sa egocentricky 
a vychovávať k tomu aj svojich žiakov. V oboch typoch nachádzame aj podtypy v zmysle labi-
lity a stability osobnosti, pričom labilný typ učiteľa má nižšiu odolnosť voči psychickej záťaži 
v podobe pracovného náporu, problémových a konfliktných situácií a stabilný typ učiteľa na-
opak vyššiu odolnosť voči stresu, čo sa prejavuje rozvahou, pokojom a racionalitou v riešení 
krízových situácií.36

Záver
V predchádzajúcich riadkoch sme sa pokúsili priniesť čo najkomplexnejšiu typológiu osobností 
učiteľov hudby, analyzujúc a syntetizujúc poznatky zo všeobecných typológií (nielen) učiteľov 
s doplnením o vlastné poznanie, ktoré čerpáme z ešte aktuálne prebiehajúceho výskumu na 
danú tému. Zdá sa, že vzhľadom na rozmanitosť a rozsiahlosť psychických vlastností osobnosti, 
ďalších faktorov, ktoré osobnosť učiteľa utvárajú, a ich komplexov je snaha o vyčerpanie tejto 

35 čáp, Jan – MareŠ, Jiří: Psychologie pro učitele, praha: portál, 2001, s. 162-163.
36 Tamtiež.
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témy nenaplniteľná. preto je aj naša typológia len v rovine otvoreného návrhu, ktorý má pred 
sebou ešte dlhú cestu k ucelenej systematike. 

učiteľ hudby ako nekonečne rozmanitá individualita je mimoriadne zaujímavým predme-
tom skúmania nielen z odborovo-didaktického, ale najmä psychologického a sociologického 
hľadiska. Každý učiteľ je jedinečnou bytosťou, ktorej osobnosť utvára tak množstvo vrodených 
psychických čŕt, ako aj počas života nadobudnutých, rozvinutých vedomostí a schopností, 
ktoré v jednote tvoria neopakovateľný a v mnohých smeroch len ťažko kategorizovateľnú či 
typologizovateľnú osobnosť. Zaradiť jednotlivých učiteľov hudby do typov podľa stupňa a dru-
hu vzdelania, hudobných preferencií či špecializácie je z výskumného hľadiska jednoduché, no 
popísať a typizovať učiteľov hudby na základe ich individuálnych psychických vlastností osob-
nosti vyžaduje dlhodobé skúmanie v kombinovanej kvantitatívno-kvalitatívnej metodológii, 
pričom hľadanie spoločných znakov pre jednotlivé typy je náročným komparatívnym procesom. 
Zrejme aj to je dôvod, prečo ešte aj dnes mnohí autori stále spracovávajú a odvolávajú sa na 
sto rokov starú literatúru. Doposiaľ totiž práce W. o. Döringa, Ch. Caselmanna, E. Luku či i. p. 
pavlova neboli prekonané a komplexná typologizácia osobnosti učiteľov (nielen) hudby na svoj 
zrod ešte stále čaká.
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