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Zborník je výsledkom práce autorov z oblasti hudobného a výtvarného umenia pri
príležitosti významných jubileí osobností regionálneho ale i celoslovenského významu, ktoré sme
si pripomenuli v rokoch 2014 – 2015. Je obrazom podujatia, ktoré sa vo svojom druhom ročníku
uskutočnilo v Kremnici v januári v roku 2014 – vedecký a odborný seminár Ars Kremniciensis –
Traditio et Tempore 2014. Ako už z názvu seminára vyplýva umelci, pedagógovia, odborníci,
vedecky a akademicky činné osobnosti predstavujú na malej ploche široký záber pohľadov na
umenie staré i súčasné, na umenie stále prítomné – hudobné i výtvarné. Každý z autorov
predstavuje vlastnú umeleckú hĺbku vnímania danej osobnosti, diela či istého umeleckého odkazu.
Poďakovanie za prínosné a úspešné podujatie patrí organizačnému výboru, najmä
garantovi, recenzentom, zanieteným pedagógom Základnej umeleckej školy J. L. Bellu
v Kremnici, členom Katedry hudby FHV Žilinskej univerzity v Žiline, pracovníkom MMM
v Kremnici, všetkým prítomným hosťom a učiteľom, študentom, žiakom, podporovateľom,
účastníkom aktívnym aj pasívnym, účastníkom workshopov i poslucháčom, diskutujúcim
i pozorovateľom ... všetkým, ktorí vedia oceniť, vidia a cítia význam pripomínať si ... aby sme
nezabudi ... aby sme spoznávali a rozprávali o umení viac ... aby sme vedeli prečo a na čo všetko
sme a môžeme byť právom hrdí. Prajem všetkým čitateľom umelecký zážitok ukrytý do slov, ktorý
prinášajú autori vo svojich príspevkoch (pretože umenie je záležitosťou všetkých zmyslov
i mysle).
Antónia Ťahún Mendelová, editorka
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Anotácia: Príspevok je venovaný Františkovi Janečkovi (1837 ‒ 1909), organistovi a skladateľovi
cirkevnej a komornej hudby, ktorého meno sa spomína predovšetkým v súvislosti s Jánom
Levoslavom Bellom, s ktorým úzko spolupracoval počas jeho kremnického obdobia. Janeček je
známy predovšetkým ako autor dvojdielnej slovensko – nemeckej príručky „Teoreticko-praktický
varhaník,“ zostavovateľ a autor katolíckeho spevníka „Cecília“ a ako autor organových skladieb
a skladieb pre liturgické účely (omše, ofertória, hymny a i.). Osobitnú pozornosť si zaslúži jeho
hudba komorná, v ktorej poznať štýlové prvky romantizmu, chopinovské tóny a ohlasy, vplyv
európskej hudby 19. storočia.
Kľúčové slová: Slovenská hudba. Hudobný skladateľ. Organista. Skladby pre organ. Katolícke
piesne. Spevníky. Cirkevná a komorná hudba.
Annotation: The paper is dedicated to František Janeček (Francis Janeček, 1837 – 1909), organist
and composer of church and chamber music, whose name was mentioned mainly in relation to Ján
Levoslav Bella, who worked closely with during his Kremnica period. Janeček is best known as
author of the two-piece Slovak-German handbook, "Theoretical-practical organist," author and
compiler of the Catholic hymnbook "Cecilia" and as the author of organ compositions and songs
for liturgical purposes (sung mass, offertory, hymns). Special attention deserves his chamber
music, in which one can recognize stylish elements of Romanticism, Chopin notes and feedback,
the influence of European music of the 19 th century.
Key words: Slovak music. Composer. Organist. Compositions for organ. Catholic songs.
Hymnbook. Christian and chamber music.
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Jubilujúce osobnosti slovenského hudobného umenia
Meno Františka Janečka, kremnického organistu a skladateľa, rodáka zo Solnice v Čechách
(okres Hradec Králové), sa najčastejšie spája s Jánom Levoslavom Bellom. Predovšetkým preto,
že Janeček s Bellom 12 rokov úzko spolupracoval ako organista a riaditeľ chóru farského kostola
v Kremnici.

Obrázok František Janeček st. – podobizeň
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František Janeček študoval hudbu na pražskej Organovej škole u Karla Františka Pitscha
(1854 – 1855), organistu a pedagóga, ktorý v tom čase stál na čele tohto vzdelávacieho ústavu.
Z pražskej Organovej školy vyšiel celý rad vynikajúcich predstaviteľov staršej generácie českých
umelcov, medzi nimi aj A. Dvořák a L. Janáček, rovnako ako aj predstavitelia slovenskej hudby
19. storočia – Andrej a František Žaškovský, Karol Ruppeldt alebo Oldřich Hemerka. Po
absolvovaní pražskej Organovej školy prišiel do Kremnice, pravdepodobne na pozvanie Eduarda
Kulku, ktorý taktiež pochádzal z českej Solnice, zo starej českej kantorskej rodiny. 1 Pretože na
pražskej Organovej škole sa pedagogické odbory nevyučovali, učiteľskú kvalifikáciu získal
štúdiom na učiteľskom ústave v Banskej Bystrici v rokoch 1856 – 1861. Po ukončení
pedagogických štúdií dostal miesto na Vindšachte pri Banskej Štiavnici (teraz Štiavnické Bane),
kde pôsobil ako učiteľ a organista až do roku 1866.2
Keď roku 1866 prešiel Janeček do Kremnice na hlavnú cirkevnú dievčenskú školu, získal
druhý zdroj obživy. Vyučoval na škole a pôsobil ako organista vo farskom kostole, ale funkciu
mestského kapelníka vykonával Bellov predchodca – Eduard Kulka, cirkevný skladateľ a vážený
kremnický hudobník. Po Kulkovej smrti sa František Janeček uchádzal o miesto mestského
kapelníka a riaditeľa chóru. Podal si žiadosť, ale miesto nedostal. Naďalej vykonával funkciu
organistu, komponoval, ale zo svojej profesijnej pozície sa o hudobný život mesta príliš nestaral.
Na uvoľnené miesto mestského kapelníka, učiteľa spevu a riaditeľa chóru sa roku 1869 prihlásil
Ján Levoslav Bella, o šesť rokov mladší novokňaz a pedagóg v banskobystrickom teologickom

1

Bol synom Františka Kulku (1802? – 1849), učiteľa a českého skladateľa v Solnici. Pozri: Československý hudební
slovník osob a institucí. Sv. první A – L. SHV, Praha 1963, s. 787.
2
V liste J. Viktorinovi z 22.3.1862 sa podpísal ako „Lehrer und Organist in Windschacht bei Schemnitz.“ Literárny
archív SNK, sign.: 25B45.
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seminári, ktorý na základe odporúčaní popredných predstaviteľov českého hudobného života J.
Foerstra a A. W. Ambrosa miesto kapelníka dostal.3
Bella mal za úlohu pozdvihnúť hudobný život mesta na vyššiu úroveň, čo sa mu postupne
aj darilo, najmä po tom, ako začal vzdelávať a pripravovať súcich orchestrálnych hráčov a sólistov
pre svoje hudobné aktivity. Janeček, mestskou radou zvolený za Bellovho organistu, zabezpečoval
hudobné produkcie vo farskom kostole, Bella sa viac venoval štúdiu a kompozícii komornej
a symfonickej hudby. Karol Janeček,4 syn Františka Janečka a katolícky kňaz – dekan v Žarnovici,
si na toto obdobie spomína takto: „Bella žil s Janečkom v dobrom priateľstve a mal pre neho a jeho
tvorbu úplné pochopenie. Najlepšie to dokázal tým, že do programu koncertov, ktoré v Kremnici
poriadal, zaraďoval vedľa Haydna, Mozarta a Mendelsohna i skladby Janečkove, ktoré nielen že
sa vedľa týchto svetových majstrov nestratili, ale dosiahli aj úspech.“ Bellove kremnické koncerty
mali pre Janečkov umelecký rast a tvorbu veľký význam. Janečkov syn Karol konštatoval, že
„vzorom pre jeho tvorbu mu boli svetoví majstri, ktorých pravda nepoznal zo štúdia v zahraničí,
ale z Bellových koncertov. Vplývali na neho klasikovia i romantici a vplyv klasikov je zrejmý najmä
v komornej hudbe a jemne prepletaný romantizmus udáva jeho hudbe charakter ľudový.“ 5
František Janeček sa spočiatku venoval iba organovej a cirkevnej hudbe, údržbe -opravám
a ladeniu svojho nástroja. Už na Vindšachte roku 1861 napísal pre organistov a učiteľov hudby
dvojdielnu slovensko – nemeckú príručku „Teoreticko-praktický varhaník,“ ktorá vznikla
z požiadavky doby. Príručka, obsahujúca všeobecnú hudobnú náuku a základy harmónie bola na
učiteľských ústavoch značne rozšírená, obľúbená, hoci nikdy tlačou nevyšla. Z odborného
hľadiska je pozoruhodná, najmä tým, že popri hudobnej terminológii talianskej (latinskej) zavádza
do praxe terminológiu slovenskú, aj keď v slovenskej teoretickej spisbe 19. storočia to nebol
ojedinelý jav. Janeček sa teoretickému štúdiu venoval systematicky. Svedčí o tom jeho osobná
pozostalosť, v ktorej nachádzame literatúru českú, maďarskú i nemeckú, a to z viacerých
3

Banáry, Boris: Pobyt Jána Levoslava Bellu v Kremnici. Materiály z muzikologickej konferencie venovanej 140.
výročiu narodenia skladateľa, ktorá sa uskutočnila v dňoch 10.-11. novembra 1983 v Liptovskom Mikuláši. In:
Hudobný archív 9. Matica slovenská, Martin 1985, s. 36-42.
4
Karol Janeček (1872-1955) získal základy hudobného vzdelania v Kremnici: v hre na husliach u Karola Antoša
(1854-1927), a klavíri u svojho otca. Na Antoša si spomína ako na pedagóga, „ktorý veľmi surovo sa choval, to stačilo,
mne hranie na husliach spriekriť.“
5
Janeček, Karol: Malá úvaha. Rkp., s. 10. Rukopis sa nachádza v ŠA v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica.
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hudobných odborov. Z oblasti sakrálnej hudby to je Cantica Sacra od F. Witta (1869), Marien –
Lieder od J. C. Aiblingera (1879), z príručiek pre organistov Organa iskola od F. Žaškovského
(1865), Český varhaník J. E. Zelinku (1889) alebo Průvod varhan autorskej dvojice J. A.
Bergmann – F. Drůbek (1880) či maďarská príručka Katolikus Kántor (1913). Výsledky svojho
štúdia zužitkoval v dvojdielnej rukopisnej Zbierke chorálov na organ (1890 – 1894), ktorá vznikla
takmer súčasne s jeho spevníkom katolíckych piesní Cecília.
Po odchode Jána Levoslava Bellu z Kremnice do vzdialenej sedmohradskej Sibine roku
1881 Janeček sa o už funkciu mestského kapelníka neuchádzal. Na základe mestskou radou
vypísaného konkurzu, na ktorý sa prihlásilo 27 uchádzačov (!), bol napokon zvolený Karol Antoš,
rodák z Divišova pri Prahe.6 Vo funkcii zotrval celých 33 rokov (1881 – 1924). Janeček sa sústredil
na cirkevnú tvorbu a na prípravu spevníka duchovných piesní, čomu venoval všetok svoj voľný
čas.
Prvé cirkevné skladby Františka Janečka pochádzajú z rokov štúdia na učiteľskom ústave
v Banskej Bystrici. V banskobystrickom hudobnom prostredí, kde žil a pôsobil kapitulský mestský
kapelník Ján Egry, učiteľ hudby a spevu v biskupskom seminári a na učiteľskom ústave, Janeček
čerpal cenné skladateľské skúsenosti, ktoré mu toto prostredie poskytovalo. Z tohto obdobia
pochádza jeho Ofertórium pre zbor, 2 husle, violu a organ, ku ktorému možno priradiť aj diela
z neskorších rokov, napríklad Jubilate Deo, Ave Maria, O salutaris Hostia, In Te speravi, Tantum
Ergo a iné, diela, ktoré sa zväčša nezachovali, alebo sú roztrúsené v rozličných slovenských
archívoch.
Za vrchol cirkevnej tvorby sa považuje jeho katolícky spevník „Cecília“7. Spevník má dve
časti – notovanú a textovú, obsahuje 578 duchovných piesní so sprievodom organu, menný
a predmetový register piesní. Janeček na ňom pracoval takmer 20 rokov, najmä po roku 1885, keď
6

Zavarský, Ernest: Zavarský, Ernest: Príspevok k dejinám hudby v Kremnici – časť III. Hudba v 19. storočí. In: Hudobný
archív IV. Matica slovenská, Martin 1981, s. 194.
7
Úplný názov je: Cecília. Sbierka katolíckych duchovných spevov na organ. Harmonizoval a medzi – a dohrami
opatril Fr. Janeček. I. zväzok je notovaný, má 210 strán a 578 piesní, II. zväzok predstavuje samostatné texty, má 281
strán a 578 zápisov textov piesní. Rukopis sa nachádza v Archíve SSV, Fasc. 200/147.
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odišiel z učiteľského miesta do dôchodku (miesta chrámového organistu sa ale nevzdal). Okolo
roku 1899 bol spevník hotový, a to aj pričinením syna Karola, vtedy klerika, neskôr farára v Rudne
nad Hronom a dekana v Žarnovici, ktorý otcovi pomáhal pri zostavení registrov k piesňam. Po
smrti Františka Janečka roku 1909 prevzal starostlivosť o otcovu pozostalosť, a keď roku 1933
umrel aj jeho mladší brat – kremnický učiteľ a organista František Janeček mladší (narodený roku
1863), v zastúpení otca a pozostalej rodiny požiadal Spolok Sv. Vojtecha o jeho vydanie.
Úsilie o vydanie spevníka Cecília trvalo viac než 20 rokov, ale i tak nebolo úspešné.
O rukopis sa zaujímal Konštantín Hudec, muzikológ a profesor FFUK v Bratislave, ktorý ho na
istý čas prevzal, posúdil a deponoval do archívu hudobného seminára. V čase prípravných prác na
Jednotnom katolíckom spevníku (JKS) sa s ním oboznámil aj Mikuláš Schneider – Trnavský, ktorý
v čase prípravných prác na JKS mal k dispozícii veľké množstvo kancionálovej literatúry, tlačenej
i rukopisnej, rozličné spevníky, a Janečkovu Cecíliu, ktorú si preštudoval, napokon v
bibliografickom zozname rukopisných piesní a spevníkov aj citoval.8 Avšak vydaním JKS roku
1937, najmä druhým nezmeneným roku 1947, sa snahy o vydanie Cecílie definitívne ukončili.
Dôvodom bola neaktuálnosť, po roku 1954 aj politická, ale tiež to, že Karol Janeček ako hlavný
iniciátor úsilia o vydanie katolíckeho spevníka Cecília roku 1955 vo veku 85 rokov umrel.
Dvojzväzkový spevník katolíckych duchovných piesní Cecília predstavuje rozmerné a
obdivuhodné dielo autora, ktorý ako prvý na Slovensku, teda ešte pred Schneidrom – Trnavským
a jeho JKS, reagoval na zámer Spolku Sv. Vojtecha z roku jeho založenia, z roku 1870, zostaviť
a vydať oficiálny spevník rímsko-katolíckej cirkvi na Slovensku. Janeček tvorivo reagoval na tento
zámer, čo je na jednej strane obdivuhodné, výnimočné a úctyhodné, ale na strane druhej niečo, čo
presahovalo jeho fyzické sily a možnosti.
Ku katolíckemu spevníku Cecília možno priradiť aj niekoľko rukopisných zošitov
„kostolných spevov“, ktoré sa uchovali v Literárnom archíve SNK v Martine.9 Kostolné spevy
pripomínajú svojim obsahom i charakterom spevník Cecília, už aj tým, ako sú piesne radené do
tematických skupín („V Advente“, „V pôste“, „Mariánske“, „Na Vianoce“, príležitostné – „Za
zomrelých“ atď.). Navyše, každú pieseň opatril dátumom zápisu, resp. vzniku. Zbierka pochádza

8
9

Schneider-Trnavský, Mikuláš: Jednotný katolícky spevník. Spolok sv. Vojtecha, Trnava 1947, s. 569.
Literárny archív SNK, sign.: A XLIV.
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z 90. rokov 19. storočia, je neúplná, ale má priamu súvislosť so spevníkom Cecília, akoby išlo
o akýsi prvopis. Celkový obraz Janečkovej cirkevnej tvorby dotvárajú početné organové predohry,
medzihry a dohry, viaceré litánie a antifóny, rozličné cirkevné skladby, ktoré sa zachovali v
Janečkovej hudobnej pozostalosti.
Už sme konštatovali, že Janečkova kompozičná činnosť sa plne rozvinula po príchode do
Kremnice. Tu vznikli okrem komorných skladieb početné skladby pre organ, resp. harmónium,
skladby pre klavír. K tým najstarším organovým skladbám patrí štvorhlasná Fuga CHABADA,
kontrapunktická skladba s bohatými sekvenciami v závere, ktorá v názve skrýva kryptogram mena
váženého kremnického mešťanostu maďarského pôvodu, otca neskoršej jeho manželky Janky
Chabadovej. Rukopis je neúplný, zrejme sa zachovala iba jej prvá strana tejto fugy, ale skladba
vyšla aj tlačou s názvom Fuge über den Namen CHABADA, für Harmonium o. Pianoforte.
Pozornosť púta aj Fuga in Es, pripomínajúca fugu predošlú, prípadne menšie organové prelúdia,
ako je Preludium in D, skladba, ktorá sa stala súčasťou dnes už neúplného celku organových
skladieb: 1. Preludium, 4. Fuga (in C: CHABADA), 5. Fuga (in Es). Rekonštrukcia organových
skladieb je dnes už nemožná. I tak sa dá povedať, že Janečkove organové fugy sú síce krátke,
nenáročné kontrapunktické skladby, ale cenné predovšetkým tým, že slúžili k praktickým
liturgickým, prípadne didaktickým účelom.
Janeček komponoval s veľkou obľubou skladby komorné. Jeho prvá zachovaná komorná
skladba vznikla už roku 1866, teda v čase, kedy stál takpovediac na čele kremnického hudobného
diania. Je to kvinteto Tempo Caprice für Violine I° et II°, Viola, Violoncello und Piano Forte,
jednočasťová skladba fantazijného charakteru s témou v tónine d mol, ktorá na princípe
rozložených akordov prechádza jednotlivými nástrojmi komorného združenia. Na poslednej strane
partitúry je uvedený dátum – „December 1866“, na partoch zasa poznámka „No. 4“. Je isté, že
capriccio vzniklo krátko po Janečkovom príchode do Kremnice, podľa všetkého ako klavírne
kvinteto č. 4, ktoré Janeček v tom čase zložil. Ďalšou komornou skladbou je Trio F dur für
Pianoforte, Violin u. Violoncell s dátumom vzniku – „september 1876“. Ide o skladbu podobného
charakteru s pečaťou zručného autora, ktorému komorný štýl bol neobyčajne blízky. Medzi
posledné dve zachované kvintetá patria Quintett für Violino 1° et 2°, Viola, Violoncello und Piano
16
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Forte a Reminiscenz für Violino 1° et 2°, Viola, Violoncello und Piano Forte. V literatúre sa ešte
spomína Duetto pre husle a klavír, prípadne Trio pre klavír na 4 ruky, husle a violu (K.Hudec),
skladby, ktoré ostali nepoznané. Spomínané komorné skladby tvorili živú súčasť hudobného života
mesta, v ktorom od čias účinkovania J. L. Bellu až do 2. tretiny 20. storočia mala komorná hudba
svoje trvalé miesto vo vtedajšej kultúrnej spoločnosti.
František Janeček vykonal pre Kremnicu veľa, dosť na to, aby sa na neho nezabúdalo. Žiaľ,
jeho 43 – ročné umelecké účinkovanie je málo prebádané a známe, rovnako ako viaceré kapitoly
dejín hudby mesta na prelome 19. a 20. storočia. Nevie sa v o vzájomných vzťahoch Bella –
Janeček, o Ľudmile Lehotskej – Križkovej, od Bellu iba o 20 rokov a Janečka o 26 rokov mladšej
organistky a jednej z prvých hudobných skladateliek na Slovensku. Po štúdiách na vyššom
dievčenskom ústave v Lučenci v rokoch 1874 – 1876 študovala hru na klavíri u Františka Janečka,
ktorý bol jej prvým učiteľom hudby a po Bellovom odchode z Kremnice (1881), zrejme asi
jediným. Vieme, že v rokoch prvej svetovej vojny bola kantorkou a organistkou kremnického
evanjelického chrámu a že sa intenzívne venovala úpravám a harmonizáciám cirkevných piesní
pre organ, keď zharmonizovala asi 200 piesní. V Kremnici účinkoval Karol Antoš, jeho syn
Koloman Antoš, pôsobiaci v Kremnici, potom v Maďarsku, ale tiež v bazilike Sv. Petra v Ríme
a v Chicagu na vysokej umeleckej škole. V istej anonymite ostávajú viacerí hudobníci
predbellovského i pobellovského obdobia, ktorí tiež výraznou mierou zasiahli do rozvoja
hudobného života mesta. Je toho hodne, čo ostáva neprebádané. Vráťme sa ale k Janečkovi.
Hudba v kremnickej spoločnosti mala svoje nezastupiteľné miesto a tradíciu. Významnou
mierou k tomu prispel spolok „Concordia“, založený členmi kremnického Kasína ešte pred
príchodom Janečka do Kremnice roku 1861, ktorý mal za cieľ v národnostne zmiešanom prostredí
zabezpečiť väčší rozvoj kultúrneho života mesta. Usporadúval večierky, divadelné predstavenia
a koncerty, na ktorých účinkovali miestny hudobníci. Ku kremnickým hudobníkom, s ktorými sa
Janeček osobne stýkal, patrili lekár Adolf Langfelder, senátor Július Backhmann, profesori
kremnických škôl, výtvarníci i literáti, možno aj Gustáva Kazimír Zechenter – Laskomerský, ktorý
v Kremnici pôsobil od roku 1868.
Aj keď Janeček je skladateľky menej výraznou a samostatnou osobnosťou, v jeho tvorbe
nachádzame nové štýlové prvky romantizmu, chopinovské tóny a ohlasy, vplyvy európskej hudby
19. storočia. Jeho partitúry sú harmonicky prosté, ale hudobná reč je melodicky príťažlivá šťastne
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voleným ľudovým tónom. Umelecká úroveň komorných skladieb, v ktorých s obľubou používa
klavír, je o stupeň vyššia, než je úroveň jeho skladieb organových.
Neprebádanou oblasťou hudobného odkazu Františka Janečka sú jeho úpravy katolíckych
duchovných piesní, ako aj práca na zostavení rozsiahleho rukopisného spevníka Cecília. Na
spevníku pracoval takmer 20 rokov a dokončil ho o 40 rokov skôr, ako vyšiel Jednotný katolícky
spevník Mikuláša Schneidra – Trnavského. Svedčí to nielen o Janečkovej nesmiernej pracovitosti,
ale aj výnimočnosti samotného diela: je prvým notovaným spevníkom svojho druhu v novodobej
slovenskej histórii, o ktorý sa zaujímal Konštantín Hudec a z ktorého čerpal aj Schneider –
Trnavský.
František Janeček znamená pre Kremnicu to, čo Ján Egry pre Banskú Bystricu, prípadne
Oldřich Hemerka pre Košice. Všetci traja patria do skupiny skladateľov na prelome 19. a 20.
storočia, ktorí popri svojich hudobných produkciách preukázali širšie hudobné schopnosti, aj keď
mimo centier európskeho hudobného diania a na báze tradičného klasicistického slohu, ale
s dôrazom na umelecky a spoločensky význam hudby.
Keď Ján Levoslav Bella roku 1933 ako 90-ročný navštívil Kremnicu, opýtali sa na jeho
vzťah k Františkovi Janečkovi. Bella sa na detaily už nepamätal, povedal iba toľko: „Janeček bol
znamenitý hudobník a usilovný pracovník.“
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Obrazová príloha

Obrázok František Janeček st. so svojím synom Františkom a vnukom roku 1896
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Obrázok František Janeček st. so svojou ženou a deťmi Jozefou, Karolom, Františkom a Eduardom 14. 9. 1899
v Kremnici
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Obrázok František Janeček: Fuga CHABADA (Literárny archív SNK, Martin)
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Obrázok František Janeček:1. Prelúdium (Literárny archív SNK, Martin)
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Obrázok František Janeček: 5. Fuga, (Literárny archív SNK, Martin)
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Obrázok František Janeček: Tempo Caprice, (Štátny archív, Kremnica)
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Obrázok František Janeček: Tempo Caprice, (Štátny archív, Kremnica)
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Obrázok František Janeček: Trio, (Štátny archív, Kremnica)
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Obrázok František Janeček: Reminiscenz (Štátny archív, Kremnica)
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Obrázok František Janeček: Kvinteto, (Štátny archív, Kremnica)
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Obrázok František Janeček: Kvinteto, (Štátny archív, Kremnica

Ars Kremniciensis – Traditio et Tempore 2014 – 2015/elektronický recenzovaný zborník/ ISBN 978-80-554-1160-6

Obrázok Fr. Janeček: Cecília. Sbierka katolíckych duchovných spevov na organ
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Obrázok Fr. Janeček: Bože svetov, mocný Pane – pieseň č. 33 zo zbierky katolíckych duchovných spevov na organ
Cecília, (Archív Spolku Sv. Vojtecha v Trnave)
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Obrázok Zbierka chorálov na organ, diel druhý: Vianočné (1894), (Štátny archív, Kremnica)
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Obrázok Zbierka chorálov na organ
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Pramene
Fond František Janeček. Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica.
Pozostalosť Františka Janečka. Slovenská národná knižnica, Literarny archív. Sign.: A XLIV.
Pozostalosť Františka Janečka. Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava.
Sign.: MUS XVIII.
Pozostalosť Konštantína Hudeca. Slovenská národná knižnica, Archív literatúry a umenia. Sign.:
A XXX.
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Anotácia: príspevok sa zaoberá predstavením klavírnej skladby ,,Priadka“ od kremnického
skladateľa a pedagóga Rudolfa Országa, jej formovým, harmonickým a estetickým rozborom.
Cieľom príspevku bolo priblížiť konkrétnu skladbu poslucháčom seminára, prípadne čitateľom
zborníka, zviditeľniť ju odbornej a vedeckej verejnosti a poukázať na jej hodnotu z hľadiska tvorby
ešte dostatočne neprebádaného skladateľa Rudolfa Országa.
Kľúčové slová: Rudolf Ország, Priadka, pedagogická interpretácia.
Annotation: This paper is focused on introduction Priadka ,, piano piece“ of Kremnica composer
and teacher Rudolf Ország, the mold, harmonious and aesthetic analysis. The paper aimed to bring
specific song seminar audience or readers anthology visualize it professional and scientific
community and highlight its value in terms of generating enough yet unexplored composer Rudolf
Ország.
Key words: Rudolf Ország, Priadka, pedagogical interpretation.
Dielo kremnického hudobného skladateľa a pedagóga Rudolfa Országa je obsahom jednej
z kapitol diplomovej práce pod názvom ,,Využitie regionálnej hudobnej tvorby v edukačnom
procese“, kde by som sumarizáciou a následne štúdiom a rozborom diel nielen spomínaného
autora, chcela ponúknuť Základnej umeleckej škole Jána Levoslava Bellu, ale i mestu Kremnica,
spracovaný materiál na výučbu a propagáciu bohatej kremnickej hudobnej kultúry, ktorá nie je
dostatočne prebádaná. Rudolf Ország ako pedagóg a hudobný skladateľ písal okrem iného aj diela
pre svojich žiakov či už inštruktívneho alebo prednesového charakteru. Svojmu poslednému
žiakovi a zároveň prvému zberateľovi diela PhD. Petrovi Mácelovi, bývalému pedagógovi našej
školy, venoval klavírnu skladbu ,,Priadka.“
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,,Priadka“ má z hľadiska hudobných foriem charakter veľkej piesňovej formy plynulej.
Obsahuje diely A B A, ktoré sú otvorené a navzájom prepojené spojovacou hudbou. Môže poslúžiť
ako prednes pre žiaka šiesteho, siedmeho, ale i vyšších ročníkov ZUŠ.
A diel sa nachádza v G- durovej tónine, prechádzajúci v harmonickej štruktúre do
čiastočne voľných fantazijných sústav, naznačujúcich romantizujúci charakter skladby. Tempové
označenie VIVO sa v zaujímavých akordických rozkladoch prejavuje ako emočne rovnomerný
pohyb s miernym náznakom prirodzených, spontánnych, dynamických a rytmických afektov.
Spomenutý diel teda môže byť pre žiaka obsahovo charakterizovaný alebo pomenovaný ako
navíjanie pradena, kde sa akordické rozklady, striedané nahor a nadol, členia do samostatných 8taktových tematických celkov a vytvárajú pravidelnú štruktúru. Pri výučbe je vhodné A diel
rozčleniť na spomínané úseky, kedy žiak lepšie pochopí frázovanie.
B diel
V strednom diele Es durovej tóniny, do ktorej sa prešlo modulačnými prechodmi spojovacej
hudby, v zmene rýchlosti na POCO RUBATO (s nekľudným vzrušením), vstupujú akordické
spojenia celistvo a v ich horizontálnej sopránovej línii vznikajú melodické chromatické sledy
s využitím rytmických nepravidelností, behov a triolových variácií. Pre žiaka sa môže tento diel
prezentovať ako valčíkový tanečný. Opäť pomocou spojovacej hudby skladateľ prepojil diely
a modulačne dochádza k návratu do G- durovej tóniny.
A diel
Tretí diel má reprízový charakter dielu A v G- durovej tónine s pôvodným tempom A TEMPO,
ktorý sa vo svojej druhej polovici len akordicky mení, ale zachováva si základnú melodickú
štruktúru a spontánnym prechodom do záverečných celistvých akordov s ukončením G- dur
a pridaním 6. stupňa v arpeggio. Emočne nadobúda pocit návratu do pôvodného ,,stereotypu“
práce priadky, avšak s jej vnútornými myšlienkovými pochodmi, plnými emočných vzostupov
a zostupov.
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Pre žiaka môže nastať problém pri čítaní notového materiálu, hoci je tónina G-dur
považovaná za relatívne jednoduchú. Z pohľadu žiaka sa v hudobnom texte striedajú krížiky
a béčka, s odrážkami môžu mať malý problém, možno aj čiastočne nechuť k štúdiu tejto skladby.
K tomu je potrebné, aby pedagóg hľadal vhodné motivačné metódy, ako napr. rozdelenie na
pravidelné tematické celky, akordické štruktúry a schémy, obsahové poňatie s využitím tvorivej
fantázie a posuvky vnímať ako výzvu k aktivite a rozvoju vyšších kognitívnych funkcií, tiež
vlastnému osobnostnému rastu, nevynímajúc lokálpatriotický aspekt. Môže byť motivovaný
samotným Rudolfom Országom, pretože citujem ,,jeho vzťah k žiakom bol neobyčajne láskavý,
učil s ozajstným nadšením. Keď objavil u žiaka mimoriadne nadanie, nehľadel na čas ani peniaze.“
Tejto téme sa venujem aj vo svojej diplomovej práci, kde je mojou úlohou, okrem
sumarizácie a rozboru vybraného notového materiálu, prepísať tento do elektronickej formy
a zápis posuviek a taktov prispôsobiť lepšej čitateľnosti pre žiakov ZUŠ.

Ars Kremniciensis – Traditio et Tempore 2014 – 2015/elektronický recenzovaný zborník/ ISBN 978-80-554-1160-6

Notová príloha – zdroj: ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici, rukopis prepísaný pre sólo husle a 3 gitary v programe
Encore)

Rudolf Ország: Priadka str. 1
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Priadka str. 2
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Priadka str. 3
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Priadka str. 4
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Priadka str. 5
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Anotácia: Príspevok je sondou do života a práce mezzosopranistky Ditty Gabajovej, ktorá patrila
k zakladajúcim členom Opery Slovenského národného divadla. Autorka sa sústreďuje na roky
štúdií a jej aktívnu umeleckú činnosť.
Kľúčové slová: mezzosoprán, štúdium, opera, koncertná činnosť, prekladateľská činnosť.
Annotation: The contribution is the sonde into life and work mezzo-soprano Ditta Gabajová, who
belonged to founding members of Opera Slovac National Theatre. Author is focused on years of
studies and her active artistic work.
Key words: mezzo-soprano, study, opera, concert interpretation, translation.
Úvod
Žili, pracovali, budovali a už nie sú. Čas akoby zavial ich stopy. Nie je to však úplne tak.
Zostali fotky, nahrávky, recenzie, deti a študenti. Tak je to i v prípade mezzosopranistky,
prekladateľky, manželky a matky Ditty Gabajovej.
Roky štúdií
Ditta Gabajová10 sa narodila 23. júna 1914 na východnom Slovensku v Orlove, ako Edita
Kölcseyová dcéra Alexa Kölcseyho, štátneho pokladničného revízora na železnici. Rodina
niekoľkokrát menila miesto pobytu, čo bolo podmienené zamestnaním otca. V období nástupu do
školy žila rodina v Kežmarku. Po roku strávenom v kežmarskej škole sa rodina opäť sťahovala.
Tento krát do Žiliny, kde pokračovala Edita v návšteve Ľudovej školy. Žiline sa stala jej trvalým
10

Počas aktívneho speváckeho života používala manželovo priezvisko a meno Ditta. Autorka príspevku ho z úcty
k umelkyni ponechala.
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bydliskom na celú mladosť. V roku 1928 sa v Žiline otvárala Hudobná škola pod vedením
profesora Ladislava Árvaya. Rodičia súhlasili, a tak sa Edita stala, ako štrnásťročná, žiačkou
Hudobnej školy v Žiline a prvou žiačkou sólového spevu tejto školy vôbec. Túžbu učiť sa spievať,
ktorú v sebe uchovávala už od útleho detstva konečne uskutočnila. Jej učiteľkou spevu bola Zdena
Hübschová. Ditta Gabajová začínala ako koloratúrna sopranistka. Počas štúdia na Hudobnej škole
v Žiline naštudovala technicky náročný repertoár. Boli to árie, ktoré tvoria jadro repertoáru
koloratúrneho sopránu. Jej vystúpenia na koncertoch školy, ktoré boli kultúrnou udalosťou
v meste, sa stretli s veľmi priaznivou odozvou u obecenstva. To ju utvrdilo v rozhodnutí stať sa
speváčkou.11 Po trojročnom štúdiu spevu na Hudobnej škole v Žiline odišla Edita Kölcseyová do
Bratislavy na Hudobnú a dramatickú akadémiu pre Slovensko. V prípravnom ročníku pracovala
s profesorkou Vierou Strelcovou.

Obr.1: Edita Kölcseyová ako osemnásťročná študentka. 12

11
12

Rozhovor s Evou Henterovou (15.10.2012)
Súkromný archív Ditty Gabajovej.
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Po úspešnom absolvovaní talentových skúšok študovala v speváckej v triede prof. Jozefa
Egema.13 Riaditeľom školy bol v čase jej štúdia skladateľ a pedagóg Frico Kafenda. Dirigent Jozef
Vincourek a režisér Bohuš Vilím, ktorí pôsobili na škole ako pedagógovia sa zaslúžili o to, že do
absolutória mala Edita Kölczeyová naštudovaných osem veľkých operných postáv. Na škole
dostala vďaka vynikajúcim pedagógom pevný základ do umeleckého života.14 Hudobnú
a dramatickú akadémiu navštevovala šesť rokov. Prvé štyri roky dvakrát do týždňa dochádzala na
žiadosť rodičov domov do Žiliny, čo bolo v zimných mesiacoch zvlášť namáhavé. Cesta trvala
niekoľko hodín, no ani táto skutočnosť ju neodradila od vytýčeného cieľa stať sa profesionálnou
speváčkou. Štúdium na Hudobnej a dramatickej akadémii ukončila 28. mája 1937 verejným
absolventským koncertom na ktorom spievala áriu A. Ponchielliho: „ Aký hlas to anjelský“ z opery
La Gioconda a áriu Eboli „ Taký osud...“ z opery Don Carlos G. Verdiho.15
Dobová kritika hodnotila jej výkon nasledovne:
„Keď vyše dvojhodinový koncert tretieho verejného koncertu absolventov Hudobnej
akadémie v Bratislave vyplnili len štyria absolventi, svedčí to o veľkej umeleckej zodpovednosti,
ktorá býva jednotlivým absolventom pri ich verejnom koncerte zverená. Speváčka Edita
Kölcseyová z triedy profesora Egema je milý spevácky zjav sopranistky nádherne znelého tónu,
ktorý sa jej podarilo uplatniť v operných áriách Ponchielliho a Veriho.“16
„Hudobná a dramatická akadémia pre Slovensko poriadala v Bratislave v uplynulom
týždni štyri verejné absolventské koncerty. Zo speváckej triedy profesora Egema upozornila na
seba Edita Kölcseyová nežným altom krásnej farby a bohatého fondu...“17
13

S jeho pôsobením na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave viaže rad mien absolventov, ktorí ako prví
Slováci na opernej scéne Slovenského národného divadla splnili významnú úlohu v dejinách slovenskej opery.
14
V období jej štúdia pôsobili na škole ako pedagógovia Eugeň Suchoň, Andrej Bagar, Emil B. Lukáč.
15
SMREKOVSKÁ 1973, s.4
16
BĚHOUNEK 1937, s.2
17
Súkromný archív Evy Henterovej. Autorke sa nepodarilo identifikovať autora kritiky, ktorá vyšla v Poledním listu
4. júna 1937.
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„Tretí koncert absolventov Hudobnej akadémie v Bratislave .... Edita Kölcseyová,
mezzosopranistka z triedy profesora Egema uchvátila poslucháčstvo príjemným a sýtym hlasom.
Technicky ľahko zmohla výšky, tak i hĺbky, najmä (Don Carlos) v dramatickej pasáži dvoch
oktáv.“18
Dobová kritika môže na prvý pohľad pôsobiť metúco, čo sa týka hlasového zaradenia Edity
Kölcseyovej, ale ak má mladá speváčka veľký rozsah a zamatovo zafarbený hlas, stáva sa to
v prípade vysokého mezzosopránu najčastejšie, že sú názory kritikov na hlasové zaradenie
speváčky také protichodné.
Po skončení Hudobnej a dramatickej akadémie v rokoch 1939-1945 navštevovala
súkromné hodiny spevu u Gusty Bellovej, dcéry skladateľa Jána Levoslava Bellu. V medailóne,
ktorý pri príležitosti jej životného jubilea natočila československá televízia v roku 1972 uviedla,
že práve jej vďačila za techniku uvoľneného speváckeho prejavu.19
Umelecká činnosť
Ditta Gabajová zasvätila opernému divadlu celý život. Svoje veľké umenie na scéne
Slovenského národného divadla rozdávala plným priehrštím celých tridsaťtri rokov. K prvým
krokom do umeleckého sveta, ešte predtým než bola angažovaná do Opery Národného divadla,
bolo účinkovanie na Prvom európskom festivale komornej hudby v Trenčianskych Tepliciach
v roku 1937. Vystúpila spolu s Annou Hrušovskou Evou Václavíkovou, Gálom Gewisterom a
Zitou Parákovou. Mladí, začínajúci umelci sa predstavili v programe s názvom „Večer
slovenského hudobného dorastu.“20 V sezóne 1938/39 pohostinsky stvárnila v Národnom divadle
postavu Barbary v Straussovej operete Noc v Benátkach. Jej prvý operný debut na scéne
Národného divadla sa spája so obdobím šéfovania dirigenta Jozefa Vincourka. Prvou opernou
postavou, s ktorou sa uviedla na opernej scéne, bola postava Oľgy v prvom slovenskom uvedení
Čajkovského Eugena Onegina. Na svoje prvé roky radostného nadšenia začiatočníka si
18

STRELEC 1937, s. 3.
Jej hlasovým pedagógom bol krátky čas taliansky tenorista Arnold Tartagni, ktorý krátko pôsobil v Bratislave.
Konzultovala i u Márie Medveckej.
20
SMREKOVSKÁ 1973, s. 9.
19
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zaspomínala: „Bolo to niečo úžasné dostať sa medzi umelcov, účinkovať s nimi. So sympatickou
Helenkou Bartošovou, s Arnoldom Flöglom, ktorého sivomodré sugestívne oči prezreli človeka
až do dna. S dobráckym báčikom Ruth-Markovom a s altistkou nádherných hlbokých tónov
Máriou Peršlovou, ktorej som navždy zostala vďačná za ľudský, priateľský postoj k mladej
začiatočníčke, a neskôr som jej vďačila aj za mnohé cenné rady v speváckej kariére.“21
V posledných vojnových sezónach, ale najmä po roku 1945 sa stala Ditta Gabajová prvou
mezzosopranistkou Opery SND a držala sa na tomto poste plných desať sezón. Šírku jej repertoáru
dokumentuje zoznam naštudovaných postáv. Zdieľajúc údel každého mezzosopránu, vytvorila
popri exponovaných hrdinkách i celý rad charakterových postáv a figúrok. Hlavne v druhej
polovici päťdesiatych rokov prešla postupne k výrazným charakterovým postavám. Významné
miesto v jej repertoáry tvoria postavy z diel pôvodnej tvorby v Cikkerových premiérach. Dala im
pečať svojej jedinečnej umeleckej osobnosti. Mnoho významných svetových operných postáv
v svojom odbore spievala ako prvá na scéne slovenského operného divadla. Šírku jej
interpretačného umenia potvrdzuje i zoznam naštudovaných postáv, ktoré spievala počas
výnimočne dlhej opernej kariéry.
V 40. rokoch sa Ditta Gabajová prepracovala k veľkým mezzosopránovým úlohám.
Kvalitu jej výkonov dokumentuje dobová tlač.
Čert a Káča na scéne ND
„Samotná premiéra zaujala nás po strane reprodukčnej hlavne pre exponovanie pi. Ditty
Gabajovej v titulnej a prevažne herecky závažnejšej úlohe pi. M. Kišoňovej – Hubovej v spevácky
vysoko náročnej úlohe Kňažnej. U pi. Gabajovej pritom že to bola jej prvá odpovednejšia úloha
v tejto sezóne, neušlo našej pozornosti sila a vplyv jej intelektu na stvárňovanie hereckého výkonu,
pomocou ktorého vedela s presvedčujúcou istotou postaviť a dokresliť na scéne typ takejto českej
Káči, akú by sme márne hľadali medzi postavami našich diev a pritom šťastne sa vedela vystríhať
21

KRČMÉRY-VRTEĽOVÁ 1972, Ditta Gabajová – medailón.
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aj rôznych banálností, ktoré robia z tejto úlohy obyčajnú frašku. Výkon pi. Gabajovej o strany
hereckej bol teda pravým prekvapením pre nás, bol totiž psychologicky domyslený, správne
založený a dôsledne bol predvedený aj na scénach. Výkon pi. Gabajovej zaslúži si uznanie aj zo
strany spevácko-technickej. Páči sa nám hlavne jej mäkká, až zamatovo-tmavá stredná poloha so
správne predloženými a otvorenými výškami.“22
Premiéra opery AIDA v ND
„Jej sokyňu Amneris spievala Ditta Gabajová. Keď sledujeme jednotlivé predstavenia,
musíme s uznaním kvitovať, že Gabajová vypracúva sa k takému hlasovému výkonu, že
charakteristika ňou spievaných postáv bude mať v nej ustálenú interprétku. A tak aj Amneris je
jedna z tých úloh, ktorej Gabajovej nielen sedia ale v ktorých pekne kryštalizuje svoj herecký
a spevácky prejav.“23
Premiéra opery Aida
„Aj teraz Vincourek vybral náš najlepší káder sólistov medzi ktorými príjemným
prekvapením bola Amneris Ditty Gabajovej. Táto mezosopranistka vytvorila tak jednu zo svojich
najväčších a najkrásnejších úloh, hlasovo istú, v sile mohutnú a aj herecky pôsobivú.“24
Nová Holoubkova opera
„Cigánka Ditty Gabajovej bola veľmi občerstvujúcim zjavom celej opery a jej podarená
úloha bola vytvorená s náležitým vtipom hereckého výrazu aj hlasove podala výkon celkom
vynikajúci.“25
Premiéra Holoubkovej opery
„Najzdarilejšia je vykreslená úloha Cigánky, melodicky a rytmicky zaujímavá, pútavá
a svieža, čo aj v podaní Gabajovej bolo výborne interpretované.“26
Najkrajšie divadelné spomienky Ditty Gabajovej na prácu v Národnom divadle boli
spojené s pôsobením Krešmíra Baranoviča, juhoslovanského dirigenta a skladateľa, ktorý

22
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v Bratislave pôsobil v rokoch 1945 -1948. Pod jeho vedením obohatila svoj repertoár o ďalšie
veľké úlohy. Spievala Ľudmilu v Predanej neveste Bedřicha Smetanu a Krčmárku v Musorgského
Borisovi Godunovovi, vo vynikajúcej réžii juhoslovanského režiséra Branka Gavella. Na
inscenáciu Musorgského Borisa Godunova spomínala:„Len Rembrant sa vedel tak pohrať so
svetlom a rozostavať postavy, pričom i tá najmenšia a najnenápadnejšia je vyzdvihnutá zlatou
žiarou. Borisa spieval Arnold Flögl, Jura Divého výborný juhoslovanský tenorista Gustáv Ramerl.
Na Borisov monológ a smrť som sa chodievala dívať po každý raz.“27 Ditta Gabajová si veľmi
vážila Krešmíra Baranoviča. Obdivovala jeho spôsob práce so spevákom. Pracovať s ním bolo
podľa jej slov: „Zo skúšky na skúšku objavovaním nových a krásnych partií. Vedel vybičovať
speváka k výkonom najlepším. Po jeho predstaveniach speváci odchádzali šťastní a unavení
s vedomím, že boli spolutvorcovia umeleckého diela.28
Po roku 1945 zohráva operná scéna Slovenského národného divadla významnú úlohu
i v slovenskom hudobnom živote, a to najmä pravidelným uvádzaním pôvodných slovenských
opier. Krútňava, Svätopluk Eugena Suchoňa, Juro Jánošík, Beg Bajazid, Vzkriesenie, Mister
Scrooge Jána Cikkera, Figliar Geľo, Biela nemoc Tibora Andrašovana, Rodina Ladislava
Holoubka sú tituly, ktoré tvorili ďalšiu krásnu kapitolu v živote Ditty Gabajovej. Vytvorila v nich
rad svojráznych postáv, prostredníctvom ktorých s láskou rozdávala svoje veľké spevácke
a herecké umenie. V Krútňave Zalčíčku a Zimoňku, Maru v Jánošíkovi, Bočkovu v Vzkriesení,
Karolínu vo Figliarovi Geľovi, Kvetinárku v Bielej Nemoci.29
Veľa krásnych úloh spievala i v ruských operách, ktoré sa častejšie uvádzali na scéne
Národného divadla, hlavne v období šéfovania Milana Zunu. S láskou spomínala na Korsakovovu
rozprávkovu Snehulienku, v ktorej vytvorila postavu Lela, a v ktorej jej boli partnerkami najmilšie
kolegyne Anna Hrušovská ako Snehulienka a Marka Medvecká ako Kúpava. Stvárnila titulnú
postavu Paulíny v Čajkovského Pikovej dáme, Chivriju v Musorgského diele Soročínsky jarmok,
27

SMREKOVSKÁ 1973, s. 15.
KRČMÉRY-VRTEĽOVÁ, 1972.
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28
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Končakovnu v Borodinovom Kniežati Igorovi. V druhej polovici päťdesiatich rokov prešla
postupne k výrazným charakterovým postavám.
Ditta Gabajová bola vynikajúcou interprétkou i českých operných diel. No najmilšia zo
všetkých postáv, ktoré vytvorila, jej bola Dulcinea v Massenetovej opere Don Quijot, v ktorej jej
bol partnerom vynikajúci slovenský barytonista Arnold Flögl. Vo filmovom medailóne,
zaspomínala: „Kto vtedy počul Arnolda Flögla spievať Quijota, nezabudne to do smrti. Vytvoril
hrdinu takej psychologickej sily, že ho zatiaľ nik neprekonal. A ja som šťastná popri ňom spievala
svoju Dulcineu, strhnutá jeho veľkým umením.“30
Šírku interpretačného umenia Ditty Gabajovej potvrdzuje i zoznam naštudovaných postáv,
ktoré spievala počas výnimočne dlhej opernej kariéry.
1939 Hedvička ( F. Schubert – H. Berté/Dom u troch dievčatiek)
1940 Háta (B. Smetana/ Predaná nevesta)
1940 Izabella (F. von Suppé/Boccacio)
1940 Maddalena (G. Verdi/ Rigoletto)
1941 Čierny vták ( W. Egk/ Peer Gynt)
1941 Katka (L. Holoubek/ Svitanie)
1941 Amneris (G. Verdi/Aida)
1941 Mercedes (G. Bizet/Carmen)
1942, 1947, 1955 Káča (A. Dvořák/Čert a Káča)
1942 Druhá žienka (A. Dvořák /Rusalka)
1942 Richtárka ( L.janáček/Její pastorkyňa)
1942 Flora Bervoix (G. Verdi/Traviata)
1942 Javotte ( J. Massenet/Manon)
1943Donna Mercedes (R. Zandonai/Ľúbostná komédia)
1943 Pani Reichlová (O. Nicolai/Veselé ženy windsorské)

30
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1943 2. slúžka (R. Strauss/Elektra)
1944 Cigánka (L. Holoubek/Túžba)
1944 Margita (E. Wolff-Ferrari/ Štyria grobiani)
1944 Ciesca (G. Puccini/ Gianni Schicchi)
1945 Emília (G. Verdi/Otello)
1945 Nancy (F. von Flotow/Marta)
1945 Ľudmila (B. Smetana/Predaná nevesta)
1945 Carmen (G. Bizet / Carmen)
1945 Oľga ( P. I. Čajkovskij/Eugen Onegin)
1945 Maddalena G. Verdi/Rigoletto)
1946 Grófka a Pavlína (P. I. Čajkovski/ Piková dáma
1946 Starenka Buryjovka (L. Janáček/Jej pastorkyňa)
1946 Krčmárka ( M. P. Musorgskij/Boris Godunov)
1947 Grófka ( P. I. Čajkovskij/Piková dáma)
1947 Leľa (M. P. Musorgskij/Snehulienka)
1947 Dulcinea (J. Massenet/Don Quijote)
1949 Zalčíčka (E. Suchoň/Krútňava)
1951 Marta (E. d´Albert / Nížina)
1953 Stará Kozinová (K. Kovařovic/Psohlavci)
1953 Carmen ( G. Bizet/Carmen)
1954 Marína Mníšková, Krmčárka (M. P. Musorgskij/Boris Godunov)
1954 Palugajová Elena (J. Cikker / Juro Jánošík)
1955 Richtárka ( L. Janáček/ Její pastorkyňa)
1955 Marcelina (W. A. Mozart/Figarova svadba)
1955 Kača (A. Dvořak/ Čert a Kača)
1955 Princezná Eboli (G. Verdi/Don Carlos)
1956 Kosova (T. Chrenikov/V búrke)
52
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1957 Pamela (D. F. E. Auber/Fra Diavolo)
1957 Mary (R. Wagner/Blúdiaci Holanďan)
1958 Anina (R: Strauss/Gavalier s ružou)
1958 Karolína (T. Andrašovan/Figliar Geľo)
1958 Chocholúška (L. Janáček/Líška Bystrouška)
1959 Getrúda (E. Humperdinck/Medovníková chalúpka)
1959 Katarína (J. Pauer/Zuzana Vojířová)
1959 Chivrija (M. P. Musorgskij/Soročinský jarmok)
1960 Moriak (M. Kořínek/ Ako šlo vajce na vandrovku)
1961 Lucia (P. Mascagni/Sedliacka česť)
1961 Háta (B. Smetana/Predaná nevesta)
1961 Varia (S. Prokofiev/ Príbeh ozajstného človeka)
1960 Kňažka Moreny (E. Suchoň/ Svätopluk)
1962 Bočková (J. Cikker / Vzkriesenie)
1962 Palugyayová Elena ( J. Cikker/Juro Jánošík)
1962 Prvá žena ( P. Dessau/Odsúdenie Lukulla)
1963 Zlodejka (J. Cikker / Mister Scrooge)
1963 Jeufímia Bočková (J. Cikker/Vzkriesenie)
1963 Inez (G. Verdi/Trubadúr)
1963 Kreitová, zlodejka (J. Cikker/ Mister Scrooge)
1964 Curra (G. Verdi/Sila osudu)
1964 Zalčíčka (E. Suchoň/Krútňava)
1965 Kačina matka (A. Dvořák/Čert a Kača)
1965 Richtárka (L. Janáček/Její pastorkyňa)
1967 Dáma z grófkinej družiny (G. Rossini/Gróf Ory) 31
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Umelecká činnosť Ditty Gabajovej sa nevzťahuje výlučne na pôsobenie v Slovenskom
národnom divadle. Vedľa pôsobenia v divadle veľa účinkovala koncertne, často so svojím
manželom, slovenským spisovateľom Ferdinandom Gabajom.32 Predstavenia niesli názov
„Literárno-hudobný večierok“.
Zaujímavá je i jej diskografia. V bratislavskom rozhlase nahrala titulné mezzosopránové
árie z opier Knieža Igor, Don Carlos, Carmen Samson a Dalila, Tajomstvo a Figarova svadba.
Nahrávala i populárne piesne. Spolupracovala s tanečným orchestrom Jaroslava Malinu. Piesne
Rozprávka a Pieseň žiaľnu jeseň spieva, ktoré vyšli vo vydavateľstve Supraphon, patrili k veľkým
hitom.
Nezanedbateľná je jej činnosť publicistická. Ditta Gabajován bola nadšenou propagátorkou
opery. Prispievala do dobovej tlače článkami propagujúcimi operné dianie. Prekladala libretá
opier. Je autorkou slovenského libreta opery Leoša Janáčka Liška Bystrouška a opery Jiřího Pauera
Zuzana Vojířová. Intenzívne sa venovala i prekladom piesní nemeckých a anglických skladateľov.
Žiaľ, tieto jej preklady nevyšli tlačou. Dlhé roky bola aktívnou členkou výboru Zväzu slovenských
dramatických a filmových umelcov.
Záver
Na opernom javisku vytvorila Ditta Gabajová 80 operných postáv, ktoré svedčia o tom, že
rokmi svojho umeleckého pôsobenia prešla veľkým zákonitým a prirodzeným speváckym
vývojom. Tajomstvo speváckeho majstrovstva Ditty Gabajovej bolo v schopnosti perfektne
naštudovať part, čo v dôsledku znamenalo odpútanie sa od úskalí partu. To jej otvorilo voľné pole
k vytváraniu dramatického výrazu, ktorý robí zo speváckeho remesla spevácke umenie. Jej
spevácka technika znásobená veľkou skúsenosťou jej s úspechom pomohla vytvoriť
32

Ferdinand Gabaj sa narodil 17. decembra 1908 v Liptovskej Porúbke a zomrel 12. júla 1974 v Bratislave. Debutoval
knihou poviedok Katka a Kata v roku 1934. Vo svojich románoch vychádzal z dedinského prostredia. Svojím milým
humorom pripomínal Martina Kukučína. Osobitnú skupinu diel tvoria knihy pre rodičov a vychovávateľov.
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najnáročnejšie mezzosopránové postavy. Štýlové cítenie, krásne hlasové zafarbenie, prieraznosť
a nosnosť hlasu, schopnosť vynikať aj vo veľkých zborových ansámbloch, to boli atribúty, ktorých
výsledkom bol expresívny, strhujúci výkon umelkyne.
Po 33 rokoch pôsobenie v SND našla Ditta Gabajová svoju poéziu a krásu vo výchove
mladých spevákov.33

Obr.2: Ditta Gabajová ako pedagóg spevu v roku 1986.34
Od roku 1964 vyučovala na bratislavskom Konzervatóriu a od roku 1968 pedagogicky
pôsobila definitívne v Žiline, v meste svojho detstva, kde je žili jej rodičia, sestra i priatelia. Mala
radosť zo svojich nadaných žiakov. Tešila sa z ich úspechov. Vyučovala Spev ako hlavný predmet
ale i Operné herectvo a Ansámblový spev. Svoju pedagogickú činnosť na Konzervatóriu v Žiline

33
34

V SND pôsobila hosťovsky do roku 1971.
Súkromný archív Evy Henterovej.
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ukončila v roku 1991.35 Bola veľkorysý a láskavý učiteľ. Ochotne a rada sa podelila o svoje
pedagogické skúsenosti. Jej hodiny spevu boli pre jej mladých kolegov zdrojom inšpirácie. O tom,
ako sa u nej študovalo zaspomínala jej študentka Jana Sedlická – Báčiková: „Moja pani profesorka
Ditta Gabajová, ... spomínam na ňu s veľkou láskou a vďakou. Bola človekom, ktorý v mojom
živote, a nielen študentskom, znamenal veľmi veľa. Moje štúdium u nej bola veľká radosť
a potešenie. Tešila som sa na každú hodinu...
...spomínam na kávu v sklenenom hrnčeku, na jej elegantnú chôdzu po chodbách „starej
školy“, na slivkový kompót pred koncertom, na jej skvelé korepetovanie „našich spevov“,
spomínam na naše nikdy nekončiace nočné rozhovory tu v Žiline v Remeselníckom dome, či u nej
v bratislavskom byte, na jej špeciálnu prípravu kávy v džezve trikrát zovretú, na jej starostlivosť
o mňa aj po skončení štúdií ...
...spomínam na vzácneho Človeka.“36
I po ukončení pedagogickej činnosti Dittu Gabajovú zaujímal život a činnosť na
speváckom oddelení žilinského Konzervatória. Školu sporadicky navštevovala a s jednotlivými
pedagógmi bola v kontakte. Ako pozorný poslucháč nevynechala ani jeden ročník speváckej
súťaže Mikuláša Schneidera Trnavského. Stretávali sme sa s ňou na predstaveniach Opery SND.
Jej bývalí študenti, ju často navštevovali v jej bratislavskom byte. Ditta Gabajová zomrela
v Bratislave 23. júna 2000 vo veku 86 rokov.37
Pavel Unger o Ditte Gabajovej napísal: „Zástoj Dity Gabajovej v histórii slovenského
interpretačného umenia si treba pripomenúť nie iba pri okrúhlych jubileách. Je viac než povinnosť,
je to úcta k vlastnej kultúrnej minulosti, úcta k osobnosti, ktorá ju oddane a s pokorou písala.“38

35

Vychovala 38 absolventov, ktorí pôsobia na rôznych postoch umeleckého školstva. Mnohí sa aktívne zapojili do
aktívneho koncertného a operného diania na Slovensku i v zahraničí. Sopranistka Zuzana Sedlická v Českej republike,
Gabriela Pittnerová v Nemeckej republike.
36
Rozhovor s Janou Sedlickou –Báčikovou (6.4.2013)
37
VAVRO 2000, s. 9.
38
UNGER 1994, s. 2.
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Mezzosopranistka Ditta Gabajová patrila k pilierom slovenskej opery celé desaťročia. Jej
vyšší mezzosoprán vynikal príjemným zafarbením a veľkým rozsahom. Patrí k nezabudnuteľným
zjavom slovenského interpretačného umenia.
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Anotácia: Jozef Podprocký (*1944) patrí medzi významných skladateľov, ktorý už 45 rokov
formuje hudobný život na východnom Slovensku. Žiak kompozície na VŠMU J. Cikkera a A.
Moyzesa, pôsobí od roku 1969 ako stredoškolský profesor hudobno-teoretických predmetov
a kompozície na Konzervatóriu v Košiciach. V kompozícii ho ovplyvnilo viacero aspektov, ako
ľudová pieseň, slovenské historické pramene, či tvorba B. Bartóka. Významnou súčasťou jeho
tvorby je komorná hudba. Jeho Fantázia II op. 63 pre sólovú violu je jeho najnovším dielom.
Premiéroval ju 17.12.2013 v Kasárňach/Kultúrpark Peter Zwiebel. Ide o dielo inšpirované
modálnou sekvenciou Victimae paschali, pričom prináša niektoré nové prvky skladateľovej
hudobnej reči. V referáte sa budeme venovať predovšetkým analýze tohto diela.
Kľúčové slová: Skladateľ. Pedagóg. Vplyvy. Nové dielo. Analýza.
Phantasy II op. 63 for Solo Violin of this year´s Jozef Podprocký (*1944)
Celebrating a Personal Jubilee within the Context of his Music Work
Annotiation: Jozef Podprocký (*1944) belongs to the most significant composers and he has been
forming music life in Eastern Slovakia for 45 years. He studied composition at Music Academy,
in the class of J. Cikker and A. Moyzes. Since 1969 he has worked as a secondary school professor
of music-theoretical subjects and composition. In composition he was influenced by many aspects,
such as folk song, Slovak historic sources or music work of B. Bartók. A notable part of his work
is chamber music. His Phantasy II op. 63 for Solo Violin is his latest music work. Its premiere was
on December 17, 2013 in Barracks/Culture Park Peter Zwiebel. The work is inspired by modal
sequence Victimae paschali, and at the same time it brings some new elements of composer´s
music speech. In the paper we devote our attention mainly to the analysis of this music work.
Key words: Composer. Pedagogue. Impacts. New music work. Analysis.
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Úvod
V hudbe 20. storočia skladatelia s obľubou siahajú vo svojich skladbách po sólovom
nástrojovom obsadení. Nie je to iba príklad klavíra, ktorý už od polovice 18. storočia, kedy sa
začína progresívnym spôsobom začína jeho technický vývoj, ale ide o celú plejádu cólových,
častokrát nezvyčajných, hudobných nástrojov. Má to určite niekoľko dôvodov. V prípade huslí,
violončela, či priečnej flauty ide u skladateľov o snahu nadviazať na veľké skladateľské vzory
minulosti, ktoré pre tieto nástroje skomponovali diela, ktoré do dnešných dní zaznievajú na
koncertných pódiách a pre každého umelca sú výzvou preukázať ich interpretáciou vysokú mieru
svojho majstrovstva, či dokonca posunúť ich technické, výrazové a zvukové možnosti do
netušených polôh. Na druhej strane sú to nástroje, ktorých využitie v sólovom obsadení skladatelia
dosť obchádzali, ba dá sa konštatovať, že ich sólové možnosti objavili v plnej miere až v 20.
storočí, storočí enormných snáh skladateľov po objavovaní nových zvukových a technických
možností hudobných nástrojov, aj tých netradičných. Ostatne celý vývoj hudby môžeme označiť
ako hľadanie novej zvukovosti v hudbe39. Nástrojom, ktorý sa teší v 20. a na začiatku 21. storočia
pomerne veľkej pozornosti skladateľov je viola. Je to nesporne aj zásluhou vynikajúceho
skladateľa a hráča na tento nástroj Paula Hindemitha (1895 – 1963), ktorý, ako jeden z prvých
skladateľov, venoval viole vo svojej tvorbe zvýšenú pozornosť. Viola je nástroj, ktorý svojím
tmavým zvukovým témbrom, priam ponúka možnosti vyjadrenia meditatívnych, ale aj
expresívnych a technicky vypätých hudobných myšlienok. To, že upútala skladateľskú pozornosť
aj Jozefa Podprockého je skutočnosť, ktorá sa možno dala tak trochu predvídať. Súčasné
interpretačné zázemie Košíc mu bolo k tomu veľmi dobrým inšpiračným zdrojom.

39

Z histórie hudby môžeme za typické hľadačské zvukové laboratórium označiť obsadenie Šiestich brandeburských
koncertov BWV 1046 – 1051 Johanna Sebastiana Bacha.
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1 Osobnosť Jozefa Podprockého
Hudobný skladateľ Jozef Podprocký (*10.6.1944, Žakarovce) patrí medzi významné
umelecké osobnosti formujúce dlhé desaťročia hudobný život na východnom Slovensku. Napriek
tomu, že základného hudobného vzdelania sa mu dostalo už v útlom veku, systematickejšiu
hudobnú prípravu dostal až počas štúdií na Jedenásťročnej strednej škole40 v Gelnici, keď súčasne
navštevuje tamojšiu Ľudovú školu umenia. Študoval tu hru na klavíri a hudobnú teóriu u Nataši
Kiellarovej a Márii Kočutkovej. Po maturite pokračoval od roku 1961 v štúdiu na Konzervatóriu
v Košiciach v hre na klavíri u prof. Ireny Koreňovej a v kompozícii u prof. Juraja Hatríka. Štúdium
kompozície absolvoval na konzervatóriu v roku 1965 Sonátou in C pre klavír. Po úspešne
zložených prijímacích skúškach študoval kompozíciu na VŠMU v Bratislave spočiatku u Jána
Cikkera a po 2 rokoch u Alexandra Moyzesa. Rok pred ukončením štúdií na VŠMU začal v roku
1969 vyučovať na Konzervatóriu v Košiciach hudobno-teoretické predmety. V Košiciach našiel
mimoriadne priaznivé hudobné pomery. V roku 1969 bola založená Štátna filharmónia, začal tu
pôsobiť celý rad mladých ambicióznych komorných telies, ako sú Košické kvarteto, Dychové
kvinteto, či klavírne duo Ľudmila Kojanová – Pavel Novotný. Do popredia sa dostali mladí sólisti
z radov členov Štátnej filharmónie Košice a pedagógov konzervatória. Takmer všetky jeho diela
boli koncertne uvedené, čo je v našich pomeroch vzácna výnimka. V roku 1974 založil na
Konzervatóriu kompozičnú triedu. Medzi jeho najvýznamnejších absolventov patria neskorší
úspešní skladatelia, ktorí sa výraznou mierou presadili aj v zahraničí – Peter Breiner (*1957), Iris
Szeghy (*1956), či Norbert Bodnár (*1956). V rokoch 1986 – 1988 bol riaditeľom Štátnej
filharmónie Košice. Od roku 1988 až dodnes vyučuje opäť kompozíciu na Konzervatóriu
v Košiciach. Stal sa iniciátorom vzniku novej košickej kompozičnej školy41. Na základe jeho
informácie, po skončení školského roku 2013 – 2014 sa rozhodol ukončiť svoje pedagogické
pôsobenie na Štátnom konzervatóriu v Košiciach a vo veku 70 rokov odísť do dôchodku. Na jeho
pedagogickú prácu v kompozičnej triede úspešne nadviazal jeho bývalý žiak Norbert Bodnár, čím
dostala táto skladateľská škola kontinuálne pokračovanie.

40
41

Tento typ školy možno považovať za ekvivalent dnešných gymnázií.
Pozri PODPROCKÝ, 2013, s. 1.
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1.1 Skladateľský vývoj Jozefa Podprockého
Ťažisko tvorby Jozefa Podprockého spočíva predovšetkým v inštrumentálnej hudbe. Je
autorom viacerých sólových kompozícií, ktoré vznikli z podnetu umelcov pôsobiacich
v Košiciach. Ide nielen o klavírne skladby, ale hlavne o akordeónové, ktoré venoval vynikajúcemu
akordeonistovi Vladimírovi Čuchranovi (1941 – 2010) – Reverzie „Hommage a´ Schönberg“ op.
12 (1972), Rébusy op. 20 (1975), či znamenitému organistovi, ktorý zakotvil vo
východoslovenskej metropole Ivanovi Sokolovi (1937 – 2005) – Reminiscentio sopra F. X. Zomb.
op. 24 (1979). Z komorných diel vyniká hlavne jeho 6 sláčikových kvartet42, 3. Hommage a´ Béla
Bartók43 a Dve meditácie op. 25/a pre hoboj, klarinet, 2 husieľ, violu a violončelo (1997).
Symfonickú hudbu reprezentujú 3 symfónie – 3. Hommage a´ Jozef Grešák (2004), Quasi
a Fantasia – metamorfózy pre komorný orchester, resp. komorný súbor op.53, S Rozárkou- suita
z rovnomennej opery Jozefa Grešáka pre orchester op.54.
Jeho koncertantné skladby reprezentujú Koncertantná partita op. 19 pre organ a orchester
(1975), Concerto piccolo op. 32 pre akordeón, sláčiky a tympany (1991), Hommage à A.Schönberg
pre akordeón, sláčikový orchester a tympany, op.32, Koncert pre husle a orchester op.55, Koncert
pre klavír a orchester op.60.
Početná je jeho zborová tvorba, v ktorej popredné miesto zaujímajú Nezábudky op. 13 č. 3
(1972 – 1974), Dva madrigaly op. 25 (1984), ako aj skladby pre deti, ako sú Hry detí pre detský
zbor a klavír (1972), Malá suita podľa Pestrého levočského zborníka44 pre akordeón, alebo klavír,
alebo organ (1993), ako aj úpravy folklórnych inšpiračných zdrojov.

42

V nich je badateľný celý jeho skladateľský vývoj. Prvé sláčikové kvarteto op. 15 vzniklo v roku 1972 a nateraz
posledné šieste op. 62, nateraz čaká na svoju premiéru (písané 10.4.2014).
43
Nesie výrazné črty skladateľského rukopisu tohto najvýznamnejšie maďarského skladateľa 20. storočia.
44
Jozef Podprocký sa pridržiava tohto názvu predmetného primárneho prameňa, čo vzhľadom na názov skladby
rešpektujeme.
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Tvorba Jozefa Podprockého nesie znaky vplyvov folklóru a východoslovenských
historických súvislostí. Ide o určitý druh lokálpatriotizmus, ktorý sa prelína celou jeho tvorbou.45
Najvýznamnejším znakom Podprockého skladateľského rukopisu je zrozumiteľnosť hudobnej
výpovede. Ako sám skladateľ hovorí, „bolo to determinované aj prostredím, v ktorom pôsobil
a pracoval“46. Igor Podracký ho výstižne označil pojmom „moderný tradicionalista.“47. V
poslednom období však na neho vplýva aj dodekafonizmus, s ktorým pracuje veľmi voľným
a osobitým spôsobom, pričom v jeho tvorbe badať postmodernistické a postavantgardistické
tendencie48.
Výrazným znakom skladateľského rukopisu Jozefa Podprockého sú historizujúce prvky,
vychádzajúce z viacerých hudobných prameňov našej histórie49. Najvýraznejším spôsobom sa
presadzujú vplyvy Pestrého zborníka50, pričom však spracováva aj iné historické podnety. Z nich
dominuje hlavne tvorba Františka Xavera Zomba (1775 – 1825)51. Z jeho diela transkriboval Jozef
Podprocký Vesprae Cassoviensis op. 23 č. 1 pre tenor, bas, miešaný zbor a sláčiky a Missu brevis
ex D op. 23 č. 2 pre sólové hlasy, miešaný zbor a organ.
Za svoju skladateľskú činnosť bol Jozef Podprocký vyznamenaný viacerými oceneniami:
v roku 1978 to bola Cena Jána Levoslava Bellu za Sláčikové kvarteto č. 2 a v roku 1994 Cena
45

Pozri GODÁR, Vladimír. 1998. Podprocký Jozef. In: 100 slovenských skladateľov. Editori JURÍK, Marián –
ZAGAR, Peter. Bratislava : Národné hudobné centrum 1998, s. 228.
46
Pozri DOHNALOVÁ, Lýdia. 2003. Rozhovor „Mám hudbu, preto môj život netrpí duchovnou anémiou“. In:
Hudobný život. Ročník XXXV., č. 5, rok 2003. Bratislava: Hudobné centrum. 2003, s. 14 – 16.
47
PODRACKÝ, 1994, s. 10.
48
Deje sa tak aj v súčasnosti na základe výborného interpretačného prostredia reprezentovaného nástupom novej silnej
interpretačnej generácie, reprezentovanej aj akordeonistom Petrom Katinom a súborom pre súčasnú hudbu Quasars
ensemble. Dôležitú úlohu v jeho skladateľskom živote zohrávajú aj festivaly súčasnej hudby, ktoré sa konajú
v Košiciach viackrát v roku.
49
Pozoruhodným znakom je skutočnosť, že ide výlučne o východoslovenské historické hudobné pamiatky.
50
Tento vzácny primárny prameň má zaujímavú históriu. V roku 1922 ho na trhu v Košiciach kúpil A. Hořejš, ktorý
ho vlastnil až do 6.3.1954, kedy ho odovzdal Ústavu hudobnej vedy SAV v Bratislave. Pozri, KAČIC, Ladislav
(editor). 2005. Pestrý zborník Tabulatura Miscellanea. Bratislava : Hudobné centrum 2005. ISBN 80-88884-62-4, s.
7.
51
František Xaver Zomb (1779 – 1823) – skladateľ, pedagóg a regenschori, pôsobil v Košiciach, komponoval hlavne
cirkevnú hudbu v klasicistickom duchu.
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nadácie Hemerkovcov52, v roku 1994 Cena primátora mesta Košice, v roku 2003 Cena kritiky za
rok 2003 a v roku 2009 Cena Mesta Košice.
2 Fantázia II pre sólovú violu op. 63
Dielo vzniklo v roku 2013 z podnetu vynikajúceho violistu, člena Quasars Ensemble
a vedúceho violovej skupiny Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala Petra
Zwiebela (*1981). Tento umelec kompozíciu aj premiéroval na Vianočnom koncerte Quasars
ensemble 17.12.2013 o 19:00 hod. v Kukltúrparku Kasárne v Košiciach za účasti skladateľa.
Skladba sa stretla na premiére s vrelou odozvou u publika a svojou meditatívnosťou zapadla do
atmosféry koncertu.
2.1 Charakteristika diela53
Fantázia II pre sólovú violu op. 63 je pomerne útla dielko o rozsahu 198 taktov celkovej dobe
trvania 6 minút. V tvorbe Jozefa Podprockého však zaujíma nový medzník hneď z niekoľkých
dôvodov:
 je to prvé dielo komponované pre sólový sláčikový nástroj v jeho doterajšej tvorbe,
 skladba je vybudovaná na kombinácii dvanásťtónového radu a modálnej sekvencie „Victimae
paschali“54, ktoré ako hovorí skladateľa „priebežne rytmicky, melodicky i harmonicky
cieľavedome transformujem“55,
 je pokračovaním duchovne zameraných fantazijných kompozícií, ktoré uviedla Fantázia I pre
sólový akordeón vychádzajúca z modálnej podstaty gregoriánskeho chorálu a mala premiéru

52

Pozri GODÁR, Vladimír. 1998. Podprocký Jozef... (Pozn. 4), s. 228.
Pri charakteristike skladby a jej formovej analýze sa budeme opierať o skladateľov text Ku skladbe Fantázia II.
54
V plnom znení ide o sekvenciu Victimae paschali laudes (Chvála veľkonočnej obeti), pochádzajúcej z 11. storočia.
Ide o jednu z mála sekvencií používaných do súčasnej doby.
55
Pozri PODPROCKÝ, Jozef. 2013. Text ku kompozícii, rukopis, s. 1.
53
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v roku 2013 v podaní akordeonistu Petra Katinu, zdá sa, akoby skladateľ v tejto tendencii chcel
pokračovať aj naďalej.
Kompozícia má celkovo rapsodický charakter, čo zodpovedá zámeru skladateľa, keď hovorí:
„Rapsodickosť celého procesu skladby som umocnil nielen uplatnením q. rondového princípu,
ale najmä následnosťou a vzájomnými kombináciami rôznych premien oboch tematických
subjektov. Aj tu som pritom uplatnil viac-menej svoj modálny princíp, v ktorom dominuje
polyfonické štruktúrovanie hudobného procesu s dôrazom na využitie rôznych
inštrumentálnych techník a postupov“56.
2.2 Formová výstavba57
Základnú formovú štruktúru diela predstavuje modifikovaná veľká viacdielna forma s kódou:
A

B

C (A ´)

D

kóda

Osobitým javom tohto ponímania veľkej formy je fakt, že každý veľký diel predstavuje
samostatný formotvorný druh
Diel A prebiehajúci v taktoch t1-54 q. vychádza z princípu ronda
a1 b1 a2 b2 a3 b3 a4
Malé diely a tvorí dvanásťtónový a diely b sú modálne podoby sekvencie Victimae paschali

56
57

Pozri PODPROCKÝ, 2013, s. 1.
Pri formovej analýze vychádzame z Podprockého textu Ku skladbe Fantázia II pre sólovú violu op. 63, s. 2.
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Notový príklad č. 1 – J. Podprocký: Fantázia II pre sólovú violu op. 63, takty 1 – 9 – a – takty 1 – 5; b – takty 6 – 12.

Po doznení celého základného materiálu veľkého A dielu nasleduje trojtaktová medziveta – mv.
Diel B v rozmedzí taktov 58 – 106 predstavuje trojdielnu v podobe:
a5
bx
a6
Diely a5 a a6 predstavujú modifikovanú, veľmi virtuózne koncipovanú podobu dvanásťtónového
radu a diel bx modalitu sekvencie Victimae paschali. Zaujmú pomerne rozsiahle podoby
dvanásťtónového radu – diely a5, a6 (10, resp.22 taktov), kým diel bx má rozsah iba 5 taktov.
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Notový príklad č. 2 – J. Podprocký: Fantázia II pre sólovú violu op. 63, takty 58 – 63, začiatok dielu a5.

Veľký diel B s veľkým dielom C prepája štvortaktová medziveta – mv – zostupného charakteru,
využívajúc trikrát po sebe sa pretransponovaný melodicko-rytmický model.
Diel C, ktorý by sme mohli označiť aj ako diel A´, prebieha v taktoch 111 – 151 predstavuje
konklúzia A dielu, pričom ťažisko skladateľovej práce spočíva na spracovaní sekvencie – b4, ktorá
zaznie 3x a modifikovanú podobu dvanásťtónového radu.a7.

Notový príklad č. 3 – J. Podprocký: Fantázia II pre sólovú violu op. 63, takty 110 – 118, od taktu
111 začiatok dielu C.
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Diel D, ktorého hudobný proces prebieha v taktoch 152 – 186, prináša veľmi zaujímavé
skladateľské riešenie, keď dochádza k logickej fúzii oboch hudobných materiálov
dvanásťtónového radu – skladateľ ho nazýva dvanásťtónovým subjektom, čo je možno
výstižnejšie – a modálnej sekvencie Victimae paschali skladateľom označenej ako bx. Prichádza
tým k zahusťovaniu celého myšlienkového pradiva, tvoriaceho tým myšlienkový vrchol celej
kompozície.

Notový príklad č. 4 – J. Podprocký: Fantázia II pre sólovú violu op. 63, takty 151 – 158, od taktu
152 začiatok dielu D.
Záverečná 12-taktová kóda – takty 187 – 198 je logickým a prirodzeným vyvrcholením celej
kompozície. Úsek hraný pizzicato – takty 187 až 190 – predstavuje sekvenciu Victimae paschali,
pričom ju generálnou pomlčkou oddeľuje od dvanásťtónového radu – 12-tónového subjektu –
predstavujúcu jeho veľmi jemnú zvukovú podobu vyjadrenú flažoletmi. Tento záver skladby je
nesmierne pôsobivý a núti poslucháča aj po doznení skladby k zamysleniu sa, čo je v podstate aj
poslaním tejto kompozície.
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Notový príklad č. 5 – J. Podprocký: Fantázia II pre sólovú violu op. 63, takty 186 – 198, od taktu
187 prebieha kóda.
2.3 Technicko-výrazové prostriedky
Skladba po nástrojovo-technickej prináša tradičné ponímanie hry na violu. Napriek tomu
skladateľ využíva celú plejádu technických a zvukových možností, ktoré mu tento nástroj
poskytuje. Je pravdepodobné, že J. Podprocký komponoval svoju Fantáziu II pre sólovú violu op.
63 v úzkej spolupráci s jej prvým interpretom Petrom Zwiebelom. V skladbe sa stretávame
s typickými melodickými kantabilnými úsekmi, ktoré vzápätí vystrieda veľmi pôsobivé paralelné
hranie arco a pizzicato. Bohaté je využívanie hry dvojhmatov, či akordickej hry vždy rešpektujúcej
špecifiká technických možností violy. Mimoriadne pôsobivé je využívanie flažoletov, ktoré svojou
jemnosťou zvuku podčiarkujú meditatívnosť celej kompozície. Fantázia II pre sólovú violu op. 63
svojou technickou náročnosťou rešpektuje nástrojovú sadzbu violy, pričom všetky nástrojovotechnické elementy stoja plne v službách myšlienkového a duchovného posolstva skladby.
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Záver
Jozef Podprocký aj svojou Fantáziou II pre sólovú violu op. 63 postupne prehlbuje svoju
väzbu na postmodernu, či postavantgardu. V základných rysoch sa však naďalej pridržiava svojich
hlavných princípov tvorby – percepčná komunikatívnosť s poslucháčom, čo potvrdil aj
mimoriadny úspech premiéry diela u publika. Nadväzuje na tvorbu našich skladateľov venujúcich
sa tvorbe pre sólové sláčikové nástroje, ako boli Tadeáš Salva (1937 – 1995) venujúci sa
komponovaniu sólových skladieb pre violončelo, Ilja Zeljenka (1932 – 2007) venujúci pozornosť
viole a husliam, či Ladislav Burlas (*1927) so svojimi sólovými skladbami pre husle. Interpretačné
zázemie v odbore viola na Slovensku – Ivan Palovič (*1981), Peter Zwiebel (*1981), Milan Paľa58
(*1982) – je zárukou, vzhľadom na vysokú umeleckú kvalitu diela, jeho dlhodobej koncertnej
životnosti.
Pramene
PODPROCKÝ, Jozef. 2013. Fantázia II pre sólovú violu op. 63, 5 s. rukopis , použité so súhlasom
skladateľa.
PODPROCKÝ, Jozef. 2013. Ku skladbe Fantázia II. Rukopis, použité so súhlasom autora.
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Milan Paľa je predovšetkým vynikajúci huslista, viole sa venuje iba v posledných rokoch.
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Anotácia: štúdia prináša reflexiu klavírnej tvorby Dezidera Kardoša (1914–1991) a Hanuša
Domanského (1944) pri príležitosti ich životného jubilea. Zameriava sa na zhodnotenie ich prínosu
do vývoja slovenskej klavírnej literatúry. Osobitnú pozornosť venuje klavírnym cyklom Bagately
op. 18 D. Kardoša a Bagately pre klavír H. Domanského a ich využitiu v pedagogickom procese.
Kľúčové slová: klavírna tvorba, bagately, Dezider Kardoš, Hanuš Domanský.
Annotation: The study brings a reflection of piano works of Dezider Kardoš (1914–1991) and
Hanuš Domansky (1944) on occasion of their life jubilee. It is focused on evaluation of their merit
into development of the Slovak piano literature. A particular attention is devoted to piano cycles
of D. Kardos Bagately op. 18 and to H. Domansky´s Bagately for piano and their utilization in
pedagogical process.
Keywords: piano works, bagatelles, Dezider Kardoš, Hanuš Domanský.
Jubileá významných osobností slovenského hudobného umenia sú príležitosťou na reflexiu
ich tvorivej činnosti, ale tiež pripomenutím trvalosti umeleckých hodnôt, postojov, životnej
filozofie inšpiratívnych ako pre interpretačnú, tak aj pedagogickú hudobnú prax. Z tohto pohľadu
má klavírna tvorba Dezidera Kardoša i o generáciu mladšieho Hanuša Domanského, ktorých 100.
a 70. výročie narodenia si tento rok pripomíname, veľký potenciál oslovovať nielen dnešnú, ale
i nasledovné generácie poslucháčov a interpretov. K napísaniu tohto príspevku ma viedla i moja
dlhoročná pedagogická činnosť vo vzdelávaní budúcich učiteľov hudobnej výchovy v oblasti
nástrojovej hry. Často sa totiž stretávam s odmietavým postojom študentov k artificiálnej hudbe
72
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20. storočia (vrátane diel slovenských skladateľov) pri snahe zaradiť ich do študijného repertoáru.
,,Nerozumiem týmto skladbám, nepáči sa mi to, nemá to žiadnu melódiu“, sú najčastejšie
námietky. V zásade vyjadrujú tieto názory vkusové postoje mladých ľudí orientovaných najmä na
súčasnú nonartificiálnu hudbu (čo je prirodzené), resp. na hudbu predošlých období od obdobia
baroka po impresionizmus. Domnievam sa, že vnímať a pochopiť obsah umeleckej výpovede
artificiálnych skladieb 20. storočia si vyžaduje nielen poznanie špecifík kompozičného jazyka, ale
najmä dostatok skúseností so živého kontaktu s touto hudbou. Predpokladá rozvinutú hudobnozvukovú predstavivosť, fantáziu, schopnosť citlivo vnímať intonáciu, dynamiku, rytmus, cítiť
emócie, ktoré táto hudba vyjadruje. Klavírne diela D. Kardoša a H. Domanského ponúkajú v tomto
smere bohaté a rozmanité spektrum pozoruhodných kompozícií, ktoré môžu významnou mierou
obohatiť a rozšíriť repertoár mladých interpretov a dopomôcť im ku kvalite nielen ich
interpretačných zručností, ale aj hudobného vzdelania vôbec.
Zastavenie prvé: klavírna tvorba Dezidera Kardoša (1914 – 1991)
V osobe Dezidera Kardoša zaznamenala generácia Slovenskej hudobnej moderny59 výrazný
skladateľský talent. Už počas štúdia na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave
(1932 – 1937) bol Kardoš považovaný za jedného z najschopnejších žiakov Alexandra Moyzesa.
Hneď na začiatku svojej tvorby prichádzal so skladbami technicky a invenčne vyzretými. Z prvého
59

Slovenská hudobná moderna predstavuje istý štýlovo-historický pojem, ktorý zahŕňa tvorbu významných
slovenských skladateľov medzivojnového obdobia (1928─1939). Ide predovšetkým o tvorbu skladateľských
osobností Alexandra Moyzesa, Eugena Suchoňa, Jána Cikkera, ako aj ďalších skladateľov, prevažne odchovancov
Alexandra Moyzesa – Ladislava Holoubka, Dezidera Kardoša, Andreja Očenáša, Šimona Jurovského, Tibora Freša
a i. Nová skladateľská generácia sa usilovala o kvalitatívny posun smerom k špecifickej a umelecky aktuálnej domácej
tvorbe. Inšpirácia ľudovou hudbou v spojení s postimpresionistickým jazykom tvorila jednu z charakteristických čŕt
novovznikajúcej slovenskej hudobnej tvorby. Spoločných prvkov kompozičného štýlu sa stal modálny princíp na báze
rozšírenia tonálneho systému. Vo vzťahu k ľudovej piesni to boli najmä objavné harmónie dané akordikou vyšších
terciových zostáv. Špecifické štruktúry zastávali disonantné intervaly: septimy, sekundy, nóny, preferencia
kvartových a tritónových väzieb najmä v melodike, čo korešpondovalo s charakteristickou stavbou slovenskej ľudovej
melodiky.
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ročníka kompozičných štúdií pochádzajú jeho Dve klavírne skladby, ktoré predstavujú
skladateľskú transformáciu dvoch ľudových melódií (Pieseň vrchárska a Pieseň lyrická).
Orientácia na piesňový folklór významne ovplyvnila kryštalizáciu jeho kompozičnej jazyka i v
nasledovnom období.
Do povedomia verejnosti sa ako skladateľ dostal Kardoš Suitou pre klavír č. 1 op. 1, ktorou
získal v roku 1935 druhú cenu na hudobnej súťaži Matice slovenskej. Klavírna partitúra tohto diela
je zaujímavá dômyselným vedením melodických hlasov, rozvinutým harmonickým myslením, ale
aj výrazovou kontrastnosťou a pestrosťou zodpovedajúcou suitovej cyklickosti. Je zložená z troch
častí: Prelúdium, Menuet a Toccata. S podobne stručným, trojčasťovým riešením suitového cyklu,
sa stretávame v Klavírnej suite č. 2 op. 5, ktorá vznikla v čase štúdia na Majstrovskej škole
pražského konzervatória u Vítězslava Nováka (1937). Kompozičné postupy, ktoré sa tu objavujú
(úzko-ambitová melodika, kvartové harmonické postupy, či bi- a polytonálne spojenia), svedčia
o skladateľovom poznaní a osvojovaní si hudby Bélu Bartóka, Igora Stravinského a predstaviteľov
tzv. Parížskej šestky. Prvá časť suity Passacaglia je technicky náročnou, virtuóznou skladbou,
dôraz na intímnu sonoristiku prináša druhá časť cyklu Notturno. Záverečný Groteskný pochod
(Marcia grottesca) je charakteristický napätím medzi metrom a rytmom, čo je jedna z príznačných
čŕt hudby 20. storočia. Táto časť je plná humoru a irónie. Groteska, pokus o karikatúrny výraz,
predstavuje v medzivojnovej slovenskej hudbe pomerne vzácnu, možno povedať až ojedinelú
náladovú polohu. V slovenskej klavírnej tvorbe sa s ňou stretávame až u predstaviteľa nasledovnej
skladateľskej generácie Iľju Zeljenku (napr. Bagately – časť Burlesca, 1953).
Keď v roku 1939 nastúpil Kardoš na miesto vedúceho hudobného oddelenia Slovenského
rozhlasu v Prešove, od roku 1945 v Košiciach, dostal sa do intenzívneho kontaktu s piesňovým
folklórom východného Slovenska. To ho viedlo k sérii upravovateľských opusov v komornej
i vokálno-orchestrálnej verzii (napr. Spevy východného Slovenska pre soprán a klavír, 1939;
V Zemplíne spievajú pre soprán, tenor, bas a orchester, 1940; Východoslovenské spevy a tance pre
soprán, alt, tenor, bas, ženský zbor a orchester, 1948 a i.). Hoci Kardoš podobne ako Suchoň a
Moyzes nechodil zbierať ľudové piesne do terénu, ale čerpal z tlačených zbierok (napr. zo
74
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Slovenských spevov, Gerykovej edície Spevom hučte doliny, zo zbierky Karola Plicku), dokázal
postihnúť rázovité osobitosti východoslovenskej piesne.60 Z tohto inšpiračného zdroja vyrástol i
klavírny cyklus Bagately op. 18 (1948). Na rozdiel od úprav piesňového folklóru určených pre
spevný hlas a klavírny sprievod, resp. pre väčšie vokálno-inštrumentálne a zborové obsadenia, ide
v Bagatelách o typ koncentrovaného a úsporného inštrumentálneho spracovania, ktorý bol
vytvorený z inštruktívno-pedagogických dôvodov. Absencia tohto druhu literatúry v slovenskej
hudbe 20. storočia viedla skladateľa k napísaniu diela, ktoré by primeranými technickými
prostriedkami uvádzalo detského interpreta do sveta súdobého hudobného prejavu. Bagately op.
18 sú jasným dôkazom autorových skladateľských snažení o nový slovenský, výrazne národný
kompozično-klavírny štýl, v ktorom sa spájajú melodické, tonálne, rytmicko-metrické a náladové
osobitosti piesňového folklóru s prítomnosťou kompozičných prvkov vtedajšej európskej
moderny. Inšpiráciou pre takýto spôsob modernej transformácie hudobného folklóru boli pre
Kardoša inštruktívne zamerané cykly Bélu Bartóka Pre deti61 a Bagately op. 6.
Bagately op. 18 predstavujú cyklus 20 klavírnych úprav východoslovenských ľudových
piesní, ktoré skladateľ postavil do kontextu bohatého a pritom súdobého harmonického diania.
Výber piesní sa orientuje na nápevy s jednoduchou tonálnou stavbou (2, 8, 17, 18, 20) i piesne
z hľadiska modálnej štruktúry zaujímavejšie (3, 4). Atmosféru baladičnosti prinášajú parlandové
piesne (3, 7, 9, 12, 14, 19), hravosťou a temperamentom zaujmú živšie, s pravidelným tanečným
pôdorysom (4, 8, 13, 18, 20).62
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CHALUPKA, Ľubomír. Dezider Kardoš - Bagately pre klavír op.18. In: Hudobný život 2000, roč. 32, č. 10, s. 16.
Klavíry cyklus Pre deti zahŕňa 85 úprav ľudových piesní pre klavír (1909).
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Klavírny cyklus Bagately op. 18 - časti: Balladico, Allegretto grazioso, Rubato quasi recitando, con sentimento,
Allegro, Largamente, Allegro, Rubato e sostenuto, Vivace, Lento, Allegro giocoso, Sostenuto, Andante con moto,
Allegretto, Moderato e malinconico, Poco presto, Allegretto, Allegro vivo, Allegro vivo, Tranquillo, Allegro burlesco.
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Príklad 1: Bagatela č. 3 Rubato quasi recitando, con sentimento, takt 1.-11.

Príklad 2: Bagatela č. 8 Vivace, takt 1-13.

Jednotlivé skladbičky sú stručné, využívajúce jednu strofu pôvodnej piesne. Spôsob
kompozičného spracovania vybraného materiálu je v celom cykle jednotný. Každá bagatela začína
76
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krátkym úvodom, ktorý navodzuje tonálny alebo pohybový charakter príslušnej piesne.
Skladbičky neobsahujú medzihry alebo variácie a končia s rovnako stručnými dohrami. Dôvody
takejto úspornosti v spracovaní hudobného materiálu vychádzajú nielen z inštruktívnych, ale aj
umeleckých zámerov predstaviť výrazové bohatstvo východoslovenskej ľudovej piesne bez
násilnej ozdobnosti a virtuozity. Rozmanitosť dotvorenia vybraného materiálu dosahuje skladateľ
odlišným typom klavírnej štylizácie v každej časti cyklu. V nej prechádza od kolorizovania durmolových štruktúr až po využitie ostinát, štvorzvukov, či zahustených súzvukov v paralelných
postupoch.
Príklad 3: Bagatela č. 12 Andante con moto, takt 13 – 18.

V bagatelách často dominuje jednoduchosť a vtip, čo korešponduje so svetom detského
interpreta (hravá burleska Allegro burlesco č. 20, či Allegro giocoso č. 10). Rozmanitosť
a kontrastnosť je dosahovaná striedaním lyrických, meditatívnych častí s výrazne expresívnymi,
využívajúcimi prvky polymetrie, synkopy, či bodkovaný rytmus.
Príklad 4: Bagatela č. 10 Allegro giocoso, takt 6-10.
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V harmonickom spracovaní sú často využívané tritónovo-kvartové štruktúry. V bagatele č. 15
skladateľ dômyselne uplatnil kvintové postupy s efektom bitonality.
Príklad 5: Bagatela č. 15 Poco presto, takt 1-11.

Kardošove Bagately iniciovali v slovenskej hudobnej tvorbe vznik radu inštruktívnych
klavírnych skladieb pre deti a detských interpretov. Krátko po tomto cykle vznikol napr. Cikkerov
cyklus Čo mi deti rozprávali, Očenášove Rozprávky z bájí, Mladosť, či Suchoňov cyklus Obrázky
zo Slovenska. Vďaka kvalite kompozičného spracovania predstavujú Bagately obľúbené dielo aj
v súčasnej dobe, keď je slovenská inštruktívna tvorba pre klavír zastúpená početnými skladbami.
Iniciatíva Kardošovho žiaka Vladimíra Bokesa, ktorý cyklus v roku 1993 prepracoval pre
štvorručný klavír, priniesla jeho ďalšie využitie v oblasti komornej hry. Bokesova úprava prináša
nápaditú, zvukovo zaujímavú, invenčne bohatú a z pohľadu využitia farebného spektra klavírnych
registrov, dynamických plôch a akcentov aj veľmi efektnú podobu tohto diela.
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Inštruktívnej klavírnej tvorbe sa Kardoš venoval aj v nasledovných rokoch, kedy vznikli jeho
Klavírne skladby pre mládež op. 27 (1956).63 Cyklus tvorí spektrum obsahovo a výrazovo
kontrastných skladieb, ktoré prinášajú pre mladých interpretov množstvo podnetov pre rozvoj ich
hudobných schopností a klaviristických zručností. Vynikajúcim koncertantným dielom autora je
Koncert pre klavír a orchester č. 1 (1970)64, v ktorom nachádzame vplyv Bélu Bartóka, či Igora
Stravinského. Charakterizuje ho dravý rytmický spád, početné narúšanie metra, či synkopické
prvky. Formálne si koncert zachováva tradičný trojčasťový pôdorys, v ktorom skladateľ pracuje
s bohatými obmenami a variáciami motívu. Tretia časť je poznačená prvkami slovenského
folklóru.65
Klavírna tvorba D. Kardoša predstavuje kontinuitný vývojový oblúk, vyrastajúci z dvoch
základných, originálne pretvorených prvkov: z východoslovenskej piesne a z modernej
kompozičnej techniky s jej príznačnými slohovými a výrazovými znakmi. Jeho hudbu
charakterizuje dramatičnosť a dynamičnosť, striedanie motorických úsekov a meditatívnych
polôh, ale aj lyrika prostej a čistej slovenskej melódie. Je tiež prejavom jeho významných
osobnostných dispozícii – veľkej pracovitosti, viery v remeselnú bázu umenia i umeleckej
zásadovosti a nekompromisnosti.66
Zastavenie druhé: klavírna tvorba Hanuša Domanského (1944)
Tvorba každého umelca súvisí vo veľkej miere s jeho povahou, myslením, názormi a mentalitou.
Umelecký obraz sa tak stáva obrazom svojho tvorcu. ,,Často sa zamýšľam nad problémami
súčasnej hudby, ktorá má na jednej strane ohromnú šancu hovoriť rečou dnešného človeka a na
druhej strane neustále bojuje s ťažkým problémom, ktorým je napr. honba za absolútnou
63

Klavírne skladby pre mládež op. 27 - časti: Do kola, Pochod, Malý valčík, Tanec, Melancholické intermezzo,
Vojenská rozlúčková, V samote, Prelúdium, Pieseň bez slov, Prekáračka, Meditácia, Humoreska, Burlesca, Toccatina.
64
Koncert pre klavír a orchester č. 2, op. posth. dokončil a revidoval v roku 1994 Kardošov žiak Vladimír Bokes.
65
BURLAS, Ladislav: Slovenská hudobná moderna. Bratislava, Obzor 1983, s. 151─156.
66
HRUŠOVSKÝ, Ivan: Slovenská hudba v profiloch a rozboroch. Bratislava, Štátne hudobné vydavateľstvo 1964, s.
258.
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originalitou, a to žiaľ za každú cenu. Vzrušené diskusie okolo rôznych kompozičných techník,
takých či onakých výrazových prostriedkov, veľmi často zatláčajú do pozadia to hlavné –
čo povedať, kedy povedať a ako to povedať. To je zásadný a najťažší problém každého
skladateľa.“67 Uvedené slová jasne vypovedajú o podstate umeleckých snažení Hanuša
Domanského, skladateľa, ktorý vstúpil do povedomia slovenskej hudobnej verejnosti v 70. rokoch
minulého storočia.
Domanský patrí do skupiny slovenských skladateľov, pre ktorých je charakteristický
odklon od avantgardných zdrojov tzv. Novej hudby68 a záujem o tvorbu klasikov európskej hudby
prvej polovice 20. storočia (Janáček, Honegger, Stravinský).69 Inklinoval predovšetkým
k inštrumentálnej hudbe, pričom veľkú pozornosť venoval kompozíciám pre klavír.
Pri stretnutí s klavírnym dielom H. Domanského nás zaujme spojenie kultivovanej modernej
hudobnej reči s nepopierateľnou komunikatívnosťou. Disciplína a striedmosť charakterizujú jeho
rannú tvorbu, ktorá je u skladateľa spojená predovšetkým so znakmi neoklasicistického
kompozičného štýlu.70 Dôkazom týchto tendencií sú klavírne diela Passacaglia pre klavír (1966)
a Sonáta pre klavír (1967), ktoré vznikli ešte počas jeho štúdia u Dezidera Kardoša na Vysokej
škole múzických umení v Bratislave. Spoločným menovateľom klavírnych kompozícií
z nasledovných rokov je spontánnosť hudobných nápadov, zvukovo-farebná fantazijnosť, jas a
sviežosť hudobného toku. Fragment sonáty pre klavír (1977) s časťami Ricanto a Arietta, Bagately
pre klavír (1978) a Dithyramby (1980) reprezentujú umelecký rast skladateľa, ktorému je
67

ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Rozhovor s Hanušom Domanským. In: Hudobný život 1979, roč.11, č. 3, s. 4.
Označenie Nová hudba sa vzťahuje na ideovo-umeleckú orientáciu skladateľskej generácie 60. rokov 20. storočia
na inšpiračné podnety európskej hudby prvej polovice 20. storočia – dodekafóniu, seriálnu techniku, aleatoriku.
Rozvíjanie nových kompozičných technológií (elektroakustická hudba) sa stalo primárnym cieľom skladateľskej
generácie, ku ktorej patrili napr. R. Berger, I. Hrušovský, P. Kolman, I. Zeľjenka, I. Parík, J. Malovec a i.
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CHALUPKA, Ľubomír: Hanuš Domanský. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar.
Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 80.
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CHALUPKA, Ľubomír: Hanuš Domanský – Fragment sonáty pre klavír. In: Hudobný život 2004, roč. 36, č. 5, s.
32−34.
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vzdialený vonkajší efekt, ktorý buduje na hĺbke umeleckej výpovede, kde forma, výber technických
a umeleckých prostriedkov slúžia prvotnej invencii.
Rysy vyhranenej skladateľskej individuality predstavuje cyklus Bagately, pozostávajúci
z deviatich drobných skladbičiek: Presto – Larghetto – Andante – Moderato – Vivo – Sostenuto –
Allegro assai – Grave – Presto. Možno ho označiť za dielo, ktoré je akoby autorovým monológom
na témy bežné, humorné i vážne. Vynikajúca slovenská klaviristka a interpretka tohto cyklu Ida
Černecká ho výstižne charakterizovala slovami: ,,Slovenský skladateľ Hanuš Domanský vo svojich
Bagatelách pre klavír hudobne vyjadruje pocity a nálady súčasného človeka. Zdá sa, akoby jeho
cyklus inšpiroval sám život. Osobnostná hudobná výpoveď zaujme úprimnosťou, fantáziou i
výrazovou silou. Nezvyčajne pestré hudobné skladbičky plné citu, humoru, poézie, ale aj
brilantného lesku si získali veľkú popularitu na domácich i zahraničných pódiách.“71
Klavírny cyklus predstavuje prosté skladbičky, vynikajúco pianisticky štylizované,
v ktorých skladateľ využíva od elementárnych prvkov klavírnej hry, cez akordy, clustre, ostináta
a glissandá takmer celú klaviatúru.

71

http://www.stanica.sk/2013/10/ida-cernecka-klavir/
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Príklad 6: Bagatela č. 3 Andante

Príklad 7: Bagatela č. 5 Vivo
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Sú akýmsi kaleidoskopom formovo fantazijne riešených nálad, naplnených vnútorným napätím
a optimizmom. Formu diela ako celku dotvára tempový kontrast jednotlivých častí. Invenčne
a formovo je však každá z bagatel uzavretým samostatným číslom – každá vychádza z nového
nápadu, ktorý vo svojom priebehu evolučne spracováva. Evolučnosť procesu podporuje i absencia
presného metrického zápisu, skladateľ na začiatku každej časti uvádza rýchlosť základnej jednotky
pulzácie v podobe metronomického označenia. Vo výrazovom prejave majú v Bagatelách svoje
miesto introvertná lyrika, dravá expresivita, dramatizmus i hravosť, spojené s úsilím po úprimnej
a presvedčivej umeleckej výpovedi. Pôvodným autorovým zámerom pri komponovaní tohto cyklu
bolo riešenie niektorých technických, klaviristických problémov, avšak z matérie postupne vznikli
pôsobivé poetické obrazy.72 Cyklus sa týmto zaraďuje medzi reprezentatívne diela nielen autora,
ale aj slovenskej klavírnej miniatúry vôbec. Domanského Bagately ovplyvnené dôvernou
znalosťou technických i výrazových dispozícií nástroja priniesli do prekomplikovanej a zhustenej
klavírnej štylistiky 20. storočia vtip a prostotu, čo pokladáme za významný tvorivý počin.
Vyvrcholením autorových umeleckých zámerov tlmočených prostredníctvom klavírnych
kompozícií sú Dithyramby, ktoré tvorí dvojica skladieb – Venované starému majstrovi a Venované
Stravinskému. Podnetom k napísaniu tohto diela bolo interpretačné umenie Petra Toperczera,
ktorému je zároveň dedikované. ,,Skladbou Dithyramby som chcel vyjadriť hold hudbe starých
majstrov a majstrovi hudby 20. storočia Igorovi Stravinskému. Ide vlastne o dve fantazijne
komponované skladby, v ktorých som sa snažil uplatniť klavírnu techniku....svojou hudbou som sa
chcel priblížiť radostnému opojeniu životom.“73
Dedikácia skladieb ,,starému majstrovi“, resp. Stravinskému však nie je zďaleka len
pietnou úctou realizovanou neoštýlovými prostriedkami – i keď odkazy na barokové intonácie sú
poznateľné v prvej skladbe a živelná nespútanosť rytmicko-melodického pôdorysu
charakteristická pre Stravinského tvorí základ druhej Dithyramby. Tvorivou syntézou tradície a
72

ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Skladateľ Hanuš Domanský – Bagately pre klavír. In: Hudobný život 1979, roč. 11, č.
19, s. 4.
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BERGER, Roman: Dithyramby Hanuša Domanského. In: Hudobný život 1981, roč. 28, č. 19, s. 4.
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novosti Domanský demonštruje v tomto diele svoj vlastný zmysel pre spontánnosť, hravosť, vtip
a zvukovú brilanciu, ovplyvnenú okrem iného aj impresionistickými podnetmi.
V Dithyramboch má dôležité miesto výrazovosť a farebnosť nástroja. Klavírna sadzba je
spracovaná do technicky náročných tvarov. Kým v prvej skladbe dominuje rozvíjanie a kontinuita
prstových pasáží pripomínajúca čembalovú hru plnú espritu, v druhej chcel skladateľ vyťažiť
z akordickej sadzby klavírneho timbru maximálnu priezračnosť a zvonivosť. Skladby sú zapísané
tzv. voľným notovým zápisom, čo predpokladá úzku spoluprácu skladateľa s interpretom.
Domanský svoj obľúbený nástroj – klavír zasadil aj do orchestrálneho zvuku, čoho dôkazom je
jeho Koncert pre klavír a orchester (1986) a takisto z neho urobil hlavný zdroj vo svojej
elektroakustickej kompozícii Music for Piano (1992). Zaujímavým klavírnym cyklom je XX
fantázií s podtitulom Miniportréty majstrov (1993), predstavujúci hudobnú charakteristiku
vybraných skladateľských osobností.74 Večná pieseň, sonáta-fantázia pre klavír (1998) je
venovaná najväčšej sile v živote a večnej téme – téme o láske, porozumení a nehe.
Ku klavíru ako prostriedku intimity, zvukových experimentov a osobitej expresie sa skladateľ
každoročne vracia novými kompozíciami, ktoré odkrývajú úprimnosť a krehkú poéziu jeho
hudobného sveta (Reč vtákov, 2006, Fantasia cantabile, 2006, Nostalgický salónny valčík, 2007,
Sempre solus, intermezzo pre klavír, 2007, Con fantasia, 2009, Chorálová meditácia, impresia
pre klavír, 2011).
Záver
Klavírna tvorba Dezidera Kardoša a Hanuša Domanského reprezentuje v kontexte vývoja
slovenskej hudby 20. storočia dve odlišné vývojové obdobia. V prvom dominovala inšpirácia
folklórnymi tradíciami, ktorá v spojení s prvkami moderného kompozičného jazyka priniesla
výrazne národný kompozično-klavírny štýl. Folklór patrí k základným a stáročiami overeným
74

Cyklus Miniportréty majstrov pre klavír – časti: Eduard H. Grieg, George G., Johann Sebastian, Manuel de Falla,
Nikolaj R. Korsakov, Franz Liszt, Nicolo Paganini, Aram Chačaturjan, Piotr Iljič Čajkovskij, Igor Stravinskij,
Tommaso Albinoni a i.

84

Jubilujúce osobnosti slovenského hudobného umenia
kultúrnym hodnotám, v dôsledku čoho si takto vzniknuté diela uchovávajú svoju nadčasovú
platnosť. Tvorivá činnosť skladateľskej generácie 70. rokov nadviazala na skladateľský odkaz
klasikov hudby 20. storočia. Ten transformovala osobitým, vysoko tvorivým prístupom. Táto
skutočnosť sa výrazne prejavila i v klavírnej tvorbe H. Domanského. Jeho klavírne skladby
oslovujú interpretov a poslucháčov nielen svojou zvukovo-farebnou fantazijnosťou, ale
predovšetkým spontánnosťou, optimizmom a úprimnosťou. Možno povedať, že je to hudba, ktorá
preniká do vnútra človeka a je zdrojom radosti. Napriek rozdielnosti inšpiračných zdrojov
a vlastných kompozičných prístupov majú klavírne diela oboch skladateľov jednu spoločnú
vlastnosť, a tou je vysoká miera komunikatívnosti. V tomto vidíme ich veľký potenciál pre
interpretačnú a pedagogickú prax.
Pramene
Dezider Kardoš: Bagately op. 18. Notové vydanie: Opus Bratislava, 1984.
Hanuš Domanský: Bagately pre klavír. Notové vydanie: Slovenský hudobný fond Bratislava,
1980.
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Anotácia: Príspevok sa sústreďuje na vokálne diela jubilujúceho skladateľa Mikuláša Moyzesa,
ich špecifiká a význam v kontexte jeho tvorby.
Kľúčové slová: Mikuláš Moyzes, vokálna tvorba, špecifiká, význam.
Annotation: This paper focuses on vocal works Jubilujúci composer Mikuláš Moyzes their
particularity and importance in the context of his work.
Keywords: Mikuláš Moyzes, vocal production, specifications, meaning.
Ľudský a umelecký profil Mikuláša Moyzesa sa formoval v zložitých životných
a spoločenských situáciách, v ktorých bolo potrebné vyvinúť enormné pracovné úsilie, zaujímať
zásadné životné postoje a preukázať pevný charakter. Prvých 46 rokov života prežil Moyzes
v atmosfére exponovaného maďarizmu, s potláčanými prejavmi slovenského myslenia, cítenia
a konania. Pochádzal zo starej slovenskej rodiny Moyzesovcov vo Zvolenskej Slatine, v ktorej sa
formovalo jeho slovenské zmýšľanie. Slovenské prostredie, z ktorého vyšiel, a láska k slovenskej
ľudovej piesni živili vedomie jeho príslušnosti k slovenskému etnickému základu aj v dobách
najsilnejšej maďarizácie, kedy sa dopracoval k váženejšiemu spoločenskému postaveniu. Bolo
podložené húževnatou hudobno-pedagogickou a hudobno-umeleckou prácou, rozvinutou
z východiskového postu učiteľa obecnej školy v Berehove a Szentesi, cez post organistu
u minoritov v Jágri a Veľkom Varadine až po miesto definitívneho profesora na učiteľskom ústave
v Kláštore pod Znievom a nakoniec na dievčenskej učiteľskej preparandii v Prešove v rokoch
1908-1932. V roku 1883 – 1893 študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici a v Revúcej, 1889 –
1893 na učiteľskom ústave v Kláštore pod Znievom, kde aj maturoval a zložil skúšku z hry na
organe. V Budapešti vykonal štátne skúšky z hudby na Maďarskej kráľovskej akadémii a stal sa
riadnym profesorom hudby a spevu na učiteľských ústavoch. Pracoval na Slovensku, v Maďarsku
a Rumunsku. K Moyzesovej skladateľskej profesii viedla ešte zložitejšia cesta ako k učiteľskej.
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Nepodarilo sa mu dostať na konzervatórium alebo na hudobnú akadémiu. Celý jeho umelecký rast
preto prebiehal v medziach učiteľskej profesie s neobyčajným osobným nasadením v rámci
súkromného štúdia. Už v mladom veku vynikol ako organista. Organové umenie mu otvorilo cestu
do sveta hudby Johanna Sebastiana Bacha a napokon k tvorbe vlastných skladieb. Naplno však
rozvinul svoje kompozičné aktivity až po roku 1918 pri budovaní slovenskej národnej hudby.75
Je nutné pripomenúť, že tvorba Mikuláša Moyzesa sa orientovala predovšetkým na inštrumentálnu
hudbu, kde okrem iného možno pozorovať tiež snahu o vytvorenie syntézy národných so
svetovými prvkami. V jeho tvorbe badať vplyv klasicistickej formy, ktorá je inštruktívne presná
a dokonalá, s neskororomantickým výrazom v harmónii a slovenskou ľudovou melodikou.
Z európskych vzorov naňho vplýval najmä bachovský kontrapunkt. Moyzes sa inštinktívne
odpútal od ľudovej piesne harmonického typu, uplatnil vo svojich dielach melodiku
východoslovenských hypostupníc a ešte väčšmi kvintakordálnu melodiku.76
Pred 1. svetovou vojnou bol Moyzes jedným z najuznávanejších skladateľov katolíckej
duchovnej hudby v Uhorsku, aktívne sa zapojil do ceciliánskeho hnutia a písal učebnice i hudobnoteoretické články. V tomto období komponoval okrem duchovnej hudby zbory a piesne na maďarské
a nemecké texty, hoci sa zároveň zaoberal aj možnosťami vytvorenia špecificky slovenského
hudobného štýlu. Po návrate na Slovensko sa zintenzívnil jeho záujem o slovenskú ľudovú hudbu,
pričom študoval a upravoval predovšetkým autentické roľnícke ľudové piesne (na rozdiel od iných
súdobých slovenských skladateľov, ktorí dávali prednosť piesňam obľúbeným skôr v mestskom
prostredí). V období po vzniku Československa sa Moyzes vo zvýšenej miere venoval kompozícii,
pričom tvorivo absorboval nové podnety, sprostredkované predovšetkým synom Alexandrom, ktorý
študoval kompozíciu v Prahe. Popri úpravách ľudových piesní a ich montážach uplatňoval
folklórne inšpirácie i vo vlastnej tvorbe (často v podobe citácií či melódií vytvorených podľa vzoru
ľudovej piesne) a originálne rozvinul poetiku slovenských ľudových balád (Ctibor, melodrámy).
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V jeho dielach z tohto obdobia je zreteľný vplyv A. Dvořáka (Sláčikové kvarteto č. 4; Malá
vrchovská symfónia).77
Moyzesova samostatné vokálne diela predstavujú isté východisko k pochopeniu jeho
tvorivého kompozičného snaženia. Jeho vokálne diela je možné rozdeliť na piesne pre sólový hlas
so sprievodom klavíra, zborovú tvorbu a capella, zborovú tvorbu pre ženské zbory, zborovú tvorbu
pre mužské zbory a zborovú tvorbu pre miešané zbory. Jediné dielo pre sólový hlas so sprievodom
orchestra je balada Ctibor pre tenor a orchester na text Jána Bottu, komponovaná v roku 1920.
Najrozsiahlejšiu časť z jeho tvorby predstavujú predovšetkým zborové diela. Kompozičným
východiskom pri jeho vokálnej tvorbe je východoslovenská ľudová pieseň, a to predovšetkým
šarišská. Medzi jeho najvýznamnejšie piesne pre sólový hlas so sprievodom klavíra, s využitím
ľudovej melodiky i textu, sú Ľudové piesne z južného Slovenska z roku 1931, Dve ľudové piesne
pre sólový hlas a klavír a niekoľko samostatných úprav, napríklad Nepi šuhaj nepi z roku 1936.
Pri umelých piesňach čerpal predovšetkým z textov Emila Boleslava Lukáša, Svetozára Hurbana
Vajanského, Martina Braxatorisa, Ivana Krasku, Jána Bottu, Ľudmily Podjavorinskej a Sama
Chalupku. V jeho vokálnej tvorbe však nájdeme aj niekoľko samostatných piesní a zborov
s maďarským textom na slová maďarských literátov ako napr. Sándor Petőfi, Kálmán Tóth,
Fruzsina Szalay a Ákos Gara. Medzi jeho najznámejšie umelé piesne so sprievodom klavíra patrí
balada Ctibor (1920), Spev (1936) na text Emila Boleslava Lukáča, Na stráži na text Ignáca
Grebáča Orlova z roku 1923 a Vexilla regis z roku 1933. Ďalšie piesne ako Boldog voltam (Bol
som šťastný), Ha csókollak (Keď ťa bozkávam) boli písané v rokoch 1897-1899 na texty
maďarských básnikov Kalmána Tótha a Fruzsiny Szalay.
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Obr. 1: Notová ukážka piesne Spev pre sólový hlas a klavír
Jedinou nemeckou umelou piesňou s klavírnym sprievodom je Du bist wie eine Blume (Si
krásna ani kvieťa) na text Heinricha Heineho z roku 1899. Ďalšie sólové piesne s neoznačenými
rokmi, ku ktorými sme sa dopátrali v súpise Moyzesových diel, sú Tri piesne pre sólo a klavír
a Vianočná koleda taktiež pre sólový hlas s klavírom.
Moyzesove zborové diela predstavujú značnú časť jeho vokálnej tvorby. Jeho tvorba bola
poznačená prostredím, v ktorom pôsobil. Ako organista tvoril organové skladby, ako regenschori
zbory a omše, ako pedagóg inštruktívne skladby.
Medzi jeho zborové diela určené pre ženské hlasy a cappella patria Tridsať slovenských
ľudových piesní pre ženský trojhlas a Haec dies, quam fecit, ktoré vznikli v roku 1937. V roku
1911 skomponoval Chryzantémy so sprievodom orchetra na maďarské texty, ktoré boli revidované
až v roku 1944 a Abendlied (Večerná pieseň) na text Mathiasa Uhlarika.
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Obr. 2: Notová ukážka z diela Haec dies pre soprán, mezzosoprán, alt a cap
Ďalšími dielami pre ženský zbor s maďarským textom je Üdvözlő (Vítanie) z roku 1903
a moteto Fohász (Modlitba) z rokov 1897-1901 na text Ákosa Garu. Na text Emila Boleslava
Lukáča vznikla Balada, ktorá existuje aj pre mužský zbor. Posledným zaznamenaným dielom pre
ženské hlasy je Dixit Jesus.
V rokoch 1940-1941 vznikla na slová Valentína Beniaka Nová slovenská hymna pre
mužský zbor. Ďalšie zborové diela určené pre mužské hlasy na texty významných slovenských
literátov a básnikov sú Spomienka (1940), Canossa (1927) a To mŕtve more (1924) na slová Emila
Boleslava Lukáča, Solitudo (1924) s textom Ivana Krasku. Nasledovné mužské zbory vznikli
v roku 1909 na texty maďarských básnikov: Költő (Básnik) na slová Mihálya Tompu, Út az égbe
(Cesta do neba) od Fruzsiny Szalay a Lant és kard (Lutna a meč), Pálnapkor (Na Pavla) na texty
Sándora Petőfiho. V dielach A dze ty bula, Korheľská, Smes juhoslovanských piesní, Deväť
šarišských ľudových piesní a Vianočná koleda (Slovenské spevy) pre tenor, bas, mužský zbor
a orchester kompozične vychádza zo slovenskej ľudovej melodiky. Zaujímavým dielom
z kategórie mužských zborov je však Kurucz dalegyveleg (Zmes piesní kurucov) pre klavír,
harmónium alebo orchester z roku 1900, ktoré bolo inšpirované ľudovou melodikou kurucov.
Jediným mužským zborom so sakrálnym latinským textom je Salve Jesu parvule z roku 1915.
Medzi Moyzesove diela pre miešaný zbor patria: Národné spievanky, Sbierka miešaných
sborov (1939), Päť šarišských slovenských ľudových piesní (1933) s klavírnym sprievodom,
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zborová verzia Vexilly regis (1933), Pochod prešovských orlov (1933) na slová L. Hohoša, sakrálne
dielo Stabat Mater dolorosa (1933), Nádej (1927) na slová Svetozára Hurbana Vajanského,
Korunovanie (1924) na text Emila Boleslava Lukáča, V svätej noci (1924) na text Martina
Braxatorisa, Sokol (Tatran 1872) z roku 1919 na slová Sama Chalupku a Veniec slovenských
národných piesní (1905). V dielach Timete, Graduale für Allerheiligen (1901-1904), Inveni David
(1897-1901) a Veritas mea (1897-1901) je inštrumentálny sprievod určený orchestru s organom.
Ďalej sú to a cappella skladby pre miešaný zbor – Agnus Dei (1895), Jöjj el Szentlélek Isten (Príď
Duchu Svätý) (1894), Dve piesne zo záhoria a V svätej noci na text Martina Braxatorisa.
Na záver spomeňme jeho dve omše – Missu solemnis in C dur (1906) a Omšu d mol (1929),
obidve komponované pre soprán, alt, tenor, bas a miešaný zbor so sprievodom orchestra s organom,
pričom vznik prvej sa úzko viaže k významnej udalosti v živote skladateľa – narodeniu syna
Alexandra Moyzesa.
Umelecké majstrovstvo Mikuláša Moyzesa, zachytené v jeho vokálnej a inštrumentálnej
tvorbe, sa stalo inšpiráciou pre nasledujúce generácie slovenských skladateľov a výraznou mierou
prispelo k formovaniu slovenskej národnej hudby.
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Dvaja výtvarní umelci, dve generácie, jedno meno
V termíne od 26. septembra do 25. októbra v roku 2013 usporiadalo NBS-Múzeum mincí
a medailí vo svojich galerijných priestoroch výstavu dvoch kremnických jubilantov – otca a syna,
sochára a maliara Milana a Mareka Ormandíkovcov. Bolo to ich tretie spoločné výstavné stretnutie
v Kremnici.
Uplynula dekáda, aby sa dvojica tvorivých umelcov, ktorých spája citlivé vyjadrovanie sa
prostredníctvom figúry, opäť zmobilizovala a ponúkla tretí spoločný výber zo svojich aktuálnych
realizácií. Pod kuratelou Janky Kollárikovej si dovolili pozvať divákov k dialógu s vystavenými
dielami, v ktorých priblížili človeka vo svojej jedinečnosti na ceste hľadania podstaty bytia
v kontexte historickej pamäte – faktov a súvislostí.
Výber zo sochárskej a maliarskej tvorby dvoch umelcov – otca Milana a syna Mareka
Ormandíkovcov bol prezentovaný na pôde galérie kremnického múzea v rokoch 1999 a 2003
tematickými projektmi Salome a výber z komornej tvorby (kurátor M.Maták) a Príbehy bez konca
+ (Ľ.Petránsky ml. + J.Kolláriková).
V priestore Numizmatického kabinetu NBS-MMM Kremnica v roku 2008 boli
individuálnou výstavou pod názvom Obzretie predstavené Milanove sochárske diela – plastiky a
reliéfy prevažne z následného päťročného tvorivého obdobia. Kurátorka J.Kolláriková kolekciu
doplnila aj o niekoľko kresieb z autorovho archívu sochárskych štúdií, ktoré dovtedy nikdy
nevystavoval.
Milan Ormandík (1943) žije a tvorí v Kremnici. Udialo sa tak po ukončení umeleckých
štúdií v Bratislave. Rok po vzniku SUPŠ (1966, dnes SŠÚV) sem prišiel ako odborný pedagóg
a učil v dvoch obdobiach celých 27 rokov (podieľal sa na založení a viedol najmä odlievačské
oddelenie). Ako tvorivý sochár v spolupráci s architektmi zrealizoval viaceré nadrozmerné
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skulptúry historických osobností a busty slovenských dejateľov pre rôzne inštitúcie. V roku 2009
vytvoril štrnásť veľkých reliéfov z Krížovej cesty na kalvárii. V priebehu rokov 2000-2010
vznikali medaily do insígnií pre pedagógov a fakulty TU Trnava.
Vo svojej komornej tvorbe sa inšpiroval i naďalej stvárňuje obľúbené príbehy a postavy
najmä z antickej, biblickej a renesančnej literatúry. Krehký, no zároveň silný výraz majú jeho
reliéfy Ikarus, Salome, Autodafé, plastiky Pieta, Mlčanie, Dante s Beatrice, Cháronove bárky, ako
aj viactvaré kariatídy, venuše, strážcovia, či domáci bôžikovia.
Vystavuje najmä prostredníctvom kolektívnych výstav, autorsky predovšetkým
v projektoch so synom Marekom, doma i v zahraničí.
O tvorbe sochára Milana Ormandíka sa nedávno vyjadril Ľudo Petránsky ml. slovami:
„ Využíva sochársky experiment, ktorý vždy sleduje vnútorný život sôch. Nič nie je samoúčelné,
krehká rovnováha výtvarných prvkov je harmonicky rozložená na miskách vkusu i diváckej
príťažlivosti.“
Marek Ormandík (1968) je rovnako ako otec absolventom bratislavskej SUPŠ a VŠVU,
avšak knižnej tvorby, grafického dizajnu a maľby. Že svoj talent roky plne zúročuje je verejnosti
známe. Patrí k najvýznamnejším a najvystavovanejším slovenským maliarom strednej generácie.
Jeho diela videlo publikum v Ríme, Paríži, Berlíne, Moskve, Prahe, Budapešti, Viedni,
Washingtone, Tokiu a každoročne aj na Slovensku. Ako aktuálne píše Iveta Chovanová:
„Marekova maliarska a v poslednom čase i sochárska tvorba je svojou originalitou v našom
súčasnom výtvarnom priestore neprehliadnuteľná.“
Spočiatku sa realizoval prostredníctvom grafiky a knižnej ilustrácie, avšak doménou jeho
vyjadrenia je kresba a maľba. Je autorom množstva kresieb, ilustrácií, obrazov a obrazových
cyklov na rôzne podnety a témy. Premýšľa, pýta sa a so zaujatím intuitívne odpovedá. Tvorí
spontánne, s nasadením, emóciami, pravdivosťou zrkadlového reflexu, s výrazom plným
dramatickosti i komična. Jeho jedinec, či skupinka postáv sú často vytiahnuté z dobového deja a
oživené v súčasnosti, sú mystické i reálne, hravé i vážne, no predovšetkým odhaľujúce sa
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a hovoriace o živote in – ex (madony, mučeníci, bojovníci, dobrí a zlí anjeli, jazdci, chodci, prosiči,
faunovia, milenci...). Také sú aj posledné veľkorozmerné hlavy, ktoré majú viacvýznamový výraz
– spievajú, vzdychajú a bolestne kričia. Všetky obrazy umocňuje výrazná farebnosť.
Mareka Ormandíka naživo je možné vidieť v spoločných projektoch s hudobníkom,
skladateľom a producentom Oskarom Rózsom.
A ako sa v nedávnom rozhovore vyjadril k svojej tvorbe sám autor? „Neviem maľovať
pekný obraz, krása ma obmedzuje... Pekné veci ma akoby tlačili ku gýču, radšej maľujem
expresívnejšie.“
Milan Ormandík

Foto: archív umelca

Narodený: 23.3.1943 v Gáni, okres Galanta
Štúdium: 1957 – 1961 – SUPŠ v Bratislave
1961 -1967 – VŠVU v Bratislave, sochárstvo (prof. F. Štefunko, J.Kostka)
Tvorivé pobyty:
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1967 – výmenný študijný pobyt v Kráľovskej akadémii v Antverpách
1975 – medzinárodné rezbárske sympózium v Moravanoch nad Váhom
Ocenenie:
Cena primátora mesta Banská Bystrica, 2008
Verejné uznanie mesta Kremnice pri príležitosti 680. výročia mesta, 2008
Zamestnanie:
1968 -1980 – odborný pedagóg na SUPŠ (ŠÚV) v Kremnici
1980 -1990 – sochár v slobodnom povolaní
1990 -2005 – odborný pedagóg, vedúci odboru – odlievanie kovov
Žije a tvorí v Kremnici.
Tvorba: prevažne figurálna
• komorná plastika, busta • monumentálna plastika • reliéf
Realizácie:
• veľkorozmerné
- Štúr, Hurban a Hodža (1991, Trenčín), Cyril a Metod (1998, Kúty) Š. Moyzes (1999, Žiari nad
Hronom)
- Plačky (1980, Dom smútku v Harmanci, Klenovci), Trúchliaca (1988, Dom smútku v Kremnici),
pamätník nenarodeným deťom (2012, cintorín v Nevoľnom)
- 14 reliéfov Krížovej cesty (na kalvárii v Banskej Bystrici, 2009)
• komorné – plastiky s príbehmi inšpirované literatúrou i súčasnosťou
• busty, pamätné tabule – slovenských kultúrnych dejateľov
• insígnie a pamätné medaily
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– Trnavská univerzita v Trnave, Zlaté Moravce, Kozárovce
Výstavy: autorské • kolektívne, doma i v zahraničí
1967 – 1989 – účasť na kolektívnych výstavách ZSVU
1989 – výstavná sieň ZSVU, Bratislava – Sochárska škola Jozefa Kostku
1998, 2008 – Galéria M.A.Bazovského, Trenčín – Výber zo súčasného slov. sochárstva
2004 – Galéria Via larga, Florencia, Taliansko
(s V.Gažovičom, I.Rumanským, M. Ormandíkom)
2008 – numizmatický kabinet NBS-MMM, Kremnica – autorská výstava
2009 – Galéria Michalský dvor, Bratislava – autorská výstava
– Oravská galéria, Dolný Kubín – Výber zo súčasného slovenského sochárstva
2010 – Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica – autorská výstava
Spoločné výstavné projekty so synom Marekom:
1996 – Galéria Nova, Bratislava
1997 – Galéria mesta Blansko, Česká republika
1999 – galéria NBS-MMM, Kremnica
2003 – Galéria Michalský dvor, Bratislava
– galéria NBS-MMM, Kremnica
– Oravská galéria, Dolný Kubín
2004 – Galéria P.M.Bohúňa, Liptovský Mikuláš
– Nitrianska galéria, Nitra
– Turčianska galéria, Martin
2005 – Slovenský inštitút, Varšava, Poľsko
2007 – Slovenský inštitút, Rím, Taliansko
– Mestská galéria, Tula, Rusko
2007 – Galéria Prokop, Pezinok
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Marek Ormandík

Foto: archív umelca

Narodený: 19.12.1968 v Bratislave
Štúdium: 1983 – 1987 – SUPŠ v Bratislave, propagačná grafika
1987 – 1993 – VŠVU v Bratislave, grafika a grafický dizajn (prof. D. Kállay,
I. Rumanský), maľba (prof. Lebiš)
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Sympóziá:
1996 – Valtice, Česká republika, „Veľký formát“
1998, 1999, 2000, 2002, 2004, 2008, 2013 – Cite International des Art, Paríž, Francúzsko
2002 – Dolný Kubín, „Strih na krajinu“
2007 – Škocjan, Slovinsko
2008 – Mojmírovce, „Víno“
– Cezhraničné sympózium Bratislava, Budapešť, Maďarsko, „Via lucis“
2009 – Malá Franková, „Návrat do krajiny“
2011, 2012 – Mojmírovce, „Prezidenti“
Ocenenia:
1994, 1995, 1997,2001, 2006, 2008 – najkrajšia kniha roku na Slovensku
1994 – Hlavná cena za maľbu, Mandrač 94, Opatija, Chorvátsko
1995 – Hlavná cena za ilustráciu, Martin, Bienále knihy
2006 – Aurel, cena za najlepší CD obal roku
2007 – Meulensteen art award
2008 – Cena Martina Benku
– Nominácia na cenu Nadácie Tatra banky za umenie
2009 – Prvá špeciálna cena poroty, Premio internationale d´arte San Crispino, Taliansko
2010 – Nominácia na cenu Nadácie Tatra banky za umenie
2011 – Krištáľové krídlo v kategórii výtvarné umenie
– Nominácia na cenu Nadácie Tatra banky za umenie
Žije a tvorí v Bratislave.
Manželka Renáta Ormandíková je osobitou textilnou výtvarníčkou a dizajnérkou, ako aj
galeristkou vlastnej galéria Krása vesmírna v Bratislave.
Výtvarný talent zdedili aj ich synovia, starší Michal, absolvent ŠÚV Bratislava, v súčasnosti
študuje nové médiá na AVU v Prahe a desaťročný Maxim, ktorý sa tiež kresliarsky a maliarsky
prejavuje, v roku 2013 prvýkrát úspešne vystavoval v Galérii Čin čin v Bratislave.
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Tvorba: • voľná grafika • knižná tvorba (knižný dizajn, ilustrácia) • kresba • maľba • plastika
Dôležité publikácie:
1998 – L.Ferlingheetti: I am waiting“
2005 – Dante Aligieri: Božská komédia – Peklo
– J.Olič, P.Michalovič, Ľ.Petránsky ml.: Marek Ormandík – Polčas rozpadu
2006 – O.Chajjám: Túžba je vták, čo nie je v tvojej sieti“
2008 – M.Lasica, M.Ormandík: Milanchólia
2009 – P.Kollár: Under My Spell
– T.Janovic, M.Lasica, P.Vilikovský: Tri kostoly
2010 – P.Michalovič, T.Janovic: Veľké veci Mareka Ormandíka
– J.Olič, M.Lasica, M.Gerbóc: Očistec Mareka Ormandíka
– T.Janovic, M.Lasica, P.Vilikovský: Tri lásky
Výstavy: • autorské • kolektívne, doma i v zahraničí (výber z posledných 5. rokov)
2008 – Oravská galéria, Dolný Kubín (s Dávidom Čárskym)
– Slovenský inštitút, Moskva, Rusko
– Kosovelov dom, Sežan, Slovinsko
– Dom umenia, Bratislava
– Ex Cafe, Bratislava
2009 – GUBA, Bratislava
2010 – Galéria SVU, Bratislava
– Galéria P.M.Bohúňa, Liptovský Mikuláš
– Galerie Viso Art, Plzeň, Česká republika
2011 – Ateliér Vote, Viedeň, Rakúsko
– Prešov, Košice, B.Bystrica, Žilina, Trenčín, Bratislava
– Galerie u Krále, Olšany, Česká republika
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2012 – Rumanský art centre, Liptovský Mikuláš
– Galéria sv. Krševana, Šibenik, Chorvátsko
– Ateliér M.O., Záhorská Bystrica
– Galéria mesta Bratislavy, Pálfyho palác
– Divadlo Bolka Polívku, Brno, Česká republika
– Galéria Sumec, Bratislava
2013 – Galerie kritiků, Praha, Česká republika
– SBM – Galéria Jozefa Kollára, Banská Štiavnica
Janka Kolláriková: ORMANDÍK Milan & Marek, skladačka k výstave v galérii NBS – Múzeum
mincí a medailí Kremnica 26.9. – 30.10.2013
Obrazová príloha
Z vernisáže výstavy 26.09.2013 (Foto: Ivan Čillík)
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Z tvorby
Foto: G. Hegedűs:

Zastavenie

Ukrižovanie
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Goldmitunsi a Pieta

Zuzana a starci

Plačka pre Domom smútku v Kremnici
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Kontakt na autorku
Mgr. Janka Kolláriková
NBS Múzeum mincí a medailí v Kremnici
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Anotácia: V roku 2014 sa významných jubileí dožívajú traja kremnickí výtvarníci Ladislav Bódi,
Milan Kožuch, Štefan Novotný. Všetci traja umelci patria medzi významné osobnosti mesta
a zaslúžia si v čase ich životných jubileí o pripomenutie nielen odbornej a vedeckej ale i celej
širokej verejnosti.
Kľúčové slová: výtvarníci, umelci, Kremnica, Ladislav Bódi, Milan Kožuch, Štefan Novotný.
Annotation: In 2014 is a year of a significant anniversary of the birth of three of Kremnica´s
artists: Ladislav Bodi, Milan Kožuch and Štefan Novotný. All three artists are among the
prominent personalities of this small historic town. They deserve the occasion of their jubilee as
a reminder of the professional and scientific comuni and all the general public.
Key words: creative artists, Kremnica, Ladislav Bódi, Milan Kožuch, Štefan Novotný.
Minuloročný seminár AK TET bol venovaný trom jubilujúcim hudobníkom pôsobiacim
v Kremnici: J. L. Bella, R. Ország, Ľ. Križková. Keď sa tento rok seminár rozšíril o výtvarnú
sekciu, chcela by som pokračovať a nadviazať na tému z minulého roku a svoju prednášku
venovať trom kremnickým výtvarníkom, ktorí sa v tomto roku dožívajú životného jubilea Štefan
Novotný 60 rokov, Milan Kožuch 70 rokov a Ladislav Bódi 70 rokov.
Kremnica je pre mnohých mestom umelcov. Po celé desiatky rokov tu pôsobí množstvo
umelcov. Mnohí z nich pracovali v Ateliéri Štátnej mincovne v Kremnici. Po zániku monarchie sa
v Kremnici začala etablovať nová generácia česko-slovenských rytcov. Ateliér sa v mincovni
podarilo vytvoriť na prelome 40. – 50. rokov. Pracovali a dodnes v ňom pracujú rytecky
a sochársky vzdelaní výtvarníci. Po odchode A. Háma do dôchodku viedol ateliér Andrej Peter,
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a to až do roku 1978. Ďalšími jeho vedúcimi boli Štefan Grosch 1978 Ladislav Bódi 1978 – 1989,
Drahomír Zobek 1990 – 1995, Ján Černaj 1989 – 1990, 1995 – 2010 a Štefan Novotný 2010. Popri
ateliéri existuje v mincovni stále i osobitné rytecké oddelene, ktorého zamestnanci sa takisto
podieľajú na výrobe medailí. V kremnickej mincovni vzniklo dodnes množstvo kvalitných
medailérskych prác, ktoré dôstojne reprezentujú slovenské medailérske umenie, za čo vďačíme
tunajším medailérom a rytom.
ŠTEFAN NOVOTNÝ

Narodil sa 29.9.1954 v obci Slovinky pri Spišskej Novej Vsi. V rokoch 1970 – 1974
študoval na SUPŠ u M. Ormandíka a T. Kružlicovej. Od r.1974 pracuje vo výtvarnom ateliéri
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mincovne v Kremnici. Popri svojej tvorbe v mincovni tvorí aj liate medaily a plakety s
expresívnou moduláciou. Výtvarná tvorba Š. Novotného je zásadne zameraná na reliéfnu tvorbu
mincí a medailí. V tomto pomerne tesnom sochárskom odbore nachádzame jeho prejav
v niekoľkých špecifických polohách. Ako profesionálny modelár sa dostáva do situácie, v ktorej
potrebuje nájsť vhodné reliéfne riešenie v realizácii zadaných tém razených medailí.
Niekoľkoročná pohotovosť tvorby by snáď mohla viesť k zdecimovaniu autora, ale u Š.
Novotného je to práve naopak. Popri zamestnaní nachádza dostatočný priestor pre voľnú reliéfnu
tvorbu medailí a plakiet, dokonca i trpezlivosť pre „mravenčiu prácu“ na návrhoch pre súťaže na
mince. Podivuhodná symbióza tvorivej slobody na jednej strane a podriadenosť výrobným
požiadavkám razby mincí a medailí na strane druhej akoby provokovali invenčnosť autora a jeho
túžba po nachádzaní nových výrazových možností vlastného výtvarného programu. V mnohých
oceneniach súťaží na zväčša portrétne mince treba predovšetkým hľadať profesionálne
majstrovstvo sochárskeho videnia a schopnosti narábať s temer voľným okom
nepostrehnuteľnými výškovými rozdielmi reliéfnych plánov. Niekoľko realizovaných mincí však
potvrdzuje Novotného kvality.
V oblasti voľnej tvorby liatych medailí sa autor dotýka v široko rozvinutých témach
záznamov zážitkov a spomienok zo všedného života. Vo figurálnych kompozíciách defilujú prosté
príbehy súčasníkov, výnimočne siaha i po historických témach. Novotný svoje témy obzvláštňuje
poetikou rozprávkara. Vnáša do ich životnosti kúsky neskutočna, ktorými spochybňuje ich
jestvovanie. Tak, ako sa v snahe po expresívnosti výrazu nestránil použiť predimenzovaním
detailov, nachádzame v neskorších prácach výsledky tohto úsilia dovedené až do karikatúrneho
vyznenia opačnej orientácie zámeru. Ak v ranných prácach nachádzame dostatok ,,vzduchu“ i pre
uplatnenie základného plánu medaily ,v neskoršej tvorbe je vymedzený priestor bezozvyšku
vyplnený hmotou reliéfu. Výrazné kontrasty hĺbok a mäkkých vypuklín v početne riasených
textílií na telách postáv sú svojím povrchom predurčené pre dramatické uplatnenie hry svetla.
Novotného reliéf sa nástojčivo vynára zo základnej roviny medailí s robustnou hmotnosťou, nie
mäkkými prechodmi. Vytvára jasnú, zrozumiteľnú situáciu, pevne stanovené obrysy. V týchto
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intenciách autor modeluje i voľné portrétne medaily. Expresivita ich výrazu neochabuje ani
v portrétnych návrhoch na mince a razené medaily. I v týchto dielach dokázal zachovať
charakteristiku svojho rukopisu, poznačiť portrétne práce duchom človeka vnímavého
a rešpektujúceho veľkosť umu zobrazovaných osobností. Š. Novotný mal svoju prvú autorskú
výstavu, a po nej sa zúčastnil na mnohých kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. Získal
mnohé cenenia za mince, resp. súťaže na mince, je autorom mnohých pamätných mincí a medailí,
napr. pamätná medaila vydaná pri príležitosti vzniku Slovenska v r. 1993, návštevy J. P. II v r.
2001, ďalej ku výročiu korunovácie milostnej sošky Panny Márie Svätohorskej, ďalej je autorom
sady pamätných medailí Českí prezidenti.
MILAN KOŽUCH

Narodil sa 25.8.1944 v Rohožníku, okres Senica. Vyštudoval SUPŠ v Bratislave pod
vedením prof. Korkoša a prof. Šichnana. Po štúdiu na SUPŠ nastúpil 7.8.1962 ako výtvarníkmedailér v Kremnickej mincovni. V rokoch 1975 – 1977 popri zamestnaní absolvoval doplnkové
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pedagogické štúdium na PedF v Banskej Bystrici. Popri medailérskej tvorbe sa venuje tiež
voľnému reliéfu.
M. Kožuch tiež patrí ku generácii významných kremnických medailérov, vytvoril
množstvo liatych medailí, podobne ako Š. Novotný je autorom portrétnych medailí z kolekcie
Pamätných medailí prezidentov. Zúčastnil sa na kolektívnych výstavách doma i v zahraničí, napr.
FIDEM. Zaujímavosťou je, že bol spolu s L. Bódim jedným zo spoluzakladateľov Klubu Labyrint.
Do premeny ,,obyčajnej“ pivnice na atraktívny klub mladých Labyrint sa zapojili mnohí mladí
ľudia z mesta Kremnice. Kremničanom tento netradičný klub dlhé roky závideli mnohé obce
a mestá. A práve M. Kožuch bol autorom znaku Labyrint a L. Bódi bol autorom názvu tohto klubu
Labyrint. V súčasnosti žije M. Kožuch pokojným životom v malej dedinke Kopernica pri
Kremnici, občas sa zúčastní vernisáže výstavy. Nižšie tiež krátka ukážka z jeho tvorby.
Akad. soch. LADISLAV BÓDI
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Kremnický sochár, medailér, autor mnohých liatych medailí, pamätných medailí. Vytvoril
niekoľko voľných figuratívnych kompozícií v dreve. Narodil sa 22.10.1944 v Radzovciach.
Študoval na SŠUP v Bratislave. Neskôr pracoval V štátnej mincovni v Kremnici v ateliéri. V
rokoch 1972 – 1978 študoval na VŠVU v Bratislave na oddelení reliéfneho sochárstva pod
vedením prof. L. Snopka a R. Pribiša. Od r. 1978 bol vedúcim ateliéru v mincovni, neskôr tvoril
a pracoval doma v slobodnom povolaní. Mal dve samostatné výstavy, 1984-Kremnica a 1988
Bratislava. Zúčastnil sa mnohých zahraničných výstav a sympózií.
Málokedy je príležitosť mať celú tvorbu autora doslova na dlani. Len máloktoré výtvarnoumelecké dielko je totožné tak, ako medaila, stvorené do ľudskej dlane. Len máloktorému
sochárovi je tak, ako L. Bódimu, jedným výhradným nositeľom jeho umeleckého posolstva. Patrí
medzi tých umelcov nášho moderného medailérskeho umenia, pre ktorých je autorská medaila
svojským výsledkom ,ale aj podnetom ďalšieho vývinového procesu .Je to umelec spätý
s medailou celý život. Do medaily, do jej vrcholkov a údolí, leskov a tieňov, vyráža po stáročia
ľudstvo svoj údel, svoje víťazstvá i straty. S vážnou rolou jej dalo i veľkosť ruky ako nástroja
poľudštenia, a tvar kruhu ako výtvoru prírody i mozgu. Tu začiatok splýva s koncom a naopak, aj
priestor, zvlnený i obmedzený ako svet, čo vidíme vôkol seba. L. Bódi znovu a znovu pripomína
vo svojich medailách dávno či nedávno minulé, svetlé i tienisté chvíle nášho bytia a ľudských
dejín. Najprv to bola len pracovná objednávka, ale potom už len umelcova vlastná tvorba a voľba
znovuprežívať a sprítomňovať ich a v epicentre udalostí, ktoré hýbali ľudskými dejinami, čoraz
tesnejšie spájať svoj a náš čas s časom ľudstva.
V rokoch 1976 – 1980 tvorba L. Bódiho načrtáva svoju nosnú myšlienkovú osnovu
a objavuje jej výraz v prednosti liatej medaily. Živá bezprostrednosť jej voľnej rukopisnej formy
sa oslobodzuje zo strohej, plochej, a technologicky aj výrazne viazanejšej formy razenej medaily,
a potom overuje a cizeluje zmyslovo plný vydutý tvar, alebo naopak plochosť a plošnosť reliéfu
so skoro kresbovým efektom, či plytký reliéf s malebne jemným prechodom medzi svetlom
a tieňom. V plodnom a podnetnom roku 1984, keď si umelec pomeria sily na medzinárodnom
sympóziu, sa reliéf jeho medaily tak uvoľňuje, dramatizuje a rozpína, že roztlačí aj dosiaľ
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rešpektovanú kruhovú vymedzenosť medaily. Vzápätí, na záver tohto obdobia overovania, zváži
umelec svoje vlastné doterajšie výdobytky na prvej samostatnej výstave a temer všetky prostriedky
vyjadrenia si ponecháva aj naďalej. Kruh ostáva už len kruhom a celom symbolicky vyjadruje
i navodzuje hĺbavú sústredenosť na niekoľko podstatných stránok ľudskej skutočnosti. Bódiho
doterajšie dielo vyžaruje humanizmus, úctu a obdiv k človeku, človečenstvu, k životu vôbec.
Umelec nahmatáva život v jeho centre. Dobre vie, čo všetko je ,a nemalo by byť, čo nie je ,a malo
by byť, ale zároveň potvrdzuje pozitíva blízkosťou k ľuďom, prírode a domovu.
L. Bódi po skončení funkcie vedúceho výtvarného ateliéru dlhé roky tvoril v slobodnom
povolaní, kde jeho ústredným motívom bola prevažne príroda, voľné motívy, inšpirovalo ho more
a Grécko a nevyčerpateľná téma ženskej krásy a aktov. Dnes je akad. sochár L. Bódi na dôchodku
z vážnych zdravotných dôvodov už netvorí. Na seminári AK TET sme mali možnosť vidieť naživo
malú výstavu – ukážku z jeho bohatej tvorby.
Predkladaný príspevok je o troch žijúcich a jubilujúcich umelcoch pôsobiacich
v Kremnici, avšak nedá mi nespomenúť na ďalších výborných umelcov, ktorí nás v tomto roku
náhle opustili. Boli to Karol Zábrady, Jozef Karol Hoger a Jozef Brezány.
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Anotácia: V prvej časti sa venujeme historickým súvislostiam vzniku a vývoja geometrického
umenia, v druhej časti uvádzame krátky prehľad geometrických hnutí z pohľadu matematika, tretia
časť obsahuje stručnú informáciu o živote Mariana Drugdu a v štvrtej časti sa venujeme rozboru
jeho diela.
Kľúčové slová: grafický prejav, veda a umenie, geometrické hnutia, variabily, geometrické
transformácie.
Annotation: In the first part of the paper we deal with creation and progress of geometrical art in
historical context, in the second part we introduce a short summary of geometrical groups from
mathematician point of view, the third part contains short information of Marian Drugda´s life and
the last part deals with the analysis of his work.
Key words: : graphic expression, science and art, geometrical groups, variabily, geometrical
transformations.
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1. HISTORICKÉ SÚVISLOSTI


Veda a umenie sú dva rôzne prejavy tých istých vnútorných procesov v človeku:
o
Grafický prejav podobne ako mimika, gestá, tanec i spev vychádza z ľudskej potreby
sebavyjadrenia. Patrí medzi základné komunikačné prostriedky, v ktorých je zakomponované
nielen racionálne osvojenie priestoru, ale aj etické a estetické posolstvo. Vizuálne umenie vo
všetkých svojich podobách je teda grafickým prepisom našich vnemov, pocitov, poznaní, predstáv
a úsilí, je zrkadlom nášho vnútorného sveta.
o
Vedec sa snaží výsledky svojho pozorovania sveta popísať slovami a abstraktnou
symbolikou s presne vymedzeným (definovaným) obsahom. Poznania v nich uväznené však
neumožňujú subjektívnu interpretáciu, pretože variabilita javov, pocitov i vnemov sa dá ťažko
vtesnať do slov a jednoznačných symbolov. Na jednej strane to uľahčuje komunikáciu medzi
„zasvätenými“ vedcami, no na druhej strane sa zužuje počet tých, ktorí sú schopní vedeckým
teóriám porozumieť a využívať ich.
Ak vieme čítať posolstvá výtvarných diel, dokážeme pochopiť a precítiť aj históriu vedy. Ak
rozumieme šifrovanému jazyku vedy, vieme prečítať aj úsilia umelcov, vieme si z nej dekódovať
obraz nás samých.

Geometria a umenie sú dve neoddeliteľné súčasti ľudskej kultúry, žijú v symbióze,
navzájom sa napájajú podnetmi, inšpirujú sa k novým poznaniam i objavom. Geometria sa vo
výtvarnom umení prejavuje rôznym spôsobom. Umelec môže geometriu používať intuitívne,
podvedome alebo zámerne (racionálne) s presne stanoveným cieľom. V histórii najviditeľnejšie
tendencie geometrizovať umelecké dielo evidujeme v období renesancie v 15. a 16. storočí, kedy
výtvarní umelci hľadali presné konštrukcie lineárnej perspektívy. Geometriu používali zámerne a
ich cieľom bolo namaľovať obraz, ktorý vytvára v nás ilúziu skutočného priestoru a imituje naše
vizuálne vnemy. Uvádzame dvoch najvýraznejších predstaviteľov z obdobia renesancie:
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Leonardo da Vinci ( 1452 – 1519 ) bol taliansky sochár i maliar, architekt, geometer, vynálezca,
hudobník a pravdepodobne jeden z prvých skutočných priemyselných dizajnérov na svete. Bol
univerzálnym géniom. V návrhoch svojich inžinierskych stavieb používal ortogonálnu
a klinogonálnu zobrazovaciu metódu a v obrazoch lineárnu perspektívu. Geometria bola
neoddeliteľnou súčasťou jeho tvorby. Zaoberal sa aj proporciami ľudského tela pričom nadviazal
na myšlienky Vitruvia.

Obrázok 1 : LEONARDO DA VINCI – geometrický rozbor ľudského tela a použitie lineárnej perspektívy (stiahnuté z internetu)

Albrecht Dürer ( 1471 – 1528 ) bol nemecký maliar, grafik, rezbár, rytec, matematik ale i
filozof. Jeho grafické diela vynikajú presnosťou a dôkladnosťou, čiernou farbou vedel vyjadriť
svetlo, tieň, priestorovú hĺbku, ale i vnútorný svet človeka. Všetky jeho práce majú hlboký
filozofický podtón. Geometriu priestoru povýšil na metaforický jazyk, ktorým odovzdával svoje
posolstvá o neohraničenosti našich úsilí a poznania. Je autorom obsiahlej práce o teórii
perspektívneho zobrazovania.

Obrázok 2: ALBRECHT DÜRER – perspektívne zobrazovanie

Nástup fotografie v roku 1839 umožnil technickými prostriedkami zachytiť priestorové javy
presne tak, ako ich vidíme. Realistické obrazy postupne strácali svoj význam a opodstatnenie.
Geometria viditeľného sveta a zákony zrakových vnemov bola zmapované a tak sa pozornosť
mnohých umelcov upriamila na hľadanie poriadku a harmónie, na skryté a neviditeľné súvislosti
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línií, tvarov a proporcií. Fascinoval ich svet geometrie a vo svojej tvorbe reagovali na vedecké
a technické objavy svojej doby, s ktorými sa potrebovali intelektuálne i citovo vysporiadať. Na
konci 19. storočia sa vedecký svet trblietal novou geometriou zakrivených priestorov a teóriou
relativity. Na tento proces zareagovalo výtvarné umenie razantným spôsobom. Umelci miesto
geometrie Euklidovského priestoru zachytávajú a modelujú topológiu zakrivených priestorov
vesmíru. Uvádzame dve najpozoruhodnejšie umelecké osobnosti, ktoré do svojho diela
zakomponovali objavy nových geometrií:
Maurits Cornelis Escher (1898 – 1972) bol holandský architekt, maliar a grafik. Novú
topológiu vesmíru i mikrosveta pretavil do svojich drevorytov a litografií. Vďaka svojej intuícii
dokázal pochopiť a vizuálne spracovať témy, ktoré otriasali vedeckou komunitou vtedajšej doby.
Vytváral modely neeuklidovskej geometrie, zamýšľal sa nad duálnosťou projektívneho priestoru,
snažil sa zachytiť nekonečno, usporiadať chaotickú štruktúru hmoty, zobraziť viacrozmerný
priestor. Zaujali ho platónske pravidelné a archimedovské polopravidelné telesá, pomocou ktorých
chcel vyjadriť harmóniu sveta.

Obázok 3: M. C. ESCHER – dualita, Möbiusova páska a štvorrozmerný priestor (obrázky stiahnuté z internetu)

Viktor Vasarely (1906 – 1997) bol maďarsko – francúzsky maliar a grafický dizajnér.
Narodil sa v Maďarsku, dorastal na Slovensku v Piešťanoch a v roku 1930 sa usadil v Paríži.
Veľkú časť jeho prác tvoria návrhy plagátov pre reklamné účely. Plagátová tvorba bola
východiskom pre jeho geometrické abstraktné obrazy. Experimentoval s farbou, tieňom, svetlom,
s textúrou a pomocou nich vytváral optické klamy a ilúziu hĺbky. V svojich dielach zachytáva
problematiku viacdimenzionálneho priestoru, postupnou deformáciou základných geometrických
tvarov (štvorec, obdĺžnik, kruh, trojuholník) modeluje zakrivený priestor. Farebná škála je
podriadená vývoju a zmene tvarov.
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Obr.4: VIKTOR VASARELY – zakrivenie priestoru a štvorrozmerný priestor (obrázky stiahnuté z internetu)

V obrazoch Eschera i Vasarelyho sú prítomné objavy nových geometrií mikrosveta i
vesmírneho priestoru. Každý z nich však pristupuje k téme iným spôsobom, všíma si iné súvislosti
a používa iné geometrické konštrukcie. Escher hľadá postavenie a význam človeka
vo viacrozmernom priestore. Jeho obrazy skrývajú v sebe úzkosť pred utajenými dimenziami.
Vasarely prijal neviditeľné a nepoznané ako výzvu na hru, s dimenziami a zakrivenosťou priestoru
sa pohráva ako dieťa s novou hračkou. Obaja boli osamelí bežci, nepatriaci k žiadnemu
výtvarnému hnutiu.
2. GEOMETRICKÉ HNUTIA
Technický a vedecký pokrok v 19. storočí preorientoval pozornosť umelcov z geometrie
sveta na svet geometrie. Vývoj výtvarného umenia sa uberal cestou postupného abstrahovania až
ku čistým geometrickým tvarom. Vzniklo veľa programov a hnutí, ktoré negovali geometriu
vizuálnych vnemov a ľudský príbeh nahradili príbehom geometrických tvarov. Je ťažké nájsť
presnú hranicu medzi jednotlivými štýlmi a hnutiami. Uvádzame krátku charakteristiku
najvýznamnejších hnutí z pohľadu geometrie:
o
Impresionizmus vznikol na konci 19. storočia. Nadväzuje na realizmus, objektom
záujmu je príroda, krajina, hra farieb, svetla a tieňa, estetika i prchavosť okamihu. Jeho prínos
z hľadiska geometrie je v miernej abstrakcii a zjednodušovaní tvarov. Priestor zobrazovali ako
prchavú a nestálu množinu bodov. Medzi najznámejších maliarov impresionistov patria Edgar
Degas, Edouard Manet, Claude Monet, Pierre Auguste Renoir, Paul Cézanne a sochárov Auguste
Rodin. Ich diela sa však navzájom líšia obsahom, technikou a mierou abstrakcie.
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o
Kubizmus trval približne v období 1906 – 1923 a potom sa pretavil do iných štýlov.
Kubisti sa snažili zobrazovať priestor z viacerých strán. Samozrejme, že narazili pri tom na nové
priestorové vzťahy, ktoré sa nedali zachytiť lineárnou perspektívou a tak objekt rozkladali na
jednoduché geometrické tvary, predovšetkým na štvorec a kocku (odtiaľ pochádza názov štýlu).
Medzi prvých kubistov patrí Georges Braque a Pablo Picasso. Kubistické umenie prešlo
niekoľkými vývojovými etapami, ktorých výrazové prostriedky sa navzájom dosť líšia. Ich
spoločný menovateľ je geometrická abstrakcia.

Obr.5: GEORGES BRAQUE a jeho cesta z geometrie sveta do sveta geometrie (obrázky stiahnuté z internetu)

Obr.6: PABLO PICASSO a jeho kubistické obrazy (obrázky stiahnuté z internetu)

o
Neoplasticizmus bol myšlienkovo sformovaný v roku 1912. Jeho zakladateľom bol
holandský výtvarník Piet Mondrian, ktorý svoje exaktné názory na tvorbu a geometrickú
abstrakciu odvíjal od kubizmu. Je to nefigurálny umelecký štýl, ktorý používa vodorovné a zvislé
priamky, úsečky ako základné vyjadrovacie prostriedky. Jeho diela sa vyznačujú vysokou
geometrickou abstrakciou. V architektúre sa prejavoval prelamovaním múrov a asymetrickou
konštrukciou.

Obr.7: PIET MONDRIAN – cesta ku geometrickým štruktúram (obrázky stiahnuté z internetu)
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o
Futurizmus bol umelecký smer na začiatku 20. storočia, ktorý sa uplatnil vo všetkých
oblastiach umenia – v literatúre, v hudbe a samozrejme vo výtvarnom umení a v architektúre.
Snažil sa zachytiť zmenu, pohyb, rýchlosť, dynamizmus. Má veľa spoločných prvkov s kubizmom
a expresionizmom.
o
Suprematizmus je umelecké hnutie, ktorého ústrednou témou sú abstraktné
geometrické tvary a negovanie princípov zobrazovania. Vznikol v Rusku v rokoch 1915 – 1916.
Autorom teórie tohto hnutia bol ruský maliar Kazimír Malevič. Ústredným motívom jeho diel je
svet geometrických tvarov a štruktúr. Výraznou osobnosťou tohto hnutia bol i Theo van Doesburg.
V svojich obrazoch sa pokúšal umelecky stvárniť niektoré pojmy z matematiky a deskriptívnej
geometrie.

Obr.8: KAZIMÍR MALEVIČ – cesta ku čiernemu štvorcu (obrázky stiahnuté z internetu)

Obr.9: THEO VAN DOESBURG – cesta ku axonometrii a aritmetickej postupnosti (obrázky stiahnuté z internetu)

o
Konštruktivizmus bolo umelecké hnutie, ktoré sa zrodilo a rozvíjalo najmä v Rusku
v období medzi 1920 – 1940. Jeho éra sa skončila zrodom socialistického realizmu po nástupe
Stalina k moci. Tento štýl bol výrazný najmä v architektúre a nazýval sa aj funkcionalizmus.
Rozdiely medzi suprematizmom a konštruktivizmom sú z hľadiska geometrie minimálne.
Uprednostňujú sa jednoduché geometrické tvary a konštrukcie. Odnožou tohto hnutia je aj
konkrétizmus, ktorý geometrické tvary pomenoval konkréty. Predstavitelia tohto hnutia sa združili
do Klubu konkretistov, o ktorom budeme písať v nasledujúcich riadkoch.
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o
Hnutie MADI je celosvetové umelecké hnutie, ktorého manifest bol vyhlásený v roku
1946 v Buenos Aires. Skoncipoval ho Carmel Arden Quin. Názov hnutia je zložený
z počiatočných písmen štyroch slov – Mobilita, Abstrakcia, Dimenzia, Invencia, ktoré
charakterizujú jeho programové zameranie. Rozvíja ale i neguje uvedené geometrické hnutia
a štýly. Jeho hlavným cieľom bolo oslobodiť geometriu priestoru od statických pravouhlých
tvarov, pridať do priestoru polygóny, pohyb a zmenu. V Dallase je MADI Museum a autorom
návrhu budovy je Volf Roitman. Toto hnutie je živé a aktívne aj v súčasnosti a na jeho výstavnej
činnosti sa podieľajú aj slovenskí umelci.

Obr.10: CARMEL ARDEN QUIN – hra s geometriou (obrázky stiahnuté z internetu)

Obr.11: VOLF ROITMAN – geometria trojrozmerného priestoru (obrázky stiahnuté z internetu)

o
Klub konkretistov (KK) založili v Prahe v máji 1967 umelci sympatizujúci
s racionálnou konštruktívnou abstrakciou, združení okolo výtvarného teoretika A. Pohribného.
Klub vznikol na základe túžby vyjadrovať sa exaktne a čo najjednoduchšie. Podstatou tvorby
členov bolo konkretizovať – abstrahovať idey čistými geometrickými prostriedkami. Svoje obrazy
nazývali konkréty a chýba v nich ľudský príbeh, ktorý nahradili príbehom geometrických foriem
a ich interakcií. Toto hnutie je na Slovensku aj dnes živé. Dôkazom toho bola ich veľká spoločná
výstava v roku 2001 v Bratislave, ktorej kurátorkou bola Ľuba Belohradská. Každý z členov tohto
hnutia má jedinečný pohľad na svet geometrie. Uvádzame aspoň dvoch z nich:
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Obr.12: EDUARD ANTAL – premeny krajiny a vývoj geometrických foriem (obrázky z stiahnuté z internetu a z katalógov výstav)

Obr.13: ŠTEFAN BELOHRADSKÝ – svetlo, tieň a vývoj geometrických foriem (obrázky z stiahnuté

z internetu)

Obr.14: KLUB KONKRETISTOV – výstava v Galérii Z v roku 2006 (obrázky stiahnuté z http://www.sao.galeria-z.sk)

3. ZO ŽIVOTA MARIANA DRUGDU

Akademický sochár Marian Drugda, ArtD. sa narodil 7. apríla 1945 v Detve. Na jeho
výtvarný prejav a umelecký profil mali rozhodujúci vplyv:
o
Stredná priemyselná škola pre umelecké spracovanie kovov a kameňov v Turnove,
kde študoval v rokoch 1960 – 1964. Tu získal nielen umelecké ale aj technické vzdelanie, ktoré
položilo základy k jeho neskoršej výtvarnej tvorbe.
o
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, kde v rokoch 1966 – 1972 študoval na
Oddelení tvarovania výrobkov spotrebného priemyslu u doc. Václava Kautmana.
o
Inštitút priemyselného dizajnu, kde pôsobil v rokoch 1973 – 1981.Tu sa venoval
dizajnu dopravných prostriedkov a výrobných strojov (napr. lode, nákladné automobily, stroje na
výrobu obuvi) a návrhom rôznych súčastí obytných, pracovných i verejných interiérov. V tomto
období (od roku 1976) sa začína venovať aj voľnej umeleckej tvorbe a vznikajú prvé variabily,
ktoré sú technicky dokonale vypracované a zostrojené na základe precíznych geometrických
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konštrukcií. K takémuto typu výtvarnému prejavu ho inšpirovala práca s materiálom a kontakt
s výrobou.
o
Katedra dizajnu FA STU v Bratislave, kde pôsobí ako pedagóg od roku 1997 až
doteraz. V tomto období sa venuje nielen praktickým otázkam dizajnu a teoretickým úvahám o
problematike dizajnérskej tvorby, ale stále pokračuje v realizácii svojich geometrických vízií.


Tvorbu Mariana Drugdu možno rozdeliť do štyroch oblastí :
o
dizajn priemyselných výrobkov,
o
teoretické úvahy o problematike dizajnu,
o
poézia
o
voľná výtvarná tvorba – variabily, grafika, šperky, sochy.

Variabilám sa budeme venovať v nasledujúcom odseku, tu však pre zaujímavosť uvedieme
jednu jeho báseň:
VARIABIL
Nemá rub a nemá líc,
len množstvo podôb
na farebnej hrane
a bol by som rád
keby pripomínal
polia, lúky, doliny a stráne.
Nemá rub a nemá líc
ale dúfam, že má tvár
a že nehovorí
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nič.

Členstvo a ocenenia. Po vysokoškolských štúdiách sa stal členom Zväzu slovenských
výtvarných umelcov a následne Slovenskej výtvarnej únie. Od roku 1997 je členom Umeleckej
besedy slovenskej , v roku 1998 sa pričlenil ku skupine Klubu konkretistov. Od roku 2002 je aj
aktívnym členom medzinárodného hnutia MADI a zúčastňuje sa mnohých kolektívnych výstav
tohto hnutia po celom svete..
Marian Drugda je zaujímavým zjavom v geometrickom umení i v dizajne. Za svoju
dizajnérsku tvorbu dostal niekoľko ocenení a za svoju voľnú tvorbu :
o
v roku 1990 dostal Cenu Fondu výtvarných umení na výstave Socha piešťanských
parkov,
o
v roku 1998 Cenu Masarykovej akadémie umení v Prahe za umeleckú činnosť.
V rokoch 1998 – 2006 sa zúčastnil medzinárodných sochárskych a šperkárskych sympózií
na Slovensku, v Holandsku, Taliansku a v Maďarsku.

Výstavná činnosť Mariana Drugdu je rozsiahla. Svoje diela vystavoval na vyše 200
samostatných a kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. V tabuľke uvádzame stručný prehľad
aspoň niektorých miest, kde vystavoval svoje variabily (čerpané z [1] a z katalógov výstav):
SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
rok

Počet
výstav

názov výstavnej siene

1987

1

Dom kultúry Dúbravka

BRATISLAVA

1988

1

Klub mládeže

DETVA
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1989

2

Galéria SFVU
Galéria divadla

BRATISLAVA
TARNÓW, PL

1993

1

Studio DELLA

OSTRAVA, CZ

1994

2

Galéria Čierny orol
Výstavisko

1997

2

Dom kultúry Dúbravka
Výstavná sieň Átrium, Slovenský rozhlas

LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ
PUKANEC
BRATISLAVA
BRATISLAVA

1998

1

Renesančný kaštieľ

GALANTA

1999

1

Galéria Divadla A. Bagara

NITRA

2003

1

Klub Ministerstva obrany

BRATISLAVA

2006

1

Galéria MTA MADI

GYÖR, HU

2007

2

2008

2

2009

1

2010

1

RVS – Kaštieľ
STUDENÉ
SNG, Zvolenský zámok
ZVOLEN
Slovenský inštitút
WARSZAWA, PL
Galéria Orion, Centre D´Art Géometrique MADI
PARÍŽ, FR
(spolu s V. Hulíkom)
BANSKÁ
Galéria v podkroví, Štátna vedecká knižnica
BYSTRICA
Galéria SPP

BRATISLAVA

KOLEKTÍVNE VÝSTAVY
rok

Počet

Mestá a krajiny

Ars Kremniciensis – Traditio et Tempore 2014 – 2015/elektronický recenzovaný zborník/ ISBN 978-80-554-1160-6

výstav
1988

1

Praha – CZ

1990

2

1998

4

Havířov – CZ, Piešťany – SK
Hluboká nad Vltavou – CZ, Bratislava – SK, München – DE, Zoetermeer
– NL

1999

3

Bratislava, Lučenec – SK, Jerusalem – IL,

2000

1

Bratislava – SK

2001

2

Bratislava – SK, Opava – CZ

2002

2

Budapest – HU, Bratislava, Nové Zámky – SK,

2003

1

Budapest – HU

2004

3

Nyiregyháza – HU, Montigny, Paris – FR, Buenos Aires – AR,

2005

5

Györ–HU, Paris – FR, Sobral – BR, Buenos Aires – AR,

2006

6

Mons – BE, Bratislava – SK, París – FR, Moskva – RU

2007

4

Brasov – RO, Paris – FR, Györ, Budapest – HU,

2008

6

Bratislava – SK, Verona, Milano – IT, Karlsruhe – DE, Paríž – FR

Od roku 2009 sa Marian Drugda zúčastnil asi 30 kolektívnych výstav, prevažne s členmi
hnutia MADI. Uvádzame aspoň niektoré z nich:
2009

2

Bratislava

2010

4

Bologna, Neapol – IT, Berlín – DE, Bratislava

2011

2

Bratislava, Plzeň – CZ

2012

3

Bratislava, Palermo, Bergamo – IT,
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2013

3

Budapešť – HU, Bratislava, Caserta – IT

2014

2

Bratislava, Vác – HU

4. VARIABILY

Variabilita je slovo latinského pôvodu a znamená schopnosť meniť sa. V štatistike je to
veličina, ktorá vyjadruje mieru menlivosti, premenlivosti, nestálosti.
Variácia je pojem, ktorý sa dá v slovenčine nahradiť slovami obmena, zmena, premena,
striedanie. V časti matematiky zvanej kombinatorika má presne definovaný význam:
Variácie 𝑉𝑘 (𝑛) sú usporiadané k – členné skupiny prvkov, ktoré vyberáme z n – početnej množiny.
Počet variácií sa vypočíta podľa vzťahu: 𝑉𝑘 (𝑛) = 𝑛 . (𝑛 − 1). (𝑛 − 2) … (𝑛 − 𝑘 + 1) .
Ak číslo 𝑘 = 𝑛 , potom variácie nazývame aj permutácie.
Variabil je pojem, ktorý vznikol zlúčením významov oboch predchádzajúcich slov.
Zaviedol ho Marian Drugda na pomenovanie svojich objektov s geometrickou kompozičnou
osnovou. Z hľadiska formy rozlišuje tri typy:
o
Reliéfne –
závesné objekty, ktoré pozostávajú prevažne z troch perforovaných
farebných plôch zo sololitu, uložených na sebe a fixovaných kovovou konštrukciou. Dajú sa
zavesiť na stenu. Doposiaľ ich vytvoril približne 150 ks .
o
Plastické –
priestorové objekty zložené zo stabilných plôch rôznych
empirických i geometrických tvarov, do ktorých sa zasúvajú menšie farebné a rôzne perforované
plochy (cca 50 ks).
o
Plošné
–
vyrezávané z papiera a variabilná grafika (cca 70 ks).
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Vo všetkých svojich dielach Marian Drugda veľmi citlivo experimentuje s geometrickými
tvarmi a štruktúrami, ktoré kombinuje pomocou Euklidovských transformácií – rotácia, posunutie,
súmernosti. Silný estetický zážitok z jeho diel umocňuje aj citlivý výber farieb a precízne
opracovanie materiálu. Invencia, s akou sa pohybuje vo svete geometrie je obdivuhodná. Každý
nový variabil je v jeho prípade len stupienok na ceste k ďalšiemu hľadaniu, k ďalším
kompozičným experimentom. Spôsob, ako narába s geometrickými konštrukciami je zaujímavý
nielen z umeleckého hľadiska, ale i z geometrického a psychologického . Myšlienky a postupy
zakomponované vo variabilách by sa dali použiť aj na rôznych typoch škôl nielen vo výučbe
geometrie a matematiky, ale predovšetkým pri výchove k vnímavosti a kreativite.

Reliéfne objekty tvoria najpočetnejšiu časť z celej Drugdovej tvorby. Tvoria ju väčšinou tri
perforované štvorcové platne zo sololitu, ktoré sa navzájom líšia výrezmi a farebnosťou. Tvary
výrezov vo všetkých troch platniach sa geometricky navzájom dopĺňajú a pri uložení na seba
vytvárajú ucelenú harmonickú kompozíciu. Variabilita kompozícií je obrovská, vďaka tomu, že
platne môžu rotovať okolo svojho stredu a sú obojstranné. Poďme sa najprv pozrieť na to, koľko
rôznych kompozícií sa vytvorí z dvoch a troch štvorcových platní. Potrebujeme k tomu trochu
matematiky:
o
jedna platňa má 8 možností, ako ju umiestniť na stenu, pretože
(rotácia) + (preklopenie) :
4x2=8
o

dve platne nám umožnia vytvoriť 128 rôznych kompozícií, pretože
(rotácia) + (preklopenie) :
8 x 8 = 64
Usporiadanie na seba – variácie: 𝑉2 (2) = 2 . 1 = 2
Spolu možností:
64 x 2 = 128

o

tri platne nám umožnia vytvoriť 3072 rôznych kompozícií, lebo
(rotácia) + (preklopenie) :
8 x 8 x 8 = 64 . 8 = 512
Usporiadanie na seba – variácie: 𝑉3 (3) = 3 . 2 . 1 = 6
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Spolu možností:

512 x 6 = 3072

Z geometrického hľadiska sú na variabiloch zaujímavé nielen Euklidovské transformácie,
ale i sortiment tvarov a línií, ktoré používa pri perforovaní jednotlivých vrstiev.
Ak máme možnosť nahliadnuť do jeho ateliéru a zadívať sa na reliéfne variabily uložené podľa
časovej postupnosti ich vzniku, zaujme nás aj ich myšlienková a tvarová náväznosť. Pri tvorbe
prvých variabil používal empirické krivky, ktoré postupne dopĺňal a nahrádzal rovnými líniami a
kružnicami, pričom rôzne obmieňal ich polohu voči stranám štvorca. Je nemožné slovne popísať
proces hľadania a tvorby Mariana Drugdu, pretože slová sú príliš skúpe na opísanie variability
jeho objektov. Vizuálne vnemy nám odhalia oveľa viac z jeho myšlienkových a tvorivých
procesov.

Obr.15: VARIABILY – na začiatku bola stopa, potom empirická čiara a priama línia.......( foto Pavel Koreň)
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Obr.16: VARIABILY – empirická čiara sa transformuje na paralelné línie, ktorých interakcia s obrysmi štvorca má nekonečne
veľa kompozičných možností ....(foto Pavel Koreň)

Obr. 17: VARIABILY – aj priamka má svoje trhliny..... (foto Pavel Koreň)
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Obr. 17: VARIABILY – hra s posúvaním štvorca..... (foto Pavel Koreň)

Obr.18: VARIABILY – koľko štvorcov vidíme a koľko nie??? ..... (foto Pavel Koreň)
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Obr.19: VARIABILY – aj s kružnicovým oblúkom sa dá hrať..... (foto Pavel Koreň)

Obr.20: VARIABILY – aj téma kruhu je pre Mariana Drugdu nevyčerpateľná ..... (foto Pavel Koreň)
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Obr.21: MARIAN DRUGDA referuje prof. Velichovej o svojom svete geometrie ..... (foto Božena Koreňová)

Obr.22: PLASTICKÉ VARIABILY – poznáme mieru premenlivosti geometrických foriem ????? ..... (foto Pavel Koreň)

Plastické variabily sú priestorové skulptúry zložené z dvoch častí – z pevného stojana a z dvoch
alebo troch zasúvacích variabil. V ateliéri Mariana Drugdu ich nájdeme vyše 50, v tomto článku
však prezentujeme iba dve z nich.
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5. ZÁVER
Variabily Mariana Drugdu nám pootvorili dvierka nielen do geometrie sveta, ale
predovšetkým do sveta geometrie. Jeho tvorba nemá ambíciu spoznávať a meniť zákonitosti
priestoru ani zrakových vnemov, ale obohacovať vnútorný svet geometrie.
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Anotácia: Článok predstavuje život a dielo fotografa Martina Martinčeka v kontexte doby
v ktorej žil a tvoril. Autor skúma aspekty slobody a humanizmu v živote a v tvorbe Martina
Martinčeka, rozoberá vzťah obrazu a slova v jeho tvorbe a poukazuje na špecifiká možností
tvorby v čase totalitného režimu.
Kľúčové slová: život a tvorba Martina Martinčeka, fotografia krajiny a ľudí, humanizmus, ľudské
hodnoty, slovo a obraz, báseň a fotografia, spoločenský kontext a tvorba.
Annotation: This article outlines the life and the work of a photographer Martin Martinček in the
context of his era. Author analyses aspects of freedom and humanism in the life and work of this
exceptional artist. The article also deals with the relation of the image and the word in the work
of Martin Martinček and the influence of totalitarian regime on his art work.
Key words: life and work of Martin Martinček, landscape and people photography, humanism,
human values, the word and the image, the poem in connection to photography, social context of
art work.

„Naskrze nikto z nás neutečie pamäti času, ktorý objektívne bude súdiť náš zmysel pre
dôležitosť vecí života. A, samozrejme, aj to, ako sme dokazovali a dokázali, že dobrá fotografia
nie je mŕtva fotografia.“ (Martinček, 1995 s. 69)
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Martin Martinček sa narodil 30. januára 1913 v Liptovskom Petri ako druhé dieťa v rodine
staviteľa. Detstvo prežil na Spiši, v Spišskej starej Vsi a na Šariši, v Sabinove. Po maturite na
reálnom gymnáziu v Prešove študoval v rokoch 1932 – 1937 na Právnickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave, kde získal aj doktorát. Začínal v advokátskej praxi, neskôr
i v súdnictve. Po vojne v roku 1945 spoluorganizoval Povereníctvo spravodlivosti, neskôr
Povereníctvo financií. Od nasledujúceho roku až do februára 1948 zastával funkciu prezidiálneho
šéfa Úradu Predsedníctva Slovenskej národnej rady v Bratislave. V roku 1947 sa oženil
s akademickou maliarkou Ester Šimerovou.
Nový režim Martinčeka odsunul z verejného života. V júni 1951 bol pridelený ako
robotník do tehelne v Liptovskej Ondrašovej, dnes mestskej časti Liptovského Mikuláša. Neskôr,
kvôli zdravotným komplikáciám, pracoval v prostredí Komunálnych služieb v Liptovskom
Mikuláši, kde ho následne zamestnali ako plánovača. Martinčekove kontakty v štátnej správe
pomohli predstaviteľom mesta i okresu získať rozvojové financie, hoci Martin Martinček, ako
sám vravel, musel zostať „v prítmí“.
V rokoch 1955 – 1961 bol riaditeľom a zároveň jediným pracovníkom nového Múzea Janka
Kráľa a rozhodujúcou mierou sa zaslúžil o jeho otvorenie. V tom čase sa už venoval umeleckej
fotografii. Od roku 1957 bol členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov v Bratislave. Na
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cestu profesionálneho umeleckého fotografa sa vydal ako 48-ročný, aj vďaka manželke Ester,
renomovanej slovenskej maliarke a výtvarníčke. Martinček mal uľahčené rozhodovanie tým, že
jeho manželka sama tvorila a nebola odkázaná na to, čo on zarobil. Taktiež nebol opantaný
veľkomestskými spôsobmi, z ktorých osídiel nemožno uniknúť.
Martin Martinček patrí k mimoriadnym a svojim dielom k najväčším slovenským
umeleckým fotografom. Inšpirovaný ľuďmi a prírodou rodného Liptova vytvoril rozsiahle, často
novátorské fotografické cykly. Už jeho prvá kniha Nezbadaný svet s veršami Laca Novomeského
z roku 1964 vzbudila ohlas, zvlášť v zahraničí. V roku 1966 vyšla kniha Vám patrí úcta, postupne
ďalšie: Svetlá vo vlnách (1969), Vrchári (1975), Hora (1978), Chvála vody (1981) a Čas slnka
(2000). Na troch obrazovo-textových publikáciách spolupracoval s básnikom Milanom Rúfusom:
Ľudia v horách (1969), Kolíska (1972) a Báseň o Kriváni (1988). Spoločne s Mariánom Pauerom
vznikla publikácia Ako sa krúti svet (1995), bibliofília Chvála svetla (1998) a reprezentatívna
monografia Martin Martinček (2003). Majstrove fotografie sú súčasťou vydania esejí Dalimíra
Hajka Rozpätie dňa a noci (1992) a publikácie Daniela Šimka Si sneh (2005).
Martinčekove fotografické cykly inšpirovali tvorcu celovečerného dokumentárneho film
režiséra Dušana Hanáka Obrazy starého sveta (1972), ktorý patrí k najúspešnejším a
najoceňovanejším slovenským filmom.
V roku 1998 mu ako doteraz jedinému fotografovi udelili Cenu Martina Benku. Od
prezidenta SR získal v roku 2003 štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. stupňa za
celoživotné dielo. Martinček bol aj nositeľom medzinárodného titulu Excelencia FIAP.
Fotograf Martin Martinček zomrel z 1. na 2. mája 2004 v Liptovskom Mikuláši.
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„Aj keď sú štruktúry zeme, stromov, skál malé, ide o veci veľmi vážne, lebo sú súčasťou
vesmíru aspoň do takej miery, do akej sú súčasťou vesmíru prchavé okamihy radosti, žiaľu alebo
iných foriem ľudského bytia.“(Martinček 1995, s. 32)
V rozsiahlych cykloch Nezbadaný svet, Svetlá vo vlnách, Chvála vody, Hora, i v dosiaľ
nevydaných cykloch Kamene vstali z mŕtvych či Svetlo na veciach zeme, autor citlivo umocnil
námety, ponúkané ľudskému oku prírodou. Ochota učiť sa poznávať neznáme písmená v jej
abecede mu umožnila čítať v tomto nevyčerpateľnom prameni inšpirácie a prinášať o tom
svedectvo vo svojich snímkach. Legendárny je najmä Martinčekov dialóg s riekou. Vtedy
nefotografoval len z brehu ale vstupoval priamo do prúdu riek. A mnohokrát nevyťahoval len
svoje premočené telo ale aj fotografickú techniku. Prečo tak vytrvalo podstupoval tento nerovný
zápas?
„Vidieť rieku nesmrteľnú, živú a farebnú bolo pre mňa veľkým šťastím. Som jej hlboko
vďačný, že dovolila, aby som ju tak dlho obťažoval. Počas fotografovania horských potokov
v Liptove som spozoroval, že pri stotinách sekúnd vlny prinášajú obrazy. Tak som na hladine
objavil rôzne ľudské postavy a tváre.“ (Pauer 2007)
Áno, ľudské postavy a tváre. Orientácia na človeka je v tvorbe Martina Martinčeka
prvoradá. Po legendárnom českom filmárovi a fotografovi Karlovi Plickovi, ktorý mapoval ľudí
a krajinu slovenského vidieka najmä v prvej polovici dvadsiateho storočia, bol Martinček ďalším
fotografom s podobným cítením a orientáciou. Jeho doménou boli najmä ľudia a krajina rodného
Liptova.
„Vtedy som sa rozhodol, že zachytím ľudí z Liptova. Ich život a ťažkú prácu,“ povedal
Martin Martinček pri príležitosti jeho retrospektívnej výstavy v Slovenskej národnej galérii roku
2000. „Reči o tom, že ma ktosi prinútil, aby som fotografoval starých ľudí, nie sú pravdivé. Bolo
to vo mne. Bola to výzva mojich predkov.“ (Petránsky 2004)
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Osudy ľudí z Martinčekových fotografií nechal vyznieť v pamätnom filme Obrazy starého
sveta režisér Dušan Hanák. Zachytil v ňom životné príbehy hrdinov Martinčekových portrétov.
Sú tu príbehy stolára Mateja Špitku, ktorý sa priznáva, ako sedem dní bojoval s veľkým strachom,
pokým sa dozvedel výsledok lekárskeho vyšetrenia, príbeh košikára Martina Dutku, ktorého po
smrti manželky priviedla späť do života jeho sestra, či rozhovory o živote a smrti s Adamom
Kurom, ktorého osud pripravil takmer o všetko, nikdy sa však nezabudol predstaviť: „Ja som
Adam, človek“. Nevšedné snímky všedných ľudí. (Petránsky 2004)

Krok za krokom môžeme sledovať myslenie a činy ľudí, ktorí v pote tváre, zhrbení k zemi,
dorábali svoj chlieb každodenný. Neúnavne stúpali do vrchov, merali svoju životnú púť, ako vraví
básnik, po drevenom oblúku kolísky a kríža. (Martinček, Rúfus, 1972) Ku šindľu šindeľ, písmeno
ku písmenu, deň ku dňu. Aby potom zostúpili po tých istých schodoch, do tej istej zeme: rovní
a priami. Celý život ohýbaní, a predsa nezlomení. Sú to snímky všedných dní, ktoré na Liptove
odjakživa ako „záprahy na obidvoch koncoch presahovali hlboko do noci“ (Pauer 1995, s.6). Je
to kronika vrchárskeho rodu. Ako vraví vo svojom cykle Vrchári Martin Martinček „Vrchár,
človek obyčajný, dobrý syn matere, aj keď býva macochou, patriot i vo vlasti nehostinnej,…občas
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napriek zodratosti tela hrdé tváre a hrdé hlavy, nepokorené ani trápením. Lebo hoci pri zemi,
sklonený k nej, je vrchár z najrovnejších, najmenej pokrivených ľudí“.(Martinček 1975)
Fotografia ide s dobou a prispôsobuje sa príslušným duchovným prúdom spoločenského
života. Jej základnou tendenciou v tvorbe Martina Martinčeka bolo oslobodzovanie sa od
romantizujúceho pohľadu fotografickej tvorby predchádzajúcej generácie. Martin Martinček sa
riadil tým, čo pokladal za správne a čo mu bolo najbližšie k jeho človečenskému cíteniu
a vnímaniu. Jeho výpoveď sa stala osobnou a svojim ľudským prístupom nadčasovou.
Fotografiami Martinček nič nezveličuje, nementoruje, len ukazuje životné situácie ľudí v ich
úprimnej podobe.
Andreas Müller-Pohle (1988) rozlišuje dva druhy fotografov: nálezcov a vynálezcov.
Nálezca pracuje „za pochodu“ ako lovec či zberač. Jeho činnosť môžeme charakterizovať ako
„vyhľadávanie scén“. Vynálezca manipuluje a jeho činnosť je „inscenovaný objav“. Hľadať
a nachádzať znamená návrat k prírode. Martinčekov postup tvorby spočíva práve v objavovaní
existujúceho, reálneho. Je to hľadanie a nachádzanie človeka spojeného s prírodou. Je to jeho
návrat k prírode a k ľudskej prirodzenosti.
Fotografická tvorba Martina Marinčeka je príbehom o osamelosti, starosti ale aj o radosti
zo života. Je to prejav hľadania symbolu súdobého sveta. Je to pohľad na niečo čo pomaly zaniká,
ale zároveň na niečo čoho hodnota je nesmierne vysoká. Hodnota na ktorej možno stavať
budúcnosť. Martinčekovo fotografické dielo je svojskou biografiou, ktorej cieľom bolo
informovať pre dnešok a zaznamenávať pre zajtrajšok. Bez zveličenia môžeme konštatovať, že sa
stalo učebnicou histórie.
V celej tvorbe Martina Martinčeka je charakteristickou dominantnou tematikou príroda
a človek. Fotoaparát sa stáva nástrojom fotografovho citu a inteligencie. Vo fotografiách a nimi
zobrazovaných udalostiach je „hmatateľný“ osobný výraz autora. Martinček mal záujem ukázať
realitu takým spôsobom, aby privádzala diváka k hodnotám, ktoré sa snažil objaviť sám autor
a ktoré sa stali súčasťou jeho života. Tieto hodnoty objavoval a upevňoval prostredníctvom svojej
fotografickej tvorby. V duchu tvrdenia, že hlavným poslaním fotografie je vysvetľovať človeka
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človeku a každému seba samého sa fotografické cykly Vám patrí úcta, Vrchári, Kolíska, Ako sa
krúti svet, stali pamäťou o zmysle ľudského údelu ale aj nádejou, ako tento údel prekonávať. Na
fotografiách vidíme odkazy ktorým predchádzali holé fakty reality a ktoré zachytávajú vnútorný
zmysel života. Fotografie sú zintenzívnením skúsenosti života v jej symbolickom význame. Sú
podnetom pre citovú a myšlienkovú účasť na veciach, ktoré fotografie zobrazujú.

Humanistické posolstvo je najokázalejšie vyjadrené v tvorbe orientujúcej sa na človeka
a zachytenie jeho podoby v kontexte jeho života. Ukázať aj tým čo „nevidia“, či nechcú vidieť
hodnoty periférneho sveta, sveta ustupujúceho, vymierajúceho, sveta spojeného s prírodou.
Slovami Martina Martinčeka: „Prichádzame z miest, úradov a obchodov, zo škôl a tovární. Máme
v očiach litery a koruny, asfalt a autá, múry a stroje. Preto nevidíme rukopis brázd a klasov na
tvárach horalov a skamenené koberce kôry na dlaniach starých drevorubačov, ktorí ako balvany
v koreňoch stromov trčia na zápražiach svojich chalúp. Preto nevidíme hlboké vrásky starých žien
hniesť desaťročia vrchom naložených vozov sena, čo nahrabali z lúk, a zemiakov, čo vykopali
z polí. Preto necítime teplo, ktorým dávali život času a čas k životu. Preto nevidíme tých, ktorí sú
hodní úcty.“ (Marinček 1975 s.9) Preto je umelecko-dokumentárna tvorba Martina Martinčeka
dôležitá, aby ukazovala aj tým menej citlivým, citlivé stránky a podoby reality. Dôležitým sa dnes
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stáva i fakt nezabudnúť práve na jeho tvorbu a ukazovať ju ďalším generáciám a otvárať im oči
pre tmavé či zabudnuté kúty ľudského sveta.
Podobne ako dokumentaristi – fotožurnalisti vojnových konfliktov, ktorí viacerí obetovali
vlastný život pre svoju práci v ktorej videli posolstvo pre druhých, aj Martin Martinček obetoval
svoj život umeleckému dokumentu krajiny a ľudí. Podobne ako by sme hovorili o súčasných
dokumentaristoch, ktorí cestujú do odľahlých kútov zeme, aby nám priblížili „divé“ kmene
prírodných národov niekde uprostred Amazonského pralesa, alebo na ostrove Java. Na rozdiel od
odľahlých kútov zeme, Martinček nachádza tieto odľahlé miesta „hneď za humnami“. Všetky
svoje „výlety“ za fotografiou nepresiahli hranicu 100 kilometrov od jeho bydliska v Liptovskom
Mikuláši. Z núdze cnosť.
Pre Fotografa nie je dôležité ako ďaleko a ako nové sú preň miesta ku ktorým chodí, ale
ako sa na ne díva a ako sa s nimi zžije. Podobne pristupoval k práci i slávny fotograf Henri CartierBressona, ktorý tvrdil, že objekt, ktorý fotografujeme nie je dôležitý, dôležité je to, ako k tomuto
objektu pristupujeme. Pre Martina Martinčeka však je „objekt“ tiež dôležitý. Je preň rovnako
podstatné, akým spôsobom sa človek dostane k objektu svojej fotografie, aký má vzťah k tomuto
objektu a aký má tento objekt vzťah k nemu. To čo fotograf na svojich fotografiách ukazuje je
skôr jeho vzťah k zobrazovanému než samotný objekt. Urobiť dobrú fotografiu miesta a ľudí
v ňom, urobiť dobrý portrét človeka nie je len vecou technickej stránky fotografie, ale hlavne
prístupom fotografa k tomu čo zachytáva. K dobrej fotografii je nutné svoje „modely“ dobre
poznať, žiť s nimi, zažívať s nimi vietor i dážď, slnko i spln. Podobne ako pracuje väčšina dobrých
fotografov aj Martinček žil svojou prácou dňom i nocou.
Ilustrovať jeho prístup k tvorbe môžeme na mnohých príbehoch vzniku jednotlivých
fotografií. Jeden z mnohých je o pani Veronike Radlik. Stará pani žila v malej ošarpanej šope
spolu s kozou a kozliatkom. Jej životný údel nebol ľahký, zanevrela na ľudí a buď s nimi
nekomunikovala alebo s nimi jednala s odstupom a do ohrady kde mala šopu-príbytok sa nikto
neodvažoval vojsť. Neustále nosila so sebou palicu a vedela hockomu nakydať ba ho i latou
pretiahnuť. Martin Martinček si predsa k nej našiel cestu. Najprv bez fotoaparátu, neskôr práve
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prostredníctvom fotografii si získal náklonnosť chudobnej, ťažko skúšanej ženy aby mohol
vytvoriť dokument o osude človeka.
„Veronika Radlik mala dve dcéry a muža. Po pôrode druhej dcéry 1914 sa jej zhoršil
zdravotný stav a začala vykašliavať krv. Muž musel narukovať a padol v prvých mesiacoch vojny.
Ostali jej dievčatá, stará drevenica, humno, koník krava, tri roličky, lúka a choroba. Lekár jej
poradil v tých časoch jediný liek pre chudobných: čerstvý vzduch a kozie mlieko. Zaťala sa
a povedala si že, sa bude ruvať so smrťou aspoň do tých čias kým deti nedorastú. Predala kravu,
kúpila dve kozy. Aby deti nenakazila, prísne dodržiavala radu od lekára, aby bola s nimi čo
najmenej. Dcérkam navarila a ak nemala inú robotu motala sa okolo domu a od jari do zimy
pracovala na lúke a na poli. Večer deti zamykala do dreveničky a sama chodila spávať do humna.
Bolo v ňom vždy dosť sena. Urobila si v ňom dieru, vtiahla perinu, hlavnicu a namiesto plachty
starý koberec. Cez strechu fučalo. „Bola som furt na čerstvom lufte a kozieho mlieka som pila
toľko, koľko som vládala. Švábku a jačmeň som si dogazdovala na poli. Nebála som sa nikoho,
okrem pána Boha, a bola by som zabila každého kto by sa mi postavil. Ruvala som sa so smrťou
ako vyhladnutý pes o kosť. Aj so susedmi, ak mi nechceli uznať, ako mi je ťažko. A bolo mi naozaj
ťažko. Viem, že ma ľudia znenávideli. Najmä susedia, lebo som im v ničom neustúpila, nič
neuznala, lebo žili dobre a mne bolo veľmi ťažko.“ Pri ponuke dať ju do starobinca každého
vyhrešila ba ho i nabila. „Tu žijem a tu som cisárom aj pánom. Niet toho ancijáša, ktorý by mi tu
mohol rozkazovať!“
S polovicou pľúc sa dožila vysokej staroby. Dcéry sa povydávali, drevenička sa zvalila ,
lebo sa nemal o ňu kto starať. Mladšia dcéra sa vydala do „múra“ v dedine, chodievala k nej dva
tri razy do roka keď bývajú najtuhšie zimy. Staršia sa vydala za baníka do Ostravy a tú ani
nevída.“ (Martinček 1995, s. 107-111)
Po uverejnení fotografického dokumentu o pani Veronkie Radlik, so sprievodným slovom
od Dr. Ľudvíka Součka v mládežníckom časopise Junák (1969), nastali v živote pani Radlik
zmeny. Vnuk ukázal časopis mame, dcére Veroniky Radlik, vydatej za baníka v Ostrave. Udalosti
nabrali rýchly spád: ešte tej jari kúpili starenke peknú drevenicu do ktorej sa hneď nasťahovala.
Z postrachu susedov celej dediny sa stala milá a usmievavá žena. Marián Pauer o Martinčekovi
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píše, že život takto dáva za pravdu fotografovi, lebo ľudia prostredníctvom jeho obrazov môžu
hľadať a nachádzať to čo stratili so svojej duše. (Pauer, 1995)

Martinčekove fotografie nezachytávajú ľudí len v ich faktickej podobe. Ponúkajú nám
pohľad do ich osudov a ukazujú ich človečenský rozmer. Dávajú nám možnosť zakúsiť a aspoň
sprostredkovanie nadobudnúť poznanie a skúsenosť, ktorú pri svojej práci nadobudol autor. A nie
je to len nostalgia za zanikajúcou jednotou človeka a jeho prirodzeného sveta. Fotograf nám
láskavo ponúka do našej pozornosti, že stojí za to učiť sa a naučiť sa múdrosti od obyčajných ľudí.
Aj keď samotná skúsenosť života je neprenosná, Martinčekove fotografie sa nám môžu stať
odrazovým mostíkom k ľudskému postoju k bytiu, k ľudskému kontaktu s pravdou života. Vo
fotografiách nachádzame odkazy na hodnoty, ktorými ľudia žili a žijú. Tieto hodnoty odchádzajú
spolu s ich nositeľmi a fotograf, ktorý svojou tvorbou zachytáva aspoň obraz týchto nositeľov, ich
v symbolickom zmysle prenáša a uchováva. Takto sa doslova prenášajú a zachovávajú v podobe
znaku, znaku, ktorý môžeme dekódovať a interpretovať, znaku, ktorý môže ovplyvniť náš život,
znaku, prostredníctvom ktorého môžeme tieto hodnoty zvnútorniť a takto ich znova urobiť
živými.
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„Každý dokáže fotografovať. Ale nie každý dokáže pozorovať. Fotografovanie je len potiaľ
umenie, pokiaľ používa umenie pozorovať, Pozorovanie je elementárne básnický proces.“
(Martinček, 1995 s. 144)
V Martinček vo svojich knihách často spolupracuje s básnikmi. Na troch obrazovotextových publikáciách spolupracoval s básnikom Milanom Rúfusom: Ľudia v horách (1969),
Kolíska (1972) a Báseň o Kriváni (1988). Karel Dvořák, český teoretik a publicista, napísal
o Kolíske, že je „azda najživotnejší román, najnežnejšia báseň, najpregnentnejšie politické
vyznanie, aké sa o duši Slovenska zrodilo“.(Dvořak 1975)
Milan Rúfus spolupracoval aj na knihe Vám patrí úcta, kde napísal vstupný, poetický text
pred súborom fotografii. Slovo poeticky načrtáva, odkrýva tú cestu, ktorou treba ísť pri „čítaní“
Martinčekových fotografii. Poézia slova poukazuje na poéziu obrazu v jej najotvorenejšej forme.
Pomáha tým, ktorý ešte nemajú zažitý a zvnútornený proces čítania a interpretácie obrazu. Ku
každému obrazu môže prislúchať text, ktorý ho vhodne doplní a usmerní diváka v jeho snahe
porozumieť a prevziať, dekódovať posolstvo, ktoré do obrazu-fotografie vkladá autor.
Poézia poukazuje na hodnoty, ktoré máme odhaľovať v posolstve fotografie, v posolstve
jej témy. Martinček pomocou svetla, kresby tieňa, hĺbkou ostrosti obrazu, pomocou zmrazenia
správneho okamžiku zachytáva obraz ľudí a ich životných osudov.
Povedané slovami Milana Rúfusa:
„Uži si plamienok tváre, chveje sa, klesá.
... Uži si plamienok tváre, cúva, rastie so seba.
... Čítaj pri tom plamienku, čítaj vrásky – klinové písmo osudu.
... Čítaj tie tváre, pečate neustálej tvorby. Čo je za nimi:
... Hodiny, dni, týždne, mesiace, roky, gestá, pohyby, úsmevy, slzy, nájazdy histórie i malé
osobné drámy – všetko sa zaznamenáva, leptá na kožu. Čítaj to slávne tetovanie bojovníkov.
Tí, ktorí pred vami žijú na týchto obrazoch...“ (Rúfus 1966)
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Pri Martinčekových fotografiách je vhodná báseň alebo samotný príbeh odohrávajúci sa
na fotografii. V spomínanej knihe nie sú fotografie doplnené o príbehy ich vzniku, ale o príbehy
samotných protagonistov zachytených na fotografiách. Sami rozprávajú o udalostiach, ktoré sa
aktuálne dejú, porovnávajú ich s minulosťou. Rozprávajú o svojich životoch ako ich prežívali
a ako ich žijú teraz. Hovoria o svojich starostiach i radostiach. Komentujú spoločenské zmeny
a ich dôsledky na ich životy.
Prostredníctvom týchto príbehov a komentárov sa veľa dozvieme o ich živote a dobe
v akej žili kedysi a v akej žijú dnes. („Dnes“, treba vnímať v kontexte rokov 1964-65 kedy
fotografie vznikali.) Nachádzame tu vyjadrenie prostých ľudí a ich pohľad na spoločenské pomery
tej doby. Ide o ľudí na periférii spoločnosti, jednoduchých pracovitých ľudí z vidieka a hôr. Ich
životy boli plné ťažkej práce na poliach a v horách. Preto s pochvalou vítajú každý pokrok
spoločnosti v oblasti technickej pomoci pre uľahčenie života. Vidno to na komentároch, keď si
ľudia pochvaľujú vybudovanie asfaltových ciest, zavedenie autobusových spojov, elektrifikáciu
príbytkov. S pochvalou „ľahšie sa nám žije“ poukazujú tiež na druhú stranu mince. Ťažkajú si na
v tej dobe povinné odovzdávanie časti úrody pre drobnochovateľov a malopestovateľov, tzv.
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kontingent. Tieto a podobné ťažkosti, ktoré priniesla spoločenská zmena socializmu však nie sú
dominantou kníh. Ako sme už spomenuli fotografie doplnené textami sú oslavou a hlbokým
prejavom úcty k hodnotám, ktoré ľudia z hôr zastávali a podľa ktorých sa riadili.
Obraz doplnený slovom, slovo podporené obrazom. Nieto niekedy rozdielu čo je slovo
a čo obraz. V mysli človeka sa všetko spája do jedného celku do jednoty slova a obrazu do znaku,
ktorý sa uchováva hlboko. Fotografie sú okamihy času a priestoru, prerozprávané čiernobielou
farbou usporiadanou tak aby sme mohli „čítať“. Slová básne sú tiež „čierne na bielom“
usporiadané tak aby sme mohli čítať. Oboje však nestačí len „čítať“. Oboje je nutné pochopiť.
Tak ako vznikajú fotografie hĺbavým pozorovaním reality a poznaním fotografického
média a jeho techniky, tak aj „čítanie“ fotografii si vyžaduje poznanie tohto média a hĺbavé
uvažovanie o zmysle. Tak ako poznáme gramatiku jazyka slova je treba poznávať aj gramatiku
obrazu. Pomôcť si môžeme navzájom pri slovách obrazom a pri obraze slovom. Oba jazyky sú
samonosné a celistvé, jeden druhého v podstate nepotrebuje ale je dobré ak si pomáhajú
a spoločnými silami prinášajú svoje posolstvo. Ich sila sa tak umocní, ich prienik do mysle či duše
človeka bude hlbší. A o to ide pri spojení slova a obrazu do jednej „básne“.
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„Potešenie zo škaredosti, erotiky, z „cvakania“ biedy tretieho sveta sa jedného dňa prežije
a znovu sa príde na to, ako môže byť život krásny a zaujímavý, keď sa namiesto pre nihilizmus
rozhodneme pristupovať k tvorbe s obdivom a úctou. Život sám sa nezmení ale náš postoj
k nemu.“ Helmut Gernsheim, 1989 (Co je fotografie, 1998, s. 322)
Istú korešpondenciu princípov tvorby Martina Martinčeka nachádzame v skupine
Magnum, ktorú založili v roku 1947 Henri Cartier-Bresson, David Seymour-Chim, Robert Capa
a George Rodger. Ich programová humanistická orientácia a ich vysoké nároky na formu
fotografického obrazu sú blízke i Martinčekovi. V intenciách Bressonovho princípu
„rozhodujúceho okamihu“ (v jednej snímke zachytiť podstatu udalosti) môžeme súbory
fotografických kníh Vám patrí úcta, Vrchári, Kolíska, Tak sa točí svet, radiť do kontextu
fotografickej tvorby povojnovej humanistickej reportáže Wernera Bischofa a Emila Schultessa zo
Švajčiarska, Ernsta Haasa z Rakúska, Eda van der Elskena z Holanska či Dmitrija Baľtermanca
zo Sovietského Ruska.
Fotograf za socialistickej éry nemohol uverejňovať to čo by chcel, pokiaľ to bolo v rozpore
s predstavami vedúcich síl krajiny. Mal obmedzenú voľnosť pohybu a nedostal sa tam kam by
chcel, pokiaľ ho režim neuznal ako loajálneho a reprezentujúceho peknú a dobrú tvár režimu.
Spomínané obmedzenia platili aj v prípade Martina Martinčeka. Špecifikum
Martinčekovej tvorby, že sa celý život zaoberal iba obrazmi ľudí a kraja jedinej oblasti, je do
veľkej miery zapríčinené režimom a hlavne vzťahu režimu k osobe Martina Martinčeka. Politické
podmienky danej doby neumožňovali fotografovi akým bol Martinček príliš veľký a voľný pohyb.
Aj keď jeho fotografie nepolemizovali a nekritizovali súdobú realitu, neboli vždy v dobrozdaní
politickej moci. Predsa len obrazy starcov a stareniek, stáročných dreveničiek a hlavne nemoderné
opracovávanie polí a lúk neboli v súlade s oficiálnym obrazom pokrokovej, modernizujúcej sa
republiky. Niektorých dokonca jeho fotografie poburovali. Toto, že je obraz Slovenska? Nie je to
znevažovanie našich otcov a dedov, našej domovizne? Také a podobné otázky bolo možno počuť
ale poväčšinou zanikali v tichom a predsa jasnom rozprávaní samotných fotografií.
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Nemožno úplne zovšeobecňovať, ale mnohí fotografi ako aj Martin Martinček mali ťažký,
zároveň však krásny a zaujímavý život. „Polená, ktoré mi mocní hádzali dlhé roky pod nohy,
používal som ako stavebný materiál na vyplnenie jamy, do ktorej ma sotili, aby som sa stratil
z ľudského povedomia. Založiť v pokročilom veku celkom novú existenciu na celkom odlišnom
druhu práce a štartovať do nej z jamy, a nie z normálnej situácie, vyžadovalo trvalú mobilizáciu
všetkých duchovných a telesných síl.“ (Martinček, 1995 s.8) Čiže každá situácia si vyžaduje
nasadenie celého človeka sústredeného na svoju činnosť . Potom je možné dosiahnuť aj
v neľahkých podmienkach maximum. V Martinčekovom prípade je to otázkou postoja a vzťahu
ku krajine a ľudom v ktorej fotograf žil. Ak fotograf žije vlastnou prácou, a nachádza
sebauplatnenie v ľudskom postoji a pohľade na svet, nemôže byť v rozpore s režimom. Je
pravdou, že nemôže ukazovať všetky veci, ktoré vidí inak ako ich charakterizuje vládna moc.
Vládnuci režim je spokojný, keď dokumentaristi ukazujú prosperitu a šťastie v spoločnosti. Ide
o princíp hľadieť na veci a ukazovať ich z ich pozitívneho hľadiska. Niektorí fotografi sa vyjadrili
k tejto téme a poukazujú na fakt dnešnej absencie pozitívneho a svetlého vo fotografiách
dokumentujúcich dnešný svet.
Američan Ralph Gipson (1939), fotograf „kúskov poriadku v mori chaosu reality“,
fotografovaním meria svoje prijímanie reality. Charakterizuje fotografiu ako slovo, slovo ktorým
pomenúva okolitý svet a záleží len na ňom či mu dá prívlastok čierny alebo biely. Hovorí,
že súčasná sociálna-humanistická fotografia ukazuje vlastne to najhoršie čo spoločnosť dokáže.
Utrpenie kohosi hladujúceho sa v mnohých prípadoch zaznamenáva už len z dôrazom na získanie
zlatej medaily či inej ceny. Takýto prístup k fotografii Gipsona nezaujíma. Uvažuje nad tým ako
svetlo odhaľuje rôzne vlastnosti toho čo vidí, ako a na čo má zaostriť. Napokon myslí na to ako
vec reprodukovať a v akom kontexte ju ponímať. (SEDEM No1, s. 30 – 39)
Paralelu s Gipsonovím prístupom môžeme nachádzať v súbore fotografii Martina
Martinčeka Nezbadaný svet, kde nám autor odkrýva hru svetla a tieňa na vodnej hladine či
štruktúre dreva. Cykly Chvála svetla a Čas slnka sa priamo zaoberajú svetlom ako zdrojom
fotografickej tvorby. Tvorby, ktorá pozdvihuje a napĺňa človeka radosťou. „Keď sa mi počas
štyroch rokov podarilo na vodnej hladine horských potokov odizolovať prekrásne tvary slnka, do

Ars Kremniciensis – Traditio et Tempore 2014 – 2015/elektronický recenzovaný zborník/ ISBN 978-80-554-1160-6

tých čias fotografiou neobjavené, moja duša bola skoro ako v nebi.“ (Martinček 1995,s.12) Takáto
tvorba je politicky neutrálna, zato pre tvorcu je oslobodzujúca, ponárajúca ho do sféry čistého,
neangažovaného umenia.
Ruský fotograf Vladimír Viatkin (1951), ktorý sa preslávil svojimi fotopríbehmi so
sovietskeho a post sovietskeho Ruska (Černobyľ, Čečensko, Afganistan, Vologotská väznica) tiež
pracoval v agentúre, ktorá mala na starosti pozitívnu propagandu krajiny. Sám hovorí, že preň nie
je „terno, fotografovať temer neustále „úžasy“ života, čierne a temné stránky reality. Takých
fotografií je plný svet, na nejednej fotografickej výstave je doslova problém nájsť kúsok radosti.“
(SEDEM No1, s. 74) Unavuje ho to a stavia si za cieľ nachádzať svetlé stránky života. Konštatuje,
že napriek zložitej ekonomickej situácii je nutné obrátiť svoju pozornosť k pozitívnym
orientovaným témam: „Kým by sme však boli, aby sme nehľadali spôsob, ako aspoň sem-tam
zasiať človeku do duše trocha optimizmu.“ (SEDEM No1, s. 74)
Fotografovi v socialistickom režime je diktovaná propaganda pozitivizmu a nepovoľuje sa
mu otvorená kritika nedostatkov v spoločnosti riadenou totalitnou mocou. Je „odsúdený“ buď na
„službu vlasti“ alebo sa obracia k všeobecným ľudským hodnotám ktoré sú súčasťou životných
udalostí (narodenie, mladosť, dospelosť, staroba, smrť). Fotograf je vždy situovaný do slobody
rozhodnutia ako, čím, pre koho a čo bude tvoriť. Nesie za to zodpovednosť a mal by otvorene
prijímať dôsledky, ktoré z jeho rozhodnutia vyplynú. Sloboda prejavu je vnútornou vecou autora
a okolnosti, ktoré ho „nútia“ konať inak, sú v rôznych mierach a formách prítomné v každom
režime spoločnosti.
Môžeme spoločne konštatovať, že v diktatúre je donútený vyhýbať sa problematickým
miestam a témam spoločnosti a že umelec nemá zaručenú širšiu slobodu prejavu, ako ju majú
fotografi v demokratických režimoch. Treba však upozorniť na fakt, že úplná sloboda prejavu nie
je zabezpečená v žiadnom spoločenskom zriadení. Faktory, ktoré sa podieľajú na vymedzení
hraníc slobody prejavu je viac. V prvom rade sú to podmienky a prostriedky samotnej existencie
človeka žiť v danom prostredí. V druhom rade sú to podmienky a prostriedky vyjadrovacieho
média (fotografie). A v neposlednom rade aj podmienky a prostriedky potrebné k zverejneniu
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autorského prejavu. V každej spoločnosti sa mnohé dá riešiť prostredníctvom peňazí. Tie sa potom
stávajú nástrojom „slobody“ ale zároveň sú „otrokárom“, ktorý určuje hranice tejto slobody.
Slovami Martina Martinčeka ide skôr o vnútorné nastavenie a postoj k veci samotnej existencie,
k jej hodnotám a slobodám. „...Verím, že skôr získam existenčné minimum v honbe za umeleckou
fotografiou, ako umeleckú fotografiu v honbe za veľkým zárobkom.“ (Martinček 1995 s.15)
Umenie je ľudskou hodnotou, ktorá sa zaoberá všetkými hodnotami, aké v živote človeka
boli, sú a aké budú. Umenie búra hranice a múry. Umenie stavia mosty k preklenutiu bariér medzi
nami samými. Umenie je pre Martinčeka cestou k ľudskosti a spoločnému životu ľudí. Umenie
pre Martinčeka je všeľudskou hodnotou, ktorá v sebe obsahuje všetky podstatné hodnoty
ľudského života: toleranciu, slobodu, humanizmu. Povedané Platonovou triádou: krásu, dobro,
pravdu. Povedané jedným slovom: lásku.
Stojí zato denne sa boriť s lenivosťou tela i ducha, s našou neochotou urobiť veci lepšie,
s ľahostajnosťou k okolitému prostrediu, s nedôverou k zmyslu poslania života. Len tak môžeme
prekonávať samých seba a len tak nájdeme podstatu nevyhnutnosti života.
Parafrázujme apoštola Jána, proroka Mojžiša a fotografa Ralpha Gipsona: Na počiatku
bolo slovo. To slovo bolo svetlo. Svetlo je fotografiou. Fotografia je slovo.
Rozprávame príbehy, verbálne alebo vizuálne. Rozprávame preto aby sme iným priblížili
našu skúsenosť, naše poznanie, našu vieru. Martin Martinček nám porozprával úžasný príbeh,
plný ľudskosti a lásky. Ďakujeme.
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Anotácia: Príspevok sa zaoberá výsledkami výskumu, ktorý zisťoval postoje študentov
„Učiteľstva výtvarného umenia“ k študijnému programu. Prezentované výsledky sú časťou
výskumu realizovaného s cieľom inovovať študijný program tak, aby korešpondoval s potrebami
pedagogickej praxe. Výsledky výskumu naznačujú pozitíva a negatíva študijného programu tak,
ako ich vidia študenti 1. a 2. ročníka magisterského štúdia.
Kľúčové slová: študent – budúci učiteľ, študijný program, spokojnosť, výtvarná výchova
Abstract: The paper deals with the results of research that investigated the attitudes of students to
study program “Teaching fine art”. The presented results are part of the research conducted in
order to innovate study program to correspond with the needs of pedagogical practice. The research
results indicate positive and negative aspects of the study program as seen by students 1 and 2 year
of Master's degree.
Key words: student – future teacher, study programmme, satisfaction, fine art education
Príspevok je súčasťou projektu ESF č. 007/2013/1.2/OPV (ITMS: 26110230096) s názvom
„Inovácia študijných programov na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre za účelom skvalitnenia
vzdelávacieho procesu“.
Úvod
V súčasnosti sa Katedra výtvarnej tvorby a výchovy zaoberá v rámci akreditačného procesu okrem
iného aj študijným programom, ktorý poskytuje študentom – budúcim učiteľom výtvarnej výchovy
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a výtvarného umenia. Preto sme realizovali výskum, ktorého čiastkové výsledky uvádzame. Sme
presvedčení, že študenti by mali mať možnosť vyjadriť sa k štúdiu a ich spokojnosť so štúdiom
nie je bezvýznamná, pretože, ako hovorí P. Brezina (2012), učiteľ by mal mať k svojmu predmetu
pozitívny vzťah.
Náš výskum z roku 2014 sledoval postoje študentov „Učiteľstva výtvarného umenia
v kombinácii“ k študijnému programu. Podotýkame, že okrem pozitív a negatív študijného
programu sme zisťovali aj návrhy zmien v študijnom programe, a to aj u absolventov a pedagógov
vyučujúcich aktuálne na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF v Nitre, avšak pre potreby
tohto príspevku uvádzame len časť výskumu. Výskumu v tejto oblasti sa venuje aj A. Récka (2012,
2013), ktorá kladie dôraz na špecifiká vyučovania nadaných žiakov a študentov a rozvíjanie
profesijných kompetencií učiteľov výtvarného umenia v rámci ich vysokoškolskej prípravy.
Výskum spokojnosti a nespokojnosti študentov so študijným programom
Cieľ výskumu
Cieľom bolo zistiť, v čom vidia študenti pozitíva a negatíva študijného programu.
Súbor a plán výskumu
Výskumný súbor tvorilo 37 študentov 1. ročníka magisterského štúdia a 33 študentov 2. ročníka
magisterského štúdia Učiteľstva výtvarného umenia v kombinácii.
Dotazníky boli vypracované na začiatku skúškového obdobia a vyplnené študentmi na konci
skúškového obdobia akademického roka 2013/2014 a spracované boli v januári a februári roka
2014.
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Výskumná paradigma a typ výskumu
Náš výskum vychádza z humanitnej paradigmy, ktorá skúma, aká je kvalita spoločenských
situácií. Náš prístup je kulturálny, keďže chápe komunikáciu ako prostriedok v procese enkulturácie
(osvojovanie si a tvorby kultúry) a pozornosť zameriava na významy, hodnoty, postoje a presvedčenie.
Náš výskum je prehľadový (survey), exploračný (neoveruje hypotézu), kvalitatívny,
s čiastočnou kvantifikáciou. Podľa A. Straussa a J. Corbinovej (1999) sa v kvalitatívnom výskume
výsledky nedosahujú kvantifikáciou, avšak niektoré údaje môžu byť kvantifikované. Slúži okrem
iného na získanie informácií o jave a výskumník nemusí mať hypotézy. Kvalitatívny výskum sa
podľa S. Jusczyka (2003) predstavuje v naratívnej alebo esejistickej forme a spočíva v analýze
javov, odhalení ich zložiek, súvislostí, interpretácii zmyslu alebo funkcie. Za ich podstatu sa
nepovažuje vysvetľovanie javov. Výskum prebieha v prirodzenom prostredí (napr. v prednáškovej
sále) a skúmaní sa vyberajú na základe konceptu. Kvalitatívny prístup je podľa M. Miovského
(2006) typický nekvantifikáciou, jedinečnosťou a neopakovateľnosťou, kontextuálnosťou,
procesuálnosťou a dynamikou, pretože množstvo psychologických fenoménov je viazaných na
určitý kontext. Podľa Plichtovej (2002) je menej dôležité vyvodzovať všeobecnosti platné pre celú
populáciu, ako dosiahnuť užitočné a hlboké poznanie len jedného prostredia.
Výskumné metódy
Metóda identifikácie premenných – dotazník
Zostavili sme dotazník, z ktorého sme pre potreby cieľov výskumu spracovali odpovede
na 7. a 8.otázku. Spracované otázky uvádzame v plnom znení.
7. V čom vidíte najväčšie pozitíva, plusy edukačného procesu a štruktúry študijného programu na
katedre vo vzťahu k príprave pre Vašu profesijnú prax? (vyjadrite svoj názor aspoň tromi vetami)
8. V čom vidíte najväčšie nedostatky, mínusy edukačného procesu a štruktúry študijného
programu na katedre vo vzťahu k príprave pre Vašu profesijnú prax? (vyjadrite svoj názor aspoň
tromi vetami)
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Metóda spracovania premenných – obsahová analýza
Dotazníky sme očíslovali spôsobom R (respondent), poradové číslo respondenta, B alebo M
(bakalárske/magisterské štúdium), číslo označujúce ročník (1,2,3) napr. R1M2, R7M22. Odpovede
sme zaradili do kategórií podľa pravidiel kritickej diskurzívnej analýzy. Uvádzame aj úryvky
z odpovedí, avšak nie autentické, ale v záujme čitateľnosti s opravenými pravopisnými chybami a
slovosledom. Kategórie sme spracovali aj kvantitatívne. Pri spracovaní údajov sme využili
kódovací systém podľa významových kategórií, ktoré môžu podľa P. Gavoru (2006) zahŕňať
niekoľko slov až dlhšie úseky textu, so zameraním výlučne na obsah posolstva (teda nie na štýl či
vyznenie textu). Z vyjadrení študentov sme vytvorili jednotky obsahovej analýzy a z nich
kategórie. V súlade s princípmi kritickej diskurzívnej analýzy sme jednotky nedefinovali dopredu,
ale až v priebehu analýzy. Zohľadnili sme aj princípy interpretatívnej a hermeneutickej obsahovej
analýzy.
Niektoré odpovede sa týkali inej otázky ako boli napísané, preto sme tieto odpovede v záujme
cieľov výskumu presunuli do otázky, ktorej sa naozaj týkali (napr. keď v odpovedi na pozitíva boli
uvedené negatíva štúdia a pod.).
Výsledky výskumu
Pozitíva študijného programu zisťovala 7. otázka: V čom vidíte najväčšie pozitíva, plusy
edukačného procesu a štruktúry študijného programu na katedre vo vzťahu k príprave pre Vašu
profesijnú prax? (vyjadrite svoj názor aspoň tromi vetami)
1. ročník magisterského štúdia odpovedal nasledovne (uvádzame frekvenciu kategórií)
Rôznorodosť predmetov 11
Prax 8
Praktické disciplíny 8
Didaktika 7
Pedagógovia 7

Ars Kremniciensis – Traditio et Tempore 2014 – 2015/elektronický recenzovaný zborník/ ISBN 978-80-554-1160-6

Sloboda vyjadrenia 4
Teoretické disciplíny 3
Individuálne konzultácie 3
Pc programy 1
Miestnosti 1
Niektorí študenti uviedli naraz viac pozitív štúdia.
Rôznorodosť predmetov považuje za pozitívum štúdia 11 študentov (široké spektrum
predmetov, možnosti širokého záberu).
Prax oceňuje 8 študentov (zaujímavá prax).
Praktické disciplíny oceňuje 8 študentov (praktické predmety, to nám umožňuje vyskúšať si
svoje zručnosti zo všetkých predmetov, a tým sa nájdeme vo vlastnom „svojom“ predmete, čo nás
baví; pozitívum práca s rôznymi výtvarnými médiami a technikami, ktoré sa mi pri práci môžu
zísť).
Didaktiku oceňuje 7 študentov (praktické vyučovanie didaktiky výtvarnej výchovy, ktorá je
veľmi dôležitá pre budúcu profesiu z hľadiska motivácie, fantázie; na seminároch simulujeme
prácu so žiakmi, didaktické a metodologické predmety, kde nám vyučujúca poradí čo je vhodné
so žiakmi robiť; didaktika výtvarnej výchovy, kde máme možnosť vyskúšať si úlohu učiteľa).
Pedagógov oceňuje 7 študentov (pedagógovia sú vysoko vzdelaní a dlho v praxi; milí profesori
nápomocní; inšpirovali ma učitelia, chcela by som byť taká kreatívna a talentovaná; pedagógovia
sú veľmi sebavedomí a kreatívni).
Slobodu vyjadrenia oceňujú 4 študenti (viac prezentovať svoj názor; možnosť slobodného
prejavu v tvorbe; voľnosť vyučovacieho procesu).
Individuálny prístup/konzultácie oceňujú 3 študenti (individuálny prístup pedagógov do istej
miery ovplyvňuje moju prípravu na ďalšiu prax, individuálna konzultácia profesora so študentom).
Teoretické disciplíny oceňujú 3 študenti (preberanie dejín umenia).
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Možnosť získavať zručnosti v počítačových programoch uviedol 1 študent a tiež 1 študent
ocenil miestnosti.
2. ročník magisterského štúdia odpovedal nasledovne (uvádzame frekvenciu kategórií)
Didaktika 8
Teoretické disciplíny 7
Pedagógovia 6
Rôznorodosť predmetov 4
Prax 4
Praktické disciplíny 4
Sloboda vyjadrenia 1
Miestnosti 1
Niektorí študenti uviedli naraz viac pozitív štúdia.
Didaktiku oceňujú 8 študentov (mali sme veľa hodín didaktiky na ktorej sme mali možnosť
vyskúšať ako učiť a akými hrami môžeme vzbudiť záujem študentov k umeniu; možnosť na
nečisto skúsiť si rôzne techniky a postupy, ktoré sa dajú uplatniť na vyučovaní žiakov; didaktické
predmety ... pretože sú orientované na našu budúcu prácu (prácu s deťmi) a vďaka tým hodinám
si môžeme robiť prípravy aj pre budúce hodiny VV, kt. odučíme my ako učitelia).
Teoretické disciplíny oceňuje 7 študentov (taktiež aj vedomosti z histórie výtvarnej kultúry;
v nadobudnutí poznatkov z dejín; v získaných vedomostiach z dejín umenia; preberali sme veľa
druhov výtvarného umenia, čo nám pomôže aj pri vyučovaní v škole. Aj hodiny, v ktorých sme
mali pripraviť hodiny výtvarného umenia boli veľmi inšpirujúce; kvalitné teoretické základy
z oblasti dejín výtvarnej kultúry; v získaných vedomostiach z dejín umenia; širšie okruhy
v dejinách umenia).
Pedagógov oceňuje 6 študentov (plusy vidím v konkrétnych učiteľoch, kt. ma v aktívnej
výtvarnej tvorbe posunuli ďalej; správne hodnotenie; priateľský prístup; máme dobrých
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odborníkov, kt. nám majú čo povedať k danému predmetu; priateľský prístup a kolegiálne vzťahy
= má to pozitívny vplyv k vyučovaniu).
Rôznorodosť predmetov oceňujú 4 študenti.
Prax oceňujú 4 študenti (možnosť súvislej pedagogickej praxe, analýza a tvorba prípravy pre
vyučovanie, skúsený edukátor s pozitívnym a inšpiratívnym motivačným prístupom a vzájomná
spolupráca na vyučovaní; v hospitačnej, súvislej a výstupovej praxi a vypracovania plánov a ich
zhodnotenie učiteľov).
Praktické disciplíny oceňujú 4 študenti (moja kresba a maľba sa posunula v pozitívnom zmysle;
ako plusy vidím, že študenti mali možnosť naučiť sa viacero techník a odborov (kresba, textil,
grafika) výtvarného umenia, ktoré môžu realizovať so žiakmi priamo v edukačnom procese;
v nadobudnutí zručnosti v maľbe, grafike, dizajne, kresbe a iných; v rámci výtvarnej stránky úplná
spokojnosť.
Slobodu vyjadrenia ocenil 1 študent (nechajú ísť študentov podľa ich názorov, dajú im voľnosť) a
miestnosti 1 študent.
Jeden negatívny komentár sme zaradili do odpovedí na 8. otázku o negatívach štúdia.
Po zlúčení odpovedí prvého a druhého ročníka sme zistili nasledovné pozitívne postoje študentov
k študijnému programu:
15 študentov je spokojných s rôznorodosťou predmetov.
Didaktiku vníma pozitívne vnímaná 15 študentov.
Prístup pedagógov hodnotí pozitívne 13 študentov.
Praktické disciplíny vníma pozitívne 12 študentov.
Prax vníma pozitívne 12 študentov.
Teoretické disciplíny hodnotí pozitívne 10 študentov.
Slobodu vyjadrenia hodnotí pozitívne 5 študentov
Individuálne konzultácie hodnotia pozitívne 3 študenti.
Miestnosti hodnotia pozitívne 2 študenti a Pc programy 1 študent.
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Negatíva študijného programu zisťovala 8. otázka: V čom vidíte najväčšie nedostatky, mínusy
edukačného procesu a štruktúry študijného programu na katedre vo vzťahu k príprave pre Vašu
profesijnú prax? (vyjadrite svoj názor aspoň tromi vetami)
1. ročník magisterského štúdia odpovedal nasledovne (uvádzame frekvenciu kategórií)
Príprava na prax 7
Praktické disciplíny 5
Nemá výhrady 5
Finančná náročnosť štúdia 3
Zbytočnosť navštevovať praktické disciplíny každý týždeň, stačia konzultácie 2
Hodnotenie praktických disciplín 2
Prístup študentov 2
Materiálne vybavenie priestorov 2
Nevhodnosť konzultácií 1
Nedostatok priestoru na výtvarné vyjadrenie 1
Cviční učitelia 1
Niektorí študenti uviedli naraz viac negatív štúdia.
Vylepšenia v oblasti prípravy na prax by privítalo 7 študentov (máme problém s písaním
príprav a čas.tem. plánov, keďže sme to nikdy nerobili; nedostatočné množstvo času venované
predmetom, ktoré sú nám potrebné na zvládnutie ťažkostí pri prechode zo štúdia do praxe; nikto
nás nepripravil dostatočne na prax. Power pointová prezentácia nebola dostačujúca na to aby nás
pripravila na všetky možné nástrahy, ktoré nás čakali na samotnej praxi. Nestačí len o tom hovoriť,
potrebné je nás na to pripraviť prakticky; málo praxe, uvítala by som aspoň dvojnásobný počet
výstupov v praxi ako máme).
Vylepšenia v oblasti praktických disciplín odporúčalo 5 študentov (možno by som privítala,
aby sme ako študenti boli nútení absolvované výtvarné predmety vedieť použiť v práci so žiakmi;
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niektoré predmety sú vyučované ako na umeleckej škole – bez väčšieho vysvetlenia ako by sme
mohli postupovať pri učení takéhoto predmetu napr. na ZŠ – tvorba socha a pod.; vhodnejšie
zameranie predmetov na použitie v praxi, napr. ako využiť textil, inštaláciu, sochu a pod. vo
vyučovacom procese).
Nemá výhrady k štúdiu 5 študentov (o nedostatkoch tu nie je reč; nevidím žiadne mínusy
v edukačnom procese a jeho štruktúre; nepostrehla som žiadne závažné nedostatky). Finančnú
náročnosť štúdia pociťujú ako zaťažujúcu 3 študenti (neprispievanie školy na výdavky, ktoré
sú často finančne náročné, málo pomôcok; materiály nie sú k dispozícii; aby škola a katedra bola
oveľa lepšie pripravené a nemuseli sme kupovať drahé veci). Zbytočnosť navštevovať praktické
disciplíny každý týždeň konštatujú 2 študenti.
Hodnotenie praktických disciplín hodnotia negatívne 2 študenti (subjektivita v hodnotení prác,
ktorá sa neraz prejavila na prieskumoch, nedodržanie času pri prieskumoch, ktoré sa pravidelne
uskutočňuje – obmedzenia napr. v cestovaní; prieskumy sú chápané skôr ako na umeleckej škole).
Prístup študentov ako nevyhovujúci vnímajú 2 študenti (mínus vidím iba v nechuti pripravovať
sa na ne, ktorou trpím).
Materiálne vybavenie priestorov nevyhovuje 2 študentom (nemožnosť pracovať v škole
spoločne s IKT, programy grafické, úprava fotiek...; materiálne vybavenie ateliérov – grafická
dielňa, fotokomora, fotoateliér).
Konzultácie vníma ako nevhodné 1 študent.
Nedostatok priestoru na výtvarné vyjadrenie pociťuje 1 študent a potrebu lepších cvičných
učiteľov 1 študent.
2. ročník magisterského štúdia odpovedal nasledovne (uvádzame frekvenciu kategórií)
Nemá výhrady alebo bez vyjadrenia 8
Praktické disciplíny 7
Príprava na prax 6
Prístup pedagógov 5
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Veľa podobných predmetov 4
Dôraz na učiteľský smer štúdia 4
Digitálna gramotnosť 3
Materiálne vybavenie priestorov 2
Niektorí študenti uviedli naraz viac negatív štúdia.
K štúdiu nemá výhrady alebo sa nevyjadrilo 8 študentov (nevidím žiadne nedostatky. Som
spokojná. Keď mám v niečom nejasno poradia mi; v podstate VŠ len nám ukáže, čo sa máme
naučiť. A samo štúdium už je len náš výber).
Praktické disciplíny by vylepšilo 7 študentov (chýbala mi tu štúdia modelov, čo sa týka aktov;
ísť v predmetoch do hĺbky rozobrať určité techniky viac).
Prípravu na prax považuje za nedostatočnú 6 študentov(málo praktickej zručnosti získavanej
pre učenie výtvarnej výchovy; myslím si, že na katedre by sa malo viac venovať konkrétnym
prípravám – témam na vyučovaciu hodinu, ktorých analýzy by prispela k dôslednej príprave na
profesijnú prax).
Prístup pedagógov komentovalo 5 študentov (prístup niektorých profesorov by mal byť
zanietenejší; najmä v tom, že na hodinách vyučujúci zadajú prácu a na hodinách s nami nič nerobia
ani nás nič nové nenaučia teda minimálne to čo potrebujeme vedieť na vyhotovenie práce od nás
vyžadujú).
Množstvo podobných predmetov hodnotia ako nevyhovujúce 4 študenti (množstvo
opakujúcich sa a veľmi podobných predmetov).
Dôraz na učiteľský smer štúdia by privítali 4 študenti (počas štúdia na druhom stupni Mgr.
štúdia som čakala, že pedagógovia nám ponúknu rady, spôsoby alebo typy ako učiť, na čo sa
sústrediť a pod. Sústredené sú na nás ako na študentov, nie ako na budúcich učiteľov).
Digitálna gramotnosť by mala byť posilnené podľa 3 študentov (neučíme sa prácu s počítačom,
grafickými programami a pritom to od nás pedagógovia vyžadujú. Pre nás ako bud. učiteľov je to
mínus, pretože to všade vyžadujú a deti sú často krát zručnejšie v tejto oblasti počítačov; viac sa
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zamerať na kresbu a počítačovú grafiku; nedostatok počítačovej techniky a nadobudnuté
poznatkov v rámci PC programov, photoshop, corel....).
Materiálne vybavenie priestorov vnímajú ako nevyhovujúce 2 študenti (doplnila by som
počítačovú techniku).
Po zlúčení odpovedí prvého a druhého ročníka sme dostali nasledujúce negatívne postoje
študentov k štúdiu:
Prípravu na prax považuje za nedostatočnú 13 študentov.
K študijnému programu ako takému nemá žiadne výhrady 13 študentov.
K praktickým disciplínam ma výhrady 12 študentov.
Prístup pedagógov hodnotí negatívne 5 študentov.
Väčší dôraz na učiteľský smer štúdia odporúčajú klásť 4 študenti.
Veľa podobných predmetov vnímajú ako nadbytočné 4 študenti.
Materiálne vybavenie priestorov kritizujú 4 študenti.
Finančnú náročnosť štúdia hodnotia negatívne 3 študenti.
Rozvoj digitálnej gramotnosti považujú za nedostatočný 3 študenti.
Hodnotenie praktických disciplín vnímajú ako nedostatočné 2 študenti.
Prístup samotných študentov k štúdiu vnímajú negatívne 2 študenti.
Zbytočnosť konzultácií v rámci praktických disciplín konštatuje 1 študent, vhodnosť konzultácií
2 študenti.
Nedostatok priestoru na výtvarné vyjadrenie vníma 1 študent.
Cvičných učiteľov by vylepšil 1 študent.
Závery výskumu a odporúčania pre inováciu študijného programu
Najväčším pozitívom študijného programu sa zdá byť rôznorodosť predmetov, ich široký
rozsah, podľa vyjadrení sa to týka hlavne praktických disciplín. Praktické, teoretické aj didaktické
disciplíny (rovnako aj pedagogická prax) sú vnímané pozitívne, avšak je nevyhnutné zaujímať sa
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o konkrétne pozitívne aspekty týchto disciplín. Pri inovácii študijného programu odporúčame
sústrediť sa na možnosti, ako môžeme pozitíva predmetov uchovať a zvýšiť. Slobodu vyjadrenia
a možnosť získania zručností a schopností v rámci vyučovania je zjavne veľkým pozitívom štúdia
nášho študijného programu a je dôležité atmosféru slobodného sebavyjadrenia a praktického
a zážitkového vyučovania podporiť.
V súčasnosti je významne posilnené vybavenie miestností počítačmi, ktoré je nevyhnutné aj
využívať v rámci výučby praktických, didaktických aj teoretických disciplín.
Bolo by dobré zvážiť vhodnosť a nevhodnosť individuálnych konzultácií v rámci niektorých
praktických predmetov, v záujme zvýšenia efektivity vyučovania.
Najväčším negatívom študijného programu sa zdá byť príprava na prax, ostatné negatíva
sú konštatované v nižšej frekvencii. Nedostatky prípravy na prax (konkretizované v textovej časti
kvalitatívnej analýzy dotazníkov) sú definované v oblasti didaktických aj praktických disciplín. Je
našou úlohou sústrediť sa na prepojenie týchto disciplín s potrebami praxe, akceptovať a aplikovať
pripomienky a návrhy týkajúce sa tejto oblasti.
Je potešiteľné, že mnohí študenti vnímajú študijný program ako primeraný, dostatočný. Dôležité
zamerať sa aj na prístup pedagógov k vyučovaniu, obsahu predmetu aj k študentom. Je
nutné zvážiť aj iné aspekty štúdia, ktoré uvádzame v textovej časti výsledkov výskumu, v častiach
venovanej kvalitatívnej analýze vyjadrení z dotazníkov (časť citujúca odpovede respondentov),
prehodnotiť jednotlivé aspekty štúdia, vnímané ako negatívne, a navrhnúť možnosti ich zlepšenia.
Záver
Z výsledkov výskumu vyplýva, že Katedra výtvarnej tvorby a výchovy má veľký potenciál
v oblasti posilnenia existujúcich pozitív, ale jej členovia sa musia zamerať aj na odstránenie alebo
zmiernenie negatív, prípadne zváženia zmien v ponúkanom študijnom programe. Navrhujeme aby
si každý pedagóg pozorne preštudoval vyjadrenia študentov a zvážil možnosti jeho vplyvu na
uvedené návrhy a na základe oboznámenia sa s obsahom dotazníkov navrhujeme stretnutie
všetkých pedagógov katedry s cieľom zosúladenia ďalšieho postupu v skvalitňovaní študijného
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programu. Je potrebné prehodnotiť ako skladbu predmetov, tak ich obsah, následnosť, časovú
dotáciu, možnosti vybavenia miestností a organizácie štúdia. Zo stretnutia by mali vyplynúť
krátkodobé aj dlhodobé ciele v oblasti inovácie študijného programu so zámerom prepojenia štúdia
s pedagogickou praxou.
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