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Predhovor
Vedecký výskum v oblasti pedagogických vied má svoje špecifiká
a ako každé vedecké úsilie aj svoju metodológiu, a svoj do istej miery hermeticky
uzavretý jazyk. Nesmie to však byť samoúčelné bádanie pre bádanie. Jeho
úlohou je priniesť nové pohľady a riešenia do sveta vzdelávania a výchovy,
ktorý sa neustále mení a vyvíja, tak ako sa mení a vyvíja človek s jeho
životným prostredím a podmienkami. Jedno sa však nemení a to sú ľudské
potreby, ktoré sa neobmedzujú iba na materiálnu sféru, ale v podstatnej miere
zahŕňajú široko chápanú sféru ducha. Umenie so všetkými svojimi prejavmi
túto sféru ducha formuje a determinuje. Akým spôsobom? V akých podmienkach? Akými prostriedkami? Na tieto a mnohé iné otázky sa snažia dať
odpovede autori príspevkov v predloženej publikácii, v ktorej sú prezentované
výskumy a reflexie pedagógov a bádateľov v oblasti hudobného a výtvarného
umenia.
Napriek vedeckému a odbornému charakteru tohto časopisu si ako
hudobník a zároveň teológ „neodpustím“ zamyslenie kazateľského charakteru.
Možno práve tento, trochu poetický prvok oživí čisto odborné úvahy nachádzajúce sa v nasledujúcich príspevkoch.
Celé stáročia sa kresťania zamýšľali nad hlbším významom (teológiou)
hudby. Mnohí veľkí učenci vypovedali o nej krásne a hlboké slová. Medzi
nimi vyniká jedna žena, sv. Hildegarda z Bingenu (1098 – 1179). Hildegarda
vo svojich početných spisoch písala o človeku a o jeho prvotnom stave v raji,
ktorý opisuje ako harmonický. Vyjadrením toho bol jeho spev. Šťastie
človeka v raji Hildegarda znázorňuje v obraze spievajúceho Adama, ktorý mal
krásny a nezvyčajne silný hlas. Úlohou Adama v raji bolo spolu s anjelmi
zvelebovať Boha chválospevmi. Keď sa však Adam dopustil prvotného
hriechu, stratil svoj nezvyčajný hlas, ale nestratil schopnosť vyjadriť sa
spevom. Chválospevy, ktoré predtým prednášal sa mu však zmenili na
lamentácie a náreky. Spolu so silným hlasom Adam stratil aj prvotné
poznanie. Obidva dary môže aspoň čiastočne získať späť, a to rôznym
spôsobom. Má sa usilovať o milosť proroctva alebo o pestovanie hudby.
Proroctvo je špeciálny dar, ktorí dostávajú iba niektorí, ale hudbu môžu
pestovať všetci vďaka prorokom. Proroctvo Hildegarda chápe ako akési
čiastočné získanie toho poznania, ktoré Adam stratil: Boh, ktorý napĺňa duše
vyvolených svetlom pravdy a vedie ich k prvotnému šťastiu, si zaumienil, že
vždy, keď budú duše obnovené prorockým Duchom, vďaka vnútornému
osvieteniu získajú späť časť toho poznania, ktoré mal Adam pred potrestaním.
A aby si ľudia na mieste vyhnanstva mohli pripomenúť sladkosť a zvelebovanie,
ktoré mal Adam spolu s anjelmi pred úpadkom, a aby ich tieto skutočnosti
priťahovali, svätí proroci vymysleli nielen žalmy a chválospevy, ktoré spievame
pre roznietenie nábožnosti poslucháčov, ale aj rôzne hudobné nástroje, ktoré
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vydávajú mnohé tóny. (...) Keď múdri ľudia napodobňovali svätých prorokov,
vynašli ľudským umom rozličné hudobné nástroje, aby hrali pre radosť duše.
Podľa sv. Hildegardy sa hudba – podobne ako proroctvo – rodí pod
vplyvom Ducha Svätého. Duch Svätý je totiž prameňom života a harmónie,
od neho pochádza aj hudba. Proroci tvoria hudbu pre ľudí, aby sa potešili na
mieste vyhnanstva. Žalmy sú preto spevmi pútnikov, ktorí na ceste do večného
Jeruzalema spievajú, aby si dodali odvahy, aby túžili po tom, čo stratili v raji,
po oslave Boha.
Hudobné umenie nie je podľa sv. Hildegardy iba doménou prorokov.
Hovorí tiež o „múdrych a usilovných“ ľuďoch, ktorí vynašli hudobné nástroje.
Títo ľudia napodobňujú prorokov: Tým, že múdri a usilovní ľudia napodobňujú
svätých prorokov, vynašli ľudským umom rôzne hudobné nástroje, aby hrali
pre radosť duše. Prispôsobili nástroje pre hru pomocou ohýbania prstov, aby
si pripomínali, že Adam bol vyformovaný Božím prstom, teda Duchom Svätým.
(...) To prorocký duch nám káže chváliť Boha dobre znejúcimi cimbalmi,
radostným spevom a inými hudobnými nástrojmi, ktoré vymysleli múdri
a usilovní ľudia. Všetky umenia, ktoré človeku prinášajú úžitok a radosť, Boh
vložil do človeka vtedy, keď vdýchol do jeho tela dušu, preto je spravodlivé
týmto všetkým chváliť Boha.
Sv. Hildegarda takto ukazuje aj dnešným ľuďom vznešenosť daru,
ktorý dostali v hudbe a v umení vôbec. Zároveň nás všetkých povzbudzuje
k tomu, aby sme sa pridali k tým „múdrym a usilovným“ ľuďom (ak už nie
k prorokom), ktorí tento Boží dar rozvíjajú, a tak pomáhajú iným dôjsť
s piesňou chvály na perách do večného Jeruzalema.
Prof. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD.
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Preface
Scientific research in the field of pedagogical sciences has its own
specifics and, like any scientific endeavour, its own methodology and its
somewhat hermetically sealed language. However, it must not be a self-serving
research for research. Its task is to bring new perspectives and solutions to the
world of education, which is constantly changing and evolving, just as a person
with his environment and conditions is changing and evolving. However, one
thing does not change, and that is human needs, which are not limited to the
material sphere, but to a large extent include the broadly understood sphere of
the spirit. Art, with all its manifestations, shapes and determines this sphere of
spirit. How? In what conditions? By what means? The authors of the articles
try to answer these and many other questions in the presented publication,
which presents research and reflections of teachers and researchers in the field
of music and fine arts.
Despite the scientific and professional nature of this magazine, as
a musician and at the same time a theologian, I will not "forgive" the reflection
of a preaching character. Perhaps it is this, somewhat poetic element that will
enliven the purely professional considerations found in the following articles.
For centuries, Christians have pondered the deeper meaning (theology)
of music. Many great scholars spoke beautiful and profound words about it.
Among them one woman stands out, St. Hildegard of Bingen (1098 – 1179).
In her numerous writings, Hildegard wrote about man and his original state in
paradise, which she describes as harmonious. The expression of that was his
singing. The happiness of the man in Hildegard's paradise is depicted in the
image of the singing Adam, who had a beautiful and unusually strong voice.
Adam's role in paradise, together with the angels, was to magnify God with
hymns. However, when Adam committed the original sin, he lost his unusual
voice, but he did not lose the ability to express himself by singing. However,
the hymns he had previously lectured turned to lamentations. Alongside with
his strong voice, Adam lost his original knowledge. He could at least partially
recover both gifts in different ways. He should seek the grace of prophecy or
the cultivation of music. Prophecy is a special gift that only some receive, but
music can be cultivated by all thanks to the prophets. He sees Hildegard's
prophecy as a kind of partial acquisition of the knowledge Adam has lost:
God, who fills the souls of the elect with the light of truth and leads them to
primordial happiness, has determined that whenever souls are renewed by the
prophetic Spirit, they will regain some of that knowledge through inner
enlightenment that Adam had before punishment. And so that people in the
place of exile can remember the sweetness and magnification that Adam and
the angels had before the decline, and that these facts would attract them, the
holy prophets invented not only the psalms and hymns we sing to ignite the
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religion of the listeners, but also various musical instruments, which emit
many tones. (...) As wise men imitated the holy prophets, they invented various
musical instruments to the human mind to play for the joy of the soul.
According to St. Hildegard's music – like prophecy – is born under
the influence of the Holy Spirit. The Holy Spirit is the source of life and
harmony, from which music also comes. Prophets make music for people to
enjoy the place of exile. The psalms are therefore the songs of pilgrims who
sing on the way to eternal Jerusalem to gain the courage to desire what they
have lost in paradise, to glorify God.
According to St. Hildegard the musical art is not only the domain of
the prophets. She also talks about "wise and hardworking" people who
invented musical instruments. These people imitate the prophets: by wise and
diligent people imitating the holy prophets, they invented various musical
instruments for the human mind to play for the joy of the soul. They adapted
the tools for the game by bending their fingers to remind themselves that
Adam was formed by God's finger, the Holy Spirit. (...) This prophetic spirit
teaches us to praise God with good-sounding dulcimers, joyful singing and
other musical instruments invented by wise and diligent people. All the arts
that bring benefits and joy to man were put into man by man when he
breathed the soul into his body, so it is just to praise God with all this.
In this way, St. Hildegard also shows today's people the grandeur of
the gift they received in music and in art in general. At the same time, she
encourages us all to join those "wise and diligent" people (if not the prophets)
who develop this gift of God and thus help others reach the eternal Jerusalem
with a song of praise.
Prof. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD.
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Ateliér plastických výtvarných disciplín
1996 – 2020
Výsledky umeleckej činnosti študentov Katedry výtvarnej výchovy
v histórii dvadsaťštyriročného pedagogického procesu na Pedagogickej
(Filozofickej) fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku

Studio of Plastic Art Disciplines
1996 – 2020
The results of artistic activities of students of the Department of Art
in the history of twenty-four years of educational process at the Faculty
of Education (Philosophical) of the Catholic University in Ružomberok

Rastislav Biarinec
Abstract
The article presents the results of the creative activities of students of the
Department of Art Education at the lessons of spatial art disciplines
since its establishment in 1996 to the present. It represents a way of
teaching plastic art disciplines at our department, indicates the structure,
focus, objectives and nature of the teaching process, summarizes a brief
overview of the most important topics and tasks for the period.

Keywords: Plastic art disciplines. Realism. Abstraction. Sculptures. Themes.
Exercises. Results.
Nič z toho, čo je naozaj dobré človek nedosiahne bez práce. Ak chceš
zberať úrodu, musíš najprv zasiať. Ak chceš vyniknúť, musíš veľa pracovať
a odoprieť si to, čo si iní neodopierajú. Ak si zvolíš Chytráčenie, spôsob ako
"nič nerobiť a zarobiť", budeš jesť bez hladu a piť bez smädu a nebudeš
vedieť, po čom by si mal túžiť. Nakoniec nezanecháš po sebe nič významné,
len prázdne fľaše od vypitého vína. Ak sa rozhodneš pre Poctivosť, nemáš
záruku, že vykonáš veľké činy, no máš šancu zviesť svoj čestný zápas
o nemožné...
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Ťažiskové predmety Ateliéru plastických výtvarných disciplín
Úlohy a cvičenia zamerané na realistické výtvarné vyjadrenie
• Predmet Figurálne modelovanie
Od založenia Katedry výtvarnej výchovy v roku 1996 sa Ateliér
plastických výtvarných disciplín skladal z dvoch základných súčastí –
realistických a abstraktných cvičení s nosnými témami pre každý semester.
Začínali sme reliéfom modelovaným v sochárskej hline. Najčastejšie to bola
realistická štúdia ˗ Madona ˗ známe sochárske dielo podľa výberu poslucháča
z dejín výtvarného umenia (od renesancie po klasicizmus), kopírovaná
prostredníctvom fotografie do priestoru. Následne sa hľadali možnosti
postupnej štylizácie, zjednodušovania, abstrahovania kompozície s využitím
základných výrazových prostriedkov ako línia, tvar, kontrast, rytmus...
Nenásilný prechod od hliny a sadry k tvorivému experimentu v rozličných
materiáloch, napr. dreve, kameni, kovoch, skle atď.
Vo vyšších ročníkoch štúdium pokračovalo úlohami transkripcie
reality podľa živého modelu – ľudská figúra, ženský akt v kontraposte
a portrét s dôrazom na anatomickú stavbu hlavy.
Téma Hlava - realistická štúdia

Marián Rudinec ˗ Svätá Mária, (materiál: mramor), 5. ročník, 2001
Marián Rudinec ˗ Hlava Krista, (Ukrižovanie), 4. ročník, 2000

12

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2020, č. 4

Téma Postava - pohybová štúdia

Vladimír Baran ˗ Figúra I., II., III., 2. roč. magisterského štúdia, 2010
Téma Torzo - realistická štúdia

Veronika Balážecová ˗ Torzo, 5. ročník, 2003
Veronika Kubalová ˗ Torzo - zadok, 3. ročník bakalárskeho štúdia, 2015
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Vladimír Baran ˗ Torzo, 2. ročník magisterského štúdia, 2009
Veronika Kubalová ˗ Torzo, 3. ročník bakalárskeho štúdia, 2015
Téma Figúra - štylizovaná postava

František Roth ˗ Figúra, 4. ročník, 2005
Jaroslav Feranc ˗ Figúra I., II., 2. ročník magisterského štúdia, 2015
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Úlohy a cvičenia zamerané na abstraktné výtvarné vyjadrenie – Hlava
a Štylizovaná figúra
• Predmet Plastické výtvarné disciplíny
• Predmet Plastické výtvarné techniky
• Predmet Socha
Paralelným doplnením realistického stvárnenia postavy bolo nepopisné
zobrazenie mužského tela v téme Ukrižovanie so symbolickým zvýraznením
protikladu telesného a netelesného, prírodného a geometrického, živého
a neživého. V téme Portrét svätých zase poslucháči využívali atribúty svätých
na vytvorenie znakových portrétov jednotlivých zobrazovaných osobností.
Téma Korpus, Ukrižovanie, Kríž ˗ štylizovaná postava, abstrahovaná forma

Neznámy autor a rok
Neznámy autor a rok
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Téma Portrét svätých ˗ štylizovaná postava

Miroslava Vnenková ˗ Sv. Katarína I., II., 5. ročník, 2007
Téma Portrét svätých ˗ štylizovaná hlava

Miroslava Vnenková ˗ Sv. Barbora, 4. ročník, 2006
Marianna Poláková ˗ Sv. Ján Zlatoústy, 4. ročník, 2006
Katarína Bartošová ˗ Sv. Katarína, 4. ročník, 2007
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Téma Ženské torzo - štylizovaná postava

Juliána Honková ˗ Múz-ika II., 2. ročník magisterského štúdia, 2013
Veronika Ondríková ˗ Venuša I., 2. ročník magisterského štúdia, 2013

Martina Šándorová ˗ Torzo., 2. ročník bakalárskeho štúdia, 2013
Diana Janotová ˗ Torzo., 2. ročník bakalárskeho štúdia, 2013
Lenka Hočárová ˗ Torzo., 2. ročník bakalárskeho štúdia, 2013
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Úlohy a cvičenia zamerané na abstraktné výtvarné vyjadrenie – Prírodnina –
organická plastika
• Predmet Plastické výtvarné disciplíny
• Plastické výtvarné techniky
• Predmet Socha
• Predmet Prírodný ateliér
• Predmet Mimoateliérové štúdium
V súčasnosti, popri modelovaní postavy podľa modelu v minimálnom
rozsahu, dominuje orientácia na nefiguratívne spôsoby vyjadrenia najrozmanitejších foriem inšpirovaných prírodou. Snažím sa podnietiť tvorivé úsilie
jednotlivca v procese hľadania výtvarného zobrazenia sveta, prírodných
zákonitostí, všeobecne platných princípov, večného univerza...
V neformálnych rozhovoroch prezentujem významné osobnosti
moderného sochárstva na Slovensku aj v zahraničí, príležitostne komentujem
aktuálne dianie a tendencie vývoja výtvarného umenia. Otváram problematiku
významu komplexnej umeleckej a verbálnej pripravenosti budúceho výtvarníka ˗
pedagóga, poukazujem na dôležitosť vizuálne vnímaného chápania sveta vo
vyučovacom procese.
V rámci spoločnej témy Krajina ˗ prírodnina, študenti môžu realizovať
komorné aj monumentálne sochárske diela, od realistických foriem po abstraktné,
od klasickej skulptúry po inštalácie. Využiť doposiaľ získané a osvojené
praktické schopnosti a zručnosti mnohých sochárskych techník a technologických
postupov. Odlievanie do sadry, živice, umelého kameňa, olova a cínu, skulptívne
opracovanie kameňa či dreva pomocou bodovacieho strojčeka. V minulosti
vzniklo tiež veľa zaujímavých artefaktov vytvorených pomocou štukatérskych
postupov vyťahovania, vytáčania, vyškrabovania...
V závere vzdelávania sa študenti pokúšajú definovať východiská
svojho individuálneho výtvarného programu, hľadajú cesty vlastného autorského
prejavu.
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Téma Objekt ˗ voľná téma

Martin Moravčík ˗ Totem Katedry výtvarného umenia, 5. ročník, 2004
Neznámi autori a roky
Téma Kriváň

Martin Bodorík ˗ Kriváň I., 5. ročník, 2009
Zuzana Bobová ˗ Kriváň, 5. ročník, 2009
Marianna Poláková ˗ Kriváň, 5. ročník, 2009
Rastislav Molda ˗ Kriváň, 5. ročník, 2009
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Téma Štukatérske techniky ˗ vytáčanie v sadre kombinované
s vyškrabávaním ornamentu

Neznámi autori a roky
Téma Kontrast ˗ materiálové riešenie v kameni

Lucia Balická ˗ Metamorfózy, 2. ročník magisterského štúdia, 2010
Vladimír Baran ˗ Morula, 1. ročník magisterského štúdia, 2009
Téma Kontrast ˗ kombinácia materiálov

Zuzana Bobová ˗ Zrod II., 4. ročník, 2008
Martin Bodorík ˗ Kaleidoskop, 5. ročník, 2009
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Téma Kontrast ˗ materiálové riešenie v dreve

Rastislav Molda ˗ Konár, 4. ročník, 2007
Margita Nociarová ˗ Puklina, 4. ročník, 2006
Téma Kontrast ˗ materiálové riešenie v sadre

Marek Dzurenda ˗ Apokalypsa sv. Jána III., 5. ročník, 2008
Lenka Lesňáková ˗ Jonáš vo veľrybe II., 5. ročník, 2007
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Téma „Jednoduché cvičenia” ˗ Výšivka, čipka ˗ abstrahovanie princípu

Renáta Maringová ˗ Kontrast., 2. ročník magisterského štúdia, 2011
Neznámy autor a rok
Téma „Jednoduché cvičenia” ˗ Ohýbanie, stláčanie, skrúcanie... v kove

Monika Zubíčková ˗ Premena formy II., 3. ročník bakalárskeho štúdia, 2010
Martina Maslová ˗ Trhanie I., 1. ročník magisterského štúdia, 2009
Téma „Jednoduché cvičenia” ˗ Ohýbanie, stláčanie, skrúcanie, trhanie,
delenie, rezanie... v sadre

František Gregorovič ˗ Pres I., 5. ročník, 2008
Monika Švihurová ˗ Delenie II., 1. ročník magisterského štúdia, 2009

22

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2020, č. 4

Téma „Jednoduché cvičenia” ˗ Mušľa, lastúra ˗ abstrahovanie princípu

Neznámi autori a roky
Téma „Jednoduché cvičenia” ˗ Koral ˗ abstrahovanie princípu

Neznámi autori a roky
Téma „Jednoduché cvičenia” ˗ Plod ˗ abstrahovanie princípu

Diana Janotová ˗ Rolnička., 2. ročník bakalárskeho štúdia, 2011
Eva Jatyelová ˗ Plod (štruktúra)., 2. ročník magisterského štúdia, 2015
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Téma „Jednoduché cvičenia” ˗ experiment s hlinou a sadrou

Martina Maslová ˗ Štruktúry I., II., 1. ročník magisterského štúdia, 2009
Téma „Jednoduché cvičenia” ˗ experiment s odlievaním v sadre ˗
inšpirácia tvorbou M. Bartuszovej a S. Lucas

Františka Bohdalová ˗ Recyklácia I., II., III., 2. ročník mgr. štúdia, 2016

Denisa Bašková ˗ Delenie I., 1. ročník magisterského štúdia, 2010
Nikola Hricková ˗ Environment III., 2. ročník magisterského štúdia, 2018
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Tradícia a identita. Objavovanie ľudového umenia
na hodinách výtvarnej edukácie v ZUŠ
Tradition and Identity. Discovering Folk Art
at Art Education Lessons in Art Schools
Patricia Biarincová
Abstract
The article presents model teaching at ZUŠ Ľ. Fulla. It points out the
possibilities of working with the theme of folk culture and tradition,
how to bring history closer to the pupils on the basis of documentary
photography and authentic textile collection artifacts from C-ET-ART.
How to work with theme of tradition in creating spatial objects using
paper with the most affordable media.

Keywords: Art education. Folk tradition. Photography. Object learning. Art.
Využitie dokumentárnej fotografie od Plicku a zbierkových artefaktov
z C-ET-ART-u vo výtvarnej edukácii v ZUŠ
Karol Plicka (1894 – 1987)1 patrí k jedinečným fenoménom československého umenia.
Karol Plicka bol významný fotograf, filmový režisér, kameraman,
folklorista a hudobný vedec. Sám sa označoval za muža deviatich remesiel.
Bol obdarený všestranným talentom. Disponoval absolútnym sluchom, mal
prirodzené výtvarné vlohy. Venoval sa fotografií, filmu, etnografickej
a zberateľskej činnosti z oblasti ľudových tradícií, piesní, detských hier
a rozprávok a tiež hudbe. Vytvoril spoločensky, historicky a umelecky cenné
dokumentárne fotografie o Slovensku v prvej polovici 20. storočia.
V roku 1919 pricestoval prvýkrát Plicka na Slovensko počas štúdia.
Už v tomto čase začali vznikať prvé fotodokumenty o slovenskom vidieku pre

Narodil sa 14. októbra 1894 vo Viedni a zomrel 6. mája 1987 v Prahe. Slovenský a český
fotograf, výtvarník, filmový režisér, kameraman, folklorista, etnograf a hudobný vedec. Zaoberal
sa zbieraním ľudových piesní, venoval sa fotografii a národopisným filmom. Patril medzi
zakladateľov Akadémie múzických umení v Prahe, v rokoch 1937 – 1938 bol profesorom
Školy umeleckých remesiel v Bratislave, od roku 1947 profesorom na FAMU v Prahe. Bližšie
por. TAUSK. P., Čiernobiela tvorivá fotografia, Osveta, Martin 1981. s. 10.
1
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Maticu slovenskú2. Svojimi fotografiami z oblasti ľudovej kultúry, umenia
a architektúry sa postupne zaradil medzi svetovú avantgardu sociálnych
fotografov. V knihe Slovensko vo fotografii Karola Plicku (1949) zachytáva
ľudovú kultúru, krajinu, architektúru, etnokultúrne znaky, regionálnu a kultúrnu
identitu Slovákov. Prezentuje lyrické snímky zo života ľudí, rôznych komunít,
dokumentuje hmotnú a duchovnú kultúru z dedinského prostredia prvej
polovice dvadsiateho storočia. Na jeho fotografiách sú zobrazení ľudia odetí
v slávnostných krojoch, v pracovných odevoch, pred kostolom, na lúkach, pri
práci doma či na poli. Plicka často fotografoval deti. Dokázal majstrovsky
zachytiť spontánnosť a temperament detí pri hrách. Snímky od Karola Plicku
sú pre nás cenné tak z pohľadu historického dokumentu ako aj z pohľadu
umeleckej výpovede, z ktorej môžeme cítiť hlbší vzťah k fotografovaným
objektom. Etnokultúrny, dokumentárnych a realistický charakter snímok od
K. Plicku nám autenticky sprítomňuje a približuje pôvodné dedinské prostredie
v období 30. - 60. rokov 20. storočia. Plicka na svojich fotografiách zachytil
obraz toho, čo sa už v 30. rokoch začínalo meniť na minulosť: ľudí odetých
v autentických slávnostných krojoch, či v pracovných odevoch.3
V súčasnosti sa pod pojmom ľudová kultúra chápe väčšinou
tradičná predmoderná kultúra neprivilegovaných vrstiev populácie, dnes
uchovávaná ako súčasť kultúrneho dedičstva. 4 S pojmom ľudové umenie
sa stretávame v odbornej aj populárnej literatúre, kde sa ľudové výtvarné
umenie chápe ako svojbytný umeleckohistorický a výtvarno-estetický prejav.5
Ak porovnáme ľudové umenie a vysoké umenie je medzi rozdiel aj v zmysle
zachytenia ich historického vývoja. Predmetom záujmu humanitných vied sa
ľudové umenie stalo pomerne nedávno. Estetika a teória kultúry 19. storočia
sa nezaoberala a ani neskúmala hranice medzi elitným a neelitným umením,
ani ľudovým a neľudovým umením. Sociálne diferencovanému členeniu
umenia sa začali viac venovať až teoretici začiatku 20. storočia s nástupom
industriálneho produktu modernej doby, ktorý začal v značnej miere modifikovať ľudové umenie. Táto zmena vyvolala otázky, prečo sa ľudové umenie
vytráca a prestáva byť tým, čím bývalo.6 Súčasne môžeme konštatovať, že
ľudová kultúra je chápaná ako systém nazhromaždeného poznania, vzorov
správania, materiálnych (hmotných) i nemateriálnych (nehmotných) javov

Matica slovenská vznikla 6.-7.6.1861 v Martine. Jej úlohou je rozvíjanie a upevňovania
slovenského patriotizmu. Zbieranie, uchovávanie, ochraňovanie a sprostredkovanie národného
kultúrneho dedičstva. Účasť na tvorbe a rozvoji slovenskej lokálne a regionálnej. Viac na por.
http://matica.sk/historia-matice-slovenskej/.
3 PLICKA, K., 1949. Slovensko vo fotografii Karola Plicku, Martin : Osveta, 1949. s. 21.
4 https://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/ludova-kultura/ vyhľadané 24.07.2019.
5 MICHALIDES,P. 1984. Výtvarná kultúrna výroby. Bratislava: SPN, 1990.
6 DANGLOVÁ, M. 2007. In: MEŠŠA, M. (zostavovateľ). 2007. Tradícia dnes? Bratislava:
Ústredie ľudovej umeleckej výroby.
2
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ľudskej činnosti prenášaný z generácie na generáciu, transferu v špecifickej
sociálnej vrstve diferencovanej societe, označovanej ako ľud.7
Vplyvom súčasného charakteru spoločnosti sa stierajú hranice medzi
životným štýlom v meste a na dedine. Tento proces má veľký podiel na
postupnom zanikaní tradičnej ľudovej kultúry v pôvodnej forme. Na základe
diania v globalizujúcej sa spoločnosti si uvedomujeme aj naliehavosť a nutnosť
propagovať hodnoty regionálnej a lokálnej kultúry cez ľudové umenie.
Dnes máme mnoho možnosti ako sa dostať do kontaktu s ľudovou
kultúrou. Podstatné je ale, akým spôsobom a kde sú nám poskytnuté informácie
o tradičnej ľudovej kultúre. Sme toho názoru, že práve akademické prostredie,
ktoré má často veľký vplyv na formovanie postojov má možnosť ovplyvniť
myslenie ľudí. Jednou z možnosti ako ovplyvniť a prísť do priameho kontaktu
s ľudovým umením je aj možnosť navštíviť niektorú z etnografických zbierok,
či už súkromná alebo vytvorená rôznymi inštitúciami. Katolícka univerzita už
od roku 2009 disponuje zbierkovým fondom, ktorý má etnografický charakter.
Centrum etnografie a umenia C-ET-ART je špecifické pracovisko Pedagogickej
fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Bolo zriadené a postupne vytvárané
ako súčasť projektu „Objavovanie strateného v čase: umenie a remeslá etnografického charakteru regiónov Liptova a Oravy“. Projekt bol realizovaný
s podporou operačného programu Výskum a vývoj v rámci Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rokoch 2009 – 2012. Na projekte v tom čase participovali katedry Katedra výtvarného umenia a Katedra hudby PF KU. Dnes
Centrum etnografie a umenia funguje tak ako si predsavzali a stanovili vedúce
projektu Marta Bošelová a Martina Krušinská. Jeho úlohou malo byť archivovanie a integrovanie ľudového umenia, aplikovanie a využívanie zbierkových
fondov v procese vzdelávania študentov PF. Úloha pracoviska je naďalej
rovnaká aj po niekoľkých rokoch od ukončenia projektu. C-ET-ART naďalej
archivuje etnografické bohatstvo regiónov Slovenska (Liptov, Orava) v akademickom prostredí a poskytuje svoje zbierky na študijné účely. C-ET-ART
uchováva a ďalej rozvíja etnografické bohatstvo so špeciálnym zameraním na
ľudové výtvarné a hudobné umenie Liptova a Oravy. Pilotný projekt naďalej
umožňuje dlhodobé integrovanie tém tradičného regionálneho umenia do
výskumného, vzdelávacieho, umeleckého a mediálneho priestoru.
Študijné a inšpiračné možnosti etnografickej zbierky C-ET-ART-u
pravidelne využívame na Katedre výtvarnej výchovy pre potreby didakticko-metodickej prípravy študentov. Jedná sa o cvičenia zamerané na praktickú
stránku prípravy študentov na pedagogickú prax. Podstatu uchovávať a ďalej
tvorivo rozvíjať kultúrne dedičstvo v novej podobe či forme na základe
skúmania lokálneho a regionálneho ľudového dedičstva aplikujeme v rámci
výtvarných aktivít. Študenti vytvárajú prehodnotením ľudových artefaktov
produkty, ktoré v sebe nesú odkaz generačných poznatkov z minulosti.
7

https://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/ludova-kultura/ vyhľadané 24.10.2019.
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Remeslo a dizajn
Remeslo a dizajn považujeme za špecifické ľudské činnosti. Napriek
tomu, že spolu úzko súvisia, patrí dizajn neodmysliteľne k masovej/hromadnej
priemyselnej produkcii a remeslo k individuálnej/autorskej manuálnej práci.
Koncepcie dejín dizajnu hľadajú jeho počiatky v predpriemyselnej ére. Zrod
dizajnu vytvorilo obdobie priemyselnej revolúcie v poslednej tretine 18. storočia.
Už v tomto období bolo nutné zaoberať sa tvorivosťou pri produkčnej
realizácií. Doménou kreatívnych aktivít sa stával proces navrhovania. V tomto
období sa už ukazujú prví dizajnéri, ktorí sa intelektuálne vydelili z procedúr
tradičného remesla a priklonili sa k výtvarno-úžitkovému navrhovaniu.8
Dizajn a umenie spája tvorivosť, ktorú remeslo vo svojej podstate neobsahuje.
Znalosť remesla a zručnosť sú prostriedky, pomocou ktorých sa dá vyjadriť
kreatívny zámer. Moderný dizajn poukazuje na vlastnú dispozíciu vytvárať
významy a je v tomto ohľade úspešnejší ako tzv. voľná tvorba. Je v pozícií nie
len pragmatického významu, ale aj významu spojeného s nemateriálnym
filozofickým spojením, ktorého snahou je nachádzať a napĺňať súčasné dobové
hodnoty. Z tohto pohľadu sa fenomén dizajnu prejavuje ako relevantný aj
v súčasnej kultúre, umení9a edukácii.
Edukačný program pre žiakov ZUŠ na tému Tradícia a identita
Ľudová kultúra obsahuje sústavu akumulovaného poznania, správania,
vzorov materiálnych a nemateriálnych produktov ľudskej činnosti prenášaných
z generácie na generáciu. Na základe toho princípu vznikli a boli uchované
artefakty, ktoré dnes môžeme obdivovať, študovať a ďalej aktualizovať.
Aktualizovanie ľudového umenia sa javí ako jedna z reálny ciest, ktorou je
možné priblížiť tradičnú ľudovú kultúru žiakom základných škôl na hodinách
výtvarnej výchovy. Na základe spolupráce Katedry výtvarnej výchovy so ZUŠ
Lˇ. Fullu v Ružomberku sme vytvorili a realizovali edukačný program/cvičenie
s podporou zbierkového fondu C-ET-ART.
V priestore výtvarnej edukácie sa ponúkajú početné možnosti implementácie rôznych umeleckých stratégii, ktoré sú svojou podstatou orientované
na tradičnú ľudovú kultúru transformovanú do novej podoby, napríklad do
súčasného dizajnu. V rámci priestorového vyjadrenia sa môžeme sústrediť na
umelecké stratégie a výtvarné techniky, ktoré umožňujú žiakom ZUŠ oslobodiť
sa od stereotypov a ponúkajú možnosti autentickej výpovede. V rámci umenia
a tvorby z papiera sa môžeme zamerať aj na dizajn produktov, ktorý umožňuje
široké spektrum spôsobov práce od interpretácie či parafrázovania rôznych
artefaktov až po klasické formy ktoré pracujú na princípe tradičného remesla.
8
9

KOLESÁR, Z. 2000. Kapitoly z dejín dizajnu. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu. 2000.
FULKOVÁ, M. 2008. Diskurzumění a vzdělávaní. Jihočany: H&H Vyšehradská, s.r.o., 2008.
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Modelová hodina pre žiakov 5. - 8. ročníka ZUŠ výtvarného odboru
Modelová hodina pre žiakov 5. - 8. ročníka ZUŠ výtvarného odboru
zameraná na tvorbu priestorových kompozícii/objektov inšpirovaných textilnými
ľudovými artefaktmi zo zbierky C-ET-ART-u a dokumentárnymi fotografiami
od K. Plicku.
Pri príprave a realizácii cvičenia sme vychádzali z témy Tradícia
a identita.
Žiaci ZUŠ absolvovali krátky vstupný výklad v priestoroch triedy
ZUŠ. Na princípe objektového učenia sa oboznámili s vybranými zbierkovými
predmetmi z C-ET-ART-u, pokrývkami hlavy, čepcami, výšivkami z regiónu
Liptov, ktoré zastupujú určité ľudské poznanie, ako aj určitú skutočnosť
chápanú v súvislosti s historickým kontextom. Pre hlbšie ponorenie sa do
skúmanej problematiky boli konkrétne textilné artefakty názorne vizualizované
aj na dobových fotografiách od Karola Plicku. Snímky od Karola Plicku sú
pre nás cenné tak z pohľadu historického dokumentu ako aj z pohľadu umeleckej
výpovede. Z edukačného pohľadu považujeme dokumentárne fotografie za
relevantný vizuálny zdroj informácií na základe faktu, ktorý naznačuje, že
fotografie od Karola Plicku zosobňovali ľudí, ktorí boli predstaviteľmi ľudovej
kultúry a súčasne reprezentantmi etnických zvláštností národa.
Edukačný výstup: tvorba priestorového objektu z bieleho papiera.
Proces realizácie. Kombináciou hmotných a nehmotných inšpiračných
zdrojov žiaci:
 postupne skúmali vybrané textilné artefakty,
 na základe komparácie hľadali a objavovali vzťahy medzi tradičnou
ľudovou tvorbou a súčasnou dizajnérskou produkciou,
 uskutočnili analýzu z vybraných textilných artefaktov:
‒ tvarovú, materiálovú, farebnú,
‒ motívov a prvkov (vegetatívnych, geometrických, zoomorfných),
‒ textilných techník, druhov nití, galantérnych prvkov, aplikácii,
 vytvorili zápis - vizualizáciu tradičnej ľudovej pokrývky hlavy v plošnej
podobe výtvarnými vyjadrovacími prostriedkami, neskôr transformovali
do plastickej podoby.
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Obr. č. 1 – 5: Proces realizácie, tvorba objektov z papiera, ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok.
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Výsledkom procesu - produkt - tvorba kompozície - reliéfne, plastické
objekty/pokrývky hlavy, čepce, party. Použitý materiál: biely papier - rôzne
druhy a typy - ručný, hodvábny strihový, kartónový, novinový a iný.

Obr. č. 6: Žiačky zo ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok v pokrývkach hlavy z papiera, realizovaných
na základe inšpirácii textilnými ľudovými artefaktmi zo zbierky C-ET-ART-u
a dokumentárnymi fotografiami od K. Plicku.

Reflexia z vyučovacej jednotky
Cvičenie/vyučovanie na tému Tradícia a identita bolo zamerané na
didaktiku výtvarnej výchovy, prostriedky a modely edukácie, ktoré na základe
kreatívnych výtvarných činností priblížia žiakom tradičnú regionálnu ľudovú
kultúru z Liptova. Žiakov téma oslovila. Prejavili záujem o ľudovú kultúru, čo
potvrdilo aj množstvo otázok z ich strany. Zaujali ich možnosti ako vytvárať
dizajnové produkty (v našom prípade party, čelenky, klobúky) z papiera a tak
prostredníctvom média papier preniesť históriu ľudového umenia do súčasného
výtvarného produktu, ktorý nesie stopy histórie a zároveň akceptuje súčasnú
dobu.
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Potenciál plátenníckeho kultúrneho dedičstva
na Orave vo výtvarnej edukácii
The Potential of Cultural Heritage of Folk Traders
with Canvas in Orava Region in Art Education
Michal Čajka
Abstract
The article deals with the analysis of building activities of Orava canvas
makers (traditional folk traders with canvas) and their advanced life
culture in the Orava region. It focuses on the description, characteristic
and evalution of the art elements that canvas preferred to decorate their
homes. At the same time, it also deals with plátenníks relations to the
world of fine art and culture.

Keywords: Architecture. Canvas makers (traditional folk traders with canvas).
Orava region. Decoration. Education. Cultural heritage.
Úvod do problematiky
Súbor objektov, ktoré reprezentujú stavebne a historicky špecifickú
architektúru oravských plátenníkov predstavujú zachované, ako aj rôznym
spôsobom zdokumentované zaniknuté stavebné pamiatky. Všetky sú produktom
cieľavedomej aktivity kultúrne vyprofilovanej skupiny obyvateľstva na hornej
Orave, ktorá sa živila plátenníctvom. Fenoménom plátenníctva sa zaoberali
v primeranom rozsahu najmä etnografi. (Polonec, Andrej. 1955, s. 49 – 83;
Polonec, Andrej. 2009.) Venovali sa najmä spôsobu života plátenníkov,
organizácii ich remeselno-obchodnej činnosti a rôznym kultúrnym javom ich
života. Z ich textov vyplýva skutočnosť, že spoločnosť plátenníkov sa sociálne
výrazne stratifikovala a vznikli tak rôzne možnosti ich stavebnej realizácie,
ale aj vytvárania si vzťahu ku výtvarnému umeniu a kultúre ako takej.
V našom príspevku si nekladieme za cieľ venovať sa výlučne architektonickému dedičstvu po plátenníkoch, ale načrtnúť zaujímavé presahy do
sveta výtvarného umenia, čo je téma, ktorej sa v tomto kontexte zrejme nikto
nevenoval. Špecifickosť plátenníckej architektúry sme už v literatúre niekoľkokrát uviedli. Zhrnuli sme tu aj stav výskumu v minulosti, ktorý bol však
svojím zameraním voči téme pomerne okrajový. (Čajka, Michal. 2015, s. 133 –
158; Čajka, Michal. 2017, s. 94 – 112; Čajka, Michal. 2019, s. 14 – 19.)
Plátenníci si budovali nielen obytné budovy, ale aj rôzne technické stavby,
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najmä farbiarne, mangle a skladovacie priestory. Na všetkých typoch stavieb
sa v rôznej miere pokúsili uplatniť pomerne jednotné výtvarné tvaroslovie.
Aj keď sa výrobe plátna venovali obyvatelia na veľkom území
Slovenska, špecifická stavebná forma murovanej plátenníckej architektúry sa
vyvinula a sčasti zachovala iba na území malého počtu obcí, ktoré sa
nachádzajú približne na území Hornooravskej kotliny, dnes čiastočne zatopenej
Oravskou priehradou. Ide o obce Bobrov, Zubrohlava, Klin, Štefanov nad
Oravou, časť Dolný Štefanov, Vavrečka, zatopené obce Slanica, Ústie nad
Oravou, Osada a Hámre, ďalej obce Chyžné, Jablonka, Orávka a Dolná
Lipnica, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v Poľskej republike. Z chronologického hľadiska sa venujeme obdobiu od 2. polovice 18. storočia do začiatkov
20. storočia.

Obr. 1. Tholtovská kúria v Štefanove nad Oravou, jeden z mála autenticky zachovaných dokladov
po plátenníckej stavebnej činnosti. V súčasnosti je v správe Oravskej galérie v Dolnom Kubíne.

Prehľad zachovaných plátenníckych objektov
Pokiaľ by sme chceli vytvoriť vierohodný a relevantný zoznam
zachovaných plátenníckych objektov, narazíme na zásadný problém. Tým je
nedostatočná miera výskumu a prieskumu budov v jednotlivých uvedených
obciach. Súvisí to s tým, že mnoho objektov bolo radikálne prestavaných do
takej miery, že z exteriéru pôsobia ako mladšie stavby. V exteriéroch aj
interiéroch bola sňatá štuková výzdoba, prípadne bola prekrytá mladšími
omietkami. Takto sa nám hodnoverný zoznam komplikuje.
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Objektívnym zoznamom je súpis plátenníckych budov, ktoré sú
chránené štátom, pretože sú súčasťou národného kultúrneho dedičstva. Medzi
národnými kultúrnymi pamiatkami sa nachádza iba sedem objektov. Jeden
z nich stojí v Štefanove nad Oravou, dva sú v Bobrove a štvorica (z toho jeden
je v podstate dvojdom so spoločným dvorom) je v Kline. Okrem toho sa
v skanzene v Zuberci nachádza kópia tzv. Paliderovskej kúrie. Originál zo
Štefanova nad Oravou z roku 1789 nedávno zanikol.
V Bobrove medzi vyššie spomínané národné kultúrne pamiatky patrí
dom oravského plátenníckeho spolku z roku 1828, ktorý sa nachádza na
miestnom námestí. Ďalšou kultúrnou pamiatkou je plátennícky dom Muškovcov,
ktorý postavili na vyšnom konci Bobrova, po pravej strane cesty vedúcej do
Dolnej Lipnice. Datovaný je do obdobia po roku 1843, s prestavbou v roku
1890. Okrem týchto budov vieme o ďalšej zachovanej kúrii, v ktorej pretrvali
zvyšky pôvodnej výzdoby. Objekt stojí v časti Za potokom. Dom výrazne
prestavali, ale v interiéri sa zachovali pôvodné štukové zrkadlá. Bobrov patrí
k najmenej preskúmaným obciam, môžeme predpokladať aj ďalšie zachované
objekty, ktoré boli vizuálne zmenené.

Obr. 2. Dom Oravského plátenníckeho spolku v Bobrove.

V obci Klin sa nachádza až štvorica národných kultúrnych pamiatok,
dve z nich patrili rodine Skyčákovej, z ktorej pochádza veľa kultúrnych
dejateľov. Jedna z budov je plátennícka kúria Antona Skyčáka a jej veľmi
podobná je plátennícka kúria Františka Skyčáka, obe sú z prvej polovice
19. storočia a boli postavené v strede obce. Plátennícke kúrie na Olexovej rali
sú dva obytné plátennícke domy prepojené spoločným dvorom. Nachádzajú sa
na dolnom konci Klina a pochádzajú z polovice 19. storočia. V obci sa nám
podarilo spoľahlivo identifikovať aj ďalšie plátennícke kúrie s rôznou mierou
zachovanosti. Patrili niekoľkým vetvám miestnej rodiny Skyčákovcov
a pochádzajú rámcovo z 19. storočia.
Iba málo plátenníckych domov sa zachovalo v Zubrohlave, jednej
z centier oravského plátenníctva. Stále existuje plátennícky dom Kovalčíkovcov,
ktorý bol postavený v uličnej zástavbe obce bokom od hlavnej cesty smerujúcej
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zo Slanice do Rabče. V strede obce sa zachovala bývalá Tomaštíkovská kúria.
Pri kúrii sa v minulosti nachádzala staršia farbiareň spolu s mangľom. Dolný
Štefanov, dnes miestna časť Štefanova nad Oravou, bol tiež dôležitým centrom
oravského plátenníctva. Už sme spomínali osud tzv. Paliderovskej kúrie, ktorá
bola pôvodne evidovaná ako národná kultúrna pamiatka. Tzv. Tholtovská
kúria, národná kultúrna pamiatka, sa nachádza v blízkosti iného plátenníckeho
domu tzv. Pojtekovskej kúrie. Ide o dvojdielny súbor budov, medzi ktorými je
vstupná brána. Usadlosť pochádza z druhého decénia 19. storočia.
Okrem týchto objektov sa zachoval už iba jeden objekt v Chyžnom,
vzácna pamiatkovo chránená farbiareň v Orávke a obytný objekt tzv. Herkeľov
dom, zvaný aj ako šoltýsky dom, pochádzajúci z roku 1840 z Vavrečky.
Skutočnosť, či sa v uvedených, prípadne aj v ďalších obciach (napríklad
v Námestove), zachovali ďalšie objekty, musí verifikovať príslušný výskum.
Na tomto mieste musíme zdôrazniť, že veľkú škodu z nášho uhla pohľadu
spôsobil vznik Oravskej priehrady a zatopenie plátenníckych dedín ako Slanica,
Ústie nad Oravou, Oravské Hámre, Osada, časti Bobrova a Námestova.

Obr. 3. Interiéry plátenníckych budov. Vľavo Zubrohlava, vpravo Klin.

Výzdobné výtvarné motívy na fasádach a v interiéroch budov
Pre pochopenie súvislostí je zaujímavé konštatovanie, že plátenníci sa
síce z hľadiska obchodu orientovali na juhovýchodnú Európu, východnú
Európu a Predný východ, ale z hľadiska výberu výtvarného tvaroslovia, inými
slovami „vkusu“, boli orientovaní výlučne na domácu, resp. stredoeurópsku
kultúrnu a výtvarnú tradíciu. Na fasádach sa uplatňovalo iba klasicistické
tvaroslovie, ako aj klasicistické princípy výstavby výzdoby fasád. Základným
konceptom bolo členenie hlavných fasád sústavou pilastrov/polstĺpov nesúcich
kladie. Okná boli vsadené do polkruhovo ukončených plytkých ník, nad
oknami boli umiestnené vyzdobené suprafenestry. Variabilita použitých
ornamentov a tvaroslovia je rôznorodá, na fasádach sa objavujú typické
slohové ornamenty. Pri menej výstavných fasádach bola výzdoba pochopiteľne
redukovaná. V interiéri v reprezentačných priestoroch budovali klenby zdobené
štukovými zrkadlami, rastlinnými rozetami a ďalšími motívmi.
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Vzťah plátenníkov a tzv. vyššej kultúry v spoločnosti
Zaujímavou skutočnosťou zo života plátenníkov, aj keď nie veľmi
prekvapivou, je fakt, že onedlho po zlepšení svojich životných podmienok, sa
snažili zabezpečiť pre svoje rodiny aj vyššiu kultúru bývania a obklopili sa
hodnotnými (ako aj umeleckými artefaktmi). V tomto kontexte kopírovali
život nižšej šľachty, prípadne zámožnejších oravských mešťanov. Ojedinele
sa nechali portrétovať portrétistami rôznej kvality. V tomto kontexte vznikli aj
diela od známeho, pôvodom oravského, maliara Petra Michala Bohúňa.

Obr. 4 a 5. Portrét manželov Jozefa Skyčáka a Terézie Luxovej z Klina
od P. M. Bohúňa z roku 1850. Galéria P. M. Bohúňa v L. Mikuláši.

Plátenníci sa snažili zabezpečiť svojim deťom vyššie vzdelanie.
Čoskoro sa aj vďaka tomu v rodinách oravských plátenníkov vytvorili podmienky
pre duchovný rozvoj osobností slovenskej, ale aj maďarskej kultúry, vedy,
umenia, politiky a literatúry. Poznáme prípady, že sa samotní plátenníci, alebo
ich potomkovia presťahovali do Pešti (Budapešti), prípadne na iné miesta
„Dolnej zeme“ a prijali miestnu identitu a jazyk. Proces zmeny národnej
identity sprevádzala niekedy aj zmena priezviska.
Výpočet osobností by bol veľmi dlhý, obmedzíme sa na najznámejšie
z nich, aj keď výber je pochopiteľne subjektívny. Medzi nimi môžeme uviesť
F. Skyčáka (politika), F. Skyčáka (kňaza, filozofa a prekladateľa), F. Skyčáka
(organizátora spoločenského života) z Klina, A. Bernoláka (kodifikátora
spisovnej slovenčiny) zo Slanice, M. Hamuljaka (organizátora národného
života) z Oravskej Jasenice, otca spisovateľa L. Nádaši-Jégeho A. Odrobiňáka,
M. Pajdušáka (kňaza a historika) z Bobrova, alebo napríklad J. Gustiniho
(nitrianskeho biskupa) zo Zubrohlavy. Osobnosti pochádzajú aj z ďalších
plátenníckych rodín: Kohútovcov, Kavuljakovcov, Bullovcov a Točíkovcov
z Ústia, Herkeľovcov z Vavrečky, Miklošicovcov a Murinovcov z Námestova,
Grígeľovcov z Hámrov a Klinovských z Rabčíc a Klina.
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Niektoré plátennícke rodiny boli súčasne aj zemianskymi rodinami,
táto skutočnosť poskytovala výhody pri prevádzkovaní remesla v časoch pred
zrušením poddanstva. Išlo o rodiny Bernolákovcov a Klinovských.
Výtvarníci z prostredia oravských plátenníkov
Pokiaľ v prípade výskumu plátenníckej architektúry naše tvrdenia už
môžeme oprieť o výsledky výskumu realizovaného v poslednom čase, otázka
výtvarnej tvorby v tradičných médiách maľby a sochy príslušníkov týchto
rodín je iba v úplných počiatkoch.
Zrejme najlepšie sa uplatnil Štefan Skyčák-Klinovský (*1820 †1880?),
ktorý je známejší v maďarskej transkripcii ako István Szkicsák-Klinovszky.
Pochádza z pôvodom plátenníckej rodiny z Klina, ktorá sa usadila v Pešti. Tu
získal umelecké vzdelanie. Venoval sa prevažne historickým maľbám.

Obr. 6. Štefan Skyčák-Klinovský: Kapitulácia maďarskej armády pri Világoši.

Z Klina pochádza aj Stanislav Skyčák, maliar, ktorý tvoril v 19. storočí.
Jeho pohľad na Oravský hrad sa zachoval v zbierkach Slovenskej národnej
galérie v Bratislave. Je otázne, či jemu môžeme prisúdiť aj oltárne plátno
podpísané týmto priezviskom s motívom Ukrižovania, ktoré pochádza z roku
1845 a nachádza sa v zbierkach Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom
Kubíne. S ústianskou rodinou Bullovcov priamo súvisí Blažej Felix Bulla
(*1852 †1919), významný slovenský architekt.
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Ďalšie diela výtvarného umenia iniciované plátenníkmi
Aby bol náš výpočet väzieb oravských plátenníkov na výtvarné
umenie komplexný, musíme uviesť aj ďalšie typy umeleckých diel, ktorých
vznik menovaní priamo iniciovali. Ide o sochárske diela náhrobníkov a prícestných stĺpov či krížov a napokon aj komorné architektúry rodinných
hrobiek. Na tomto mieste neuvádzame pomerne zložitú kapitolu finančných
donácií miestnym kostolom a kaplnkám, ktoré mohli byť príčinou vzniku
architektonickej či umeleckej výzdoby v daných objektoch.
Čo sa týka náhrobníkov, niektoré z nich nesú rysy domácich oravských
sochárskych dielní s nespornými umeleckými kvalitami. Pekný doklad takéhoto
náhrobníka sa zachoval v Kline a patrí manželom Antonovi Skyčákovi (*1783
†1851) a Terézii, rodenej Bobrovskej (*1789 †1846). Má podobu trojstranného
ihlana s krížom na vrchole, spočívajúcom na volútovito formovaných nohách,
ktoré sú položené na vykrúženom trojuholníkovom sokli. Aj keď poznáme
pomerne veľa iných náhrobníkov oravských plátenníkov, máloktorý nesie
takéto sochárske kvality.
Častým javom na Orave bolo, že si plátenníci objednali výstavbu
prícestného kríža alebo stĺpa. Tejto problematike sme sa venovali v osobitných
štúdiách, preto na tomto mieste spomenieme len tie zaujímavejšie príklady.
(Čajka, Michal. 2019, s. 103 – 112; Čajka, Michal. 2019, s. 67 – 90.) V Bobrove
sa zachovalo súsošie Piety na prícestnom stĺpe, ktoré pred svojou už nestojacou
kúriou dal postaviť Jozef Odrobiňák. V druhej polovici 19. storočia rodina
Kovalčíkovcov dala vytvoriť v Zubrohlave dva stĺpy: Panny Márie s dieťaťom
a sv. Jána Nepomuckého. V roku 1820 vznikol priamo pred najstaršou skyčákovskou plátenníckou kúriou stĺp so sv. Jánom Nepomuckým. V neskoršom
období si plátennícke rodiny začali budovať menšie hrobky stavané v neoslohoch, resp. v eklektickom štýle. Takéto hrobky vybudovali Murínovci
v Námestove, Klinovskí v Slanici a dve sa zachovali v Ústí nad Oravou (jedna
Kohútovská).
Význam plátenníckeho kultúrneho dedičstva
Historická skupina oravských plátenníkov je zaujímavým modelovým
spoločenstvom, na ktorom je možné pozorovať mnohé kultúrne či spoločensko-historické vývinové javy. Samostatnou témou je analýza architektonických pamiatok po plátenníkoch na hornej Orave. Tá si určite zaslúži
pozornosť z viacerých ohľadov. Oravskí plátenníci osobitným spôsobom
prevzali klasicistické východiská, ktoré použili na výzdobu svojich rodinných
domov a výrobných zariadení. Okrem toho je však možné sledovať aj
zaujímavý proces ako spolu s vyčleňovaním bývalých roľníkov a poľnohospodárov z pôvodného rurálneho prostredia do nových spoločenských
pozícií prenikal svet „vyššieho“ slohového výtvarného umenia do ich záujmovej
sféry. Súčasne narastal záujem o vzdelanie a záujem vyjadrovať sa jazykom
výtvarného umenia.

40

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2020, č. 4

Bibliografia
ČAJKA, Michal. 2015. Architektúra plátenníkov na slovenskej Orave. In
Orawskie farbiarstwo i płóciennictwo. Zborník z konferencie. Zubrzyca
Górna : Muzeum – Orawski park etnograficzny, 2015, s. 133 – 158.
ČAJKA, Michal. 2017. Architektúra farbiarní a mangliarní na Orave. In
História remesla a uchovávanie remeselných tradícií na území Oravy,
Ziemi Sądeckiej a Liptova. Dolný Kubín : Oravské múzeum P. O.
Hviezdoslava, 2017, s. 94 – 112.
ČAJKA, Michal. 2019. Architektúra oravských plátenníkov. Študijný text pre
učiteľov základných a stredných škôl. In Premeny tradičného textilu.
Zborník študijných textov pre učiteľov základných a stredných škôl.
Dolný Kubín : Oravské kultúrne stredisko, 2019, s. 14 – 19.
ČAJKA, Michal. 2019. Ľudová sochárska tvorba prícestných kamenných stĺpov
v regióne Orava – podnety pre využitie v edukácii výtvarnej výchovy. In
Studia scientifica facultatis paedagogicae, 4, 2019, r. XVIII, s. 103 – 112.
ČAJKA, Michal. 2019. Prícestné stĺpy na Orave od začiatku 18. po začiatok
20. storočia. In Studia Historica Nitriensia, 2019, vol. 23, no. 1, s. 67 – 90.
LANGER, Juraj. 1965. Oravské kamenárstvo. In Vlastivedný časopis, XIV,
č. 2. Bratislava, 1965, s. 86 – 88.
LANGER, Juraj. 1977. Oravské kúrie ako typologický medzičlánok. In
Slovenský národopis, 25, 3. Bratislava : Veda, 1977, s. 480 – 494.
POLONEC, Andrej. 1955. Organizácia obchodného života hornooravských
plátenníkov. In Slovenský národopis III, 1. Bratislava : SAV, 1955,
s. 49 – 83.
POLONEC, Andrej. 2009. Oravskí plátenníci : monografia plátenníckeho
kraja na hornej Orave. Námestovo : Štúdio F, 2009. 171 s.
Mgr. et Mgr. Michal Čajka, PhD.
Katedra výtvarnej výchovy
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
michal.cajka@ku.sk

41

Čarný, L.:
Výtvarná edukácia a edukácia výtvarných edukátoro

Výtvarná edukácia a edukácia výtvarných edukátorov
Art Education and Education of Art Teachers
Ladislav Čarný
Abstract
The article is based on the definition of the importance of education
through visual arts and students' own creation. It deals with the application
of SEP requirements and their application in curricula of pedagogical
studies. It suggests the direction of art education with regard to the current
conception of elementary school curriculum.

Keywords: Visual art. Art education. Education.
Na začiatok zdôrazním niekoľko téz, ktoré považujem za apologetiku
výchovy umením, teda odôvodnenie jej nutnosti v kurikule všeobecne aplikovaného výchovno-vzdelávacieho procesu. Popri väčšine vzdelávacích oblastí
a predmetov, ktoré ťažiskovo rozvíjajú propozičné myslenie, pojmovú –
verbálnu alebo číselnú formalizáciu (v gramatických štruktúrach verbálneho
jazyka alebo v matematických štruktúrach).
Výchova umením ťažiskovo rozvíja neverbálne myslenie v mentálnych obrazoch, v organizačných štruktúrach výrazu (prostredníctvom výtvarno-vizuálneho, hudobno-akustického, dramaticko-gestického... jazyka); tieto
položky reflexie sveta sú výrazne prítomné v živote človeka, je preto nutné
kultivovať ich gramotnosť.
Ďalej budem uvažovať najmä o výtvarnej výchove.
V procese výtvarnej výchovy je prvoradé prepojenie:
‒ mentálneho procesu (predstavy, fantázie, alúzie...)
‒ formálneho procesu (vytvorenie koncepcie, formy vyjadrenia)
‒ technického procesu (realizácia formy).
Táto trojčlenka je v edukačnom procese predmetu prítomná vo
vzájomnej väzbe a následnosti, čo je v porovnaní s ostatnými predmetmi (tak
ako sú ponímané v súčasnosti) jedinečné; predmet rozvíja zručnosti a spôsobilosti, ktorých rozvoj je nezastupiteľný,
Spôsobilosti v procese výtvarnej výchovy sú nasmerované k samostatnému žiakovmu riešeniu na všetkých týchto troch úrovniach; teda nie konvergujúce k „správnemu“ požadovanému výsledku, ale divergujúce – smerujúce
k objavu vlastného výsledku; to je základný tréning kreativity, svojbytnosti
vyjadrovania (samozrejme platný aj pre rozvoj iných oblastí ľudských
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činností – napr. neaplikovaný výskum, experimentovanie); tento spôsob
formalizácie je v kurikule nášho súčasného štandardného vzdelávania prítomný
jedinečným spôsobom vo výtvarnej výchove.
Kultúrny význam predmetu: výtvarné umenie prinieslo vo svojom
vývoji (veľmi dynamickom najmä od polovice 19. storočia) veľkú rozmanitosť
stratégií vyjadrovania sveta (v skratke: realizmus, impresionizmus, konštruktivizmus, minimalizmus, konceptualizmus...), exkurziou do ktorých žiakovo
myslenie nadobúda väčšiu flexibilitu.
Tieto charakteristiky je potrebné mať na zreteli aj pri formácii
učiteľov predmetu. Vyjadrím to jednoducho: učiteľ má byť pripravený vytvoriť
podnetnú klímu a sprevádzať žiaka pri vytváraní jeho svojbytných mentálnych
obrazov a ich formálnych riešení, ktoré dokáže realizovať (materializovať).
Za dôležitý považujem rešpekt k žiakovej samostatnosti (teda aj k jeho
špecifickému vyjadrovaciemu typu, vkusovému zameraniu, spôsobu myslenia).
Formácia žiaka musí byť diskrétna a program vyučovania by mal vychádzať
z toho rešpektu. Pri informácii učiteľa a neskôr pri jeho autoreflexii počas
a po samotnom edukačnom procese považujem za nutný prostriedok klásť si
edukačné otázky (je to niečo ako spytovanie učiteľovho svedomia), ktoré
v analytickej forme reflektujú priebeh a efektivitu práce žiakov a dopad
vzájomnej komunikácie učiteľa a žiaka.
Budúcich učiteľov treba pripravovať na to, že výtvarná výchova musí
sprostredkovať rovnocenne skúsenosť filmu, videa, fotografie, architektúry,
dizajnu a elektronickej tvorby obrazu. Tu si dovolím byť kritický, na základe
znalosti akreditačných spisov aj praxe. Táto stránka prípravy je stále na
viacerých pracoviskách nerovnomerne a nedostatočne rozvinutá. Na niektorých
fakultách stále ešte pretrvávajú predstavy o odbornej príprave budúceho
učiteľa v duchu konzervatívneho akademického sochárskeho a maliarskeho
vzdelávania.
Je veľmi dobré, ak má učiteľ aj vlastnú umeleckú tvorbu, ale ťažiskové
je to, ako dokáže aplikovať edukačný potenciál umenia v edukačnom procese.
Charizma učiteľa by mala byť zameraná týmto smerom.
Absolventi pedagogických fakúlt sú – najmä v rámci základného
vzdelávania – nezastupiteľní. Ich zodpovedná príprava je teda jedným
z kľúčových prvkov rozvoja kultúry.

Prof. akad. mal. Ladislav Čarný
Katedra teórie a dejín umenia
Vysoká škola výtvarných umení
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava
carny@vsmu.sk
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Ešte raz o projekte Nech sa páči...
About the Project “Here you are...“ Once Again
Eva Hnatová
Abstract
The third educational exhibition, this time entitled “How to See Art“...,
took place at The Central Slovakian Gallery in Banská Bystrica (October
16, 2018 - February 24, 2019). Within the framework of this project was
realized the interactive exhibition project “Here you are...“ (Eva Hnatová
& Milan Hnat). This article returns to this project after the exhibition. It
outlines its concept, objectives, course and accompanying actions.

Keywords: Visual arts. Educational exhibition. Gallery education.
Interactivity. Participativity.
Úvod
Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici do svojho výstavného
programu zaraďuje edukačno-prezentačné výstavy pravidelne už niekoľko
rokov za sebou. Vznikajú v kurátorskej koncepcii Martiny Martincovej.
Edukačná výstava Ako na umenie... bola realizovaná v spolupráci so
súčasnými vizuálnymi umelcami, ktorí väčšinou pôsobia v Banskej Bystrici
(Juraj Gábor, Eva Hnatová & Milan Hnat, Marianna Mlynárčiková & Nóra
Ružičková, Patrik Ševčík). Typ edukačnej výstavy akcentuje vzdelávaciu
funkciu galérie a hľadá také formy práce s divákom, ktoré majú za cieľ
odbúrať fyzickú aj mentálnu bariéru vytvorenú medzi divákom ako
percipientom a umeleckým dielom prezentovaným v galérii so statusom
nedotknuteľnosti. Snahou je prezentovať práve také diela, ktoré s divákom
komunikujú aktívne, nabádajú ho k priamej nielen mentálnej ale aj fyzickej
interakcii. Často využívajú stratégie hry, interaktivity, participácie diváka na
kreovaní diela. V týchto intenciách bola koncipovaná aj výstava Ako na
umenie... Jej kurátorkou bola galerijná pedagogička, ale spôsob interakcie
s divákom bol plne v kompetencii výtvarníkov oslovených ku spolupráci.
V každej z miestností galérie tak vznikol autorský projekt jedného autora,
alebo autorskej dvojice.
Nech sa páči... je zdvorilostná fráza s rôznymi významovými konotáciami a práve ona sa stala aj názvom výstavného projektu, ktorý sme realizovali
ako autorská dvojica (Eva Hnatová a Milan Hnat). Išlo o viacúrovňový projekt
so sociálnym rozmerom. Chcel upriamiť pozornosť na umenie, ktorým sa ľudia

44

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2020, č. 4

doma obklopujú „domáce umenie“ a konfrontoval inštitúciu galérie s takýmito
dielami, ktoré poskytli v rámci projektu obyvatelia domu, v ktorom žijeme.
Našim zámerom bolo okrem iného takto vytvoriť príležitosť pre kontakt
týchto ľudí s galériou, chceli sme im poskytnúť dôvod k návšteve galérie.
Východiská a koncepcia projektu
Fráza „nech sa páči“ v sebe kóduje okrem iných aj tie významy, ktoré
sme chceli projektom akcentovať:
 Nech sa páči (vojdite prosím) – pozvanie k vstupu (v rámci projektu
náš vstup do privátnej zóny našich susedov a zároveň ich vstup do
verejného priestoru galérie).
 Nech sa páči (prijmite prosím) – ponúknutie k prijatiu k zdieľaniu
(komunikácia s umením, jeho zdieľanie jednak v galerijnom prostredí,
ako aj v domácom prostredí).
 Nech sa páči (aby sa vám to páčilo) – estetické kritérium je pri
hodnotení výtvarného umenia považované hlavne laickým divákom
za kľúčové. Páčiť sa v tomto kontexte môžeme však rozšíriť na byť
pochopený, porozumený, prijatý.
Pri tvorbe konceptu sme uvažovali o tom, že pre mnohých ľudí, ktorí
nie sú v oblasti výtvarného umenia vzdelaní, je galéria, ako pomyselný
„chrám umenia“, priestorom príliš neznámym, neprístupným, uzavretým. Je
mnoho ľudí, ktorí by ani nevedeli povedať, kde sa táto inštitúcia nachádza
a už vôbec neuvažujú o možnosti do nej vstúpiť. Rozmýšľali sme nad
spôsobom, ako ľuďom „uľahčiť“ preklenutie tejto bariéry, ako ich do galérie
priviesť, ako vzbudiť ich záujem o výtvarné umenie. Je to paradoxné, lebo
napriek uvedenému sa v takmer každej domácnosti nachádza aspoň nejaký
artefakt, ktorý by sme mohli označiť prívlastkom umelecký. Sú to diela rôznej
kvality, žánru, námetov, prevedené v rôznych médiách a rôznymi technikami.
Len málokde by sme našli úplne prázdne steny. Ľudia ich zapĺňajú obrazmi
a inými artefaktmi minimálne v snahe zútulniť, vyzdobiť domáce prostredie.
Nemusí ísť vždy o umelecké dielo závažnej umeleckej ceny, dielo významného,
školeného autora. Niekomu postačí aj reprodukcia, práca dieťaťa, rodinná
fotografia, ručná práca, umelecko-remeselný predmet, niečo, čo zodpovedá
jeho vkusu, miere poznania, porozumenia výtvarnému umeniu. Neraz môže
ísť aj o dielo nekvalitné, či o gýč. Zaujímalo nás teda či a akými dielami sa
ľudia obklopujú, na základe čoho si ich vyberajú, čo pre nich znamenajú.
Bolo nám jasné, že ich hodnotu neodvodzujú vždy len od tej umeleckej, či
trhovej. Častokrát sú tieto diela súčasťou ich životného príbehu, spomienkou
spojenou s okolnosťami ich získania, spomienkou na ľudí, obdobie života,
rôzne rodinné udalosti, pamiatkou po predkoch atď. Práve tento príbeh sa nám
javil ako veľmi zaujímavý a chceli sme ho do realizácie výstavy zahrnúť.
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Ďalší aspekt, ktorý sme pri úvahách zohľadňovali, bol aspekt sociálny.
Uvedomili sme si, že už takmer 30 rokov žijeme v dome, kde v jednom vchode
žije 14 rodín, ale s mnohými sa nepoznáme. S niektorými prehodíme pár
zdvorilostných fráz, s niektorými sa len pozdravíme. Príležitostí, pri ktorých
sa ľudia spolu zídu je málo. Môže byť aj umenie takouto, možnosťou sociálnej
interakcie, príležitosťou kontaktovania sa, komunikácie a spolupráce?
Na základe uvedených východísk a zámeru výstavy, sme dospeli
k projektu Nech sa páči.... V galérii ako v „chráme umenia“ sa takto mali
ocitnúť diela zapožičané od našich susedov. Diela si ako spoluúčastníci
projektu mali vybrať sami podľa vlastného uváženia. Na uvoľnené miesta na
stenách ich bytov odkiaľ oni zvesili svoje dielo a zapožičali ho na výstavu,
sme im v prípade záujmu, zapožičali počas trvania výstavy naše diela. Došlo
tak k symbolickému prepojeniu medzi verejnými a privátnymi priestormi.
Sociálny rozmer projektu poukazuje tiež na komunikáciu v rámci susedských
vzťahov, je impulzom, ktorého cieľom je, na projekte participujúcich ľudí,
priviesť do galérie nie ako do odcudzeného, odbornej verejnosti určeného
prostredia, ale niekde, kde sa stretnú aspoň s niečím, čo je im známe, blízke.
Popritom by mali možnosť vidieť a zažiť aj ďalšie výtvarné realizácie, ktoré
boli umiestnené v iných miestnostiach galérie. Skutočnosť, že sa na „posvätnej
pôde“ galérie ocitli diela rôznej kvality, diela, ktoré by sa za iných okolností
nikdy v takejto inštitúcii nemohli prezentovať, je pre nás inšpiratívna. Práve
v spojitosti s edukačným rozmerom samotnej výstavy považujeme za podnetné
a potrebné diskutovať a formulovať mnohé otázky týkajúce sa podstaty, poslania
ale aj kritérií hodnotenia diel výtvarného umenia.
Zámerom projektu mala byť aj interakcia s divákom, návštevníkom
výstavy. Stratégia interaktivity a participácie bola podstatou nášho projektu,
ktorý mohol vzniknúť len vďaka kooperácii s našimi susedmi. Okrem toho
sme však chceli vytvoriť možnosť pre interakciu aj pre návštevníkov výstavy.
Tou bola vizualizácia posudzovania vystavených obrazov podľa rôznych
kritérií, prideľovaním a naliepaním farebných bodov na maliarske plátna
priradené ku každému obrazu. Na nich by mali vznikať zmnožením bodov
farebné koláže (maľby) – akési mapy hodnotení jednotlivých obrazov. V galérii
sme my, ako výtvarníci nechceli vystaviť svoje diela, ale vytvorili sme koncept,
na základe ktorého na vzniku diela participovali jednak obyvatelia nášho domu,
ako aj iní návštevníci výstavy.
Realizácia projektu
Vlastná realizácia projektu prebiehala v niekoľkých etapách v rôznych
prostrediach. Na jednej strane v bytoch oslovených rodín a následne v priestoroch
galérie. Ľudí z nášho domu sme k spolupráci pozvali najskôr písomne informovaním o zámere projektu a následne sme ich pozývali osobne. Samozrejme
sme mali obavy z odmietnutia, ale v konečnom dôsledku sme boli veľmi milo
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prekvapení ich záujmom a otvorenosťou, dokonca aj nadšením pre túto ideu.
Väčšina z oslovených sa projektu zúčastnila. Zvažovať sme museli priestorové
možnosti a tak sme oslovili 28 rodín. V prípade nezáujmu, sme boli pripravení
obrátiť sa aj na ďalších susedov. Väčšina nás s pozvaním: “Nech sa páči“,
pozvala za prah svojho bytu a ochotne, často s hrdosťou a komentárom nám
ukázali, aké diela majú. Chceli sme, aby nám poskytli obraz, alebo iné dielo
podľa vlastného uváženia, aby tak mohlo byť vystavené v galérii. Nezasahovali
sme do ich výberu, mohlo ísť o rôzny žáner, techniku, kvalitu, autora, mohla
to byť hoci aj reprodukcia, čo sa stalo v dvoch prípadoch. Okrem diel, nás
zaujímali aj príbehy, ktoré sa k dielam viažu, prípadne nejaké ich komentáre
ozrejmujúce pôvod obrazu, spôsob nadobudnutia a ich vzťah k nemu. Zapísali
sme útržky z našich rozhovorov a s ich súhlasom sme tieto texty použili pri
inštalácii bez uvedenia ich mena. Priložili sme ich ku každému vystavovanému
dielu na výstave. Pre ilustráciu prikladáme niektoré ich vyjadrenia, viažúce sa
k uvedeným dielam:
Štefan Biacovský: Les, pastel
„Je to dielo môjho starého otca. Bol síce úradník, ale maľovanie bola jeho
celoživotná vášeň. Aj smrť ho zastihla pri maľovaní. Ako úradníka ho
prekladali na rôzne miesta a tak máme obrazy z rôznych kútov Slovenska.
Neviem presne kedy a kde namaľoval tento les.“
Silvia Fridrichová: Kytica, 1986, olej
„Deti mali birmovku a my sme za peniaze, ktoré im darovali kúpili pre nich
tento obraz.“
Mária Medvecká: Vietor v stŕniskách, 1975, reprodukcia
„Toto je naša Marka, tak ju voláme. Kúpili sme si ju vlastne ako svadobný
dar v Spišskej za 210 kčs. Veľmi sa nám páčila. Tridsať rokov tu visí pri okne,
už je celá vyblednutá, ale nám je milá. Je to reprodukcia, také niekedy
predávali zarámované. Koľkokrát sme si už-už chceli kúpiť nejaký originál,
ale nakoniec sme sa rozhodli pre niečo, čo potrebujeme.“....“keby som mohol,
kúpil by som si určite Laluhu“...“a ja Kompánka, nejakú zimnú krajinu.“
M. P.: „Keška“ na Španej, akryl na plátne (Obr. 1 – 3)
“Jediný obraz, ktorý máme je tento Maťkov, ktorý maľoval kedysi v škole.
Vtedy sme chodili hľadať „kešky“ a táto bola ukrytá v múre pri nejakej šachte
na Španej doline. Je to milá pamiatka na to obdobie.“

Obr. 1 – 3: Stav v 1., 32. a v posledný deň trvania výstavy
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Július Nemčík: Krajina, 1975, kombinovaná technika (Obr. 6)
„Nepamätám sa od koho a prečo, ale pri nejakej ceste do Bratislavy sme
niesli s otcom majstrovi Nemčíkovi zemiaky. Za túto službu otec od neho
dostal tento obrázok. Pri pohľade naň dodnes cítim na chrbte váhu vreca
zemiakov, ktoré som niesol až hore do podkrovia, kde mal ateliér.“
Soňa Bőhmerová: Štiavnická jar, 2008, gvaš
„Potrebovali sme niekomu k sviatku kúpiť dar a tak sme v Štiavnici vybrali
tento obraz. Kým však bol ešte u nás, tak som sa doň zapozerala, že mi bolo
ľúto sa s ním rozlúčiť. Nechali sme si ho a ako dar sme kúpili iný. Aj sa za tú
svoju „chamtivosť“ hanbím, ale nemohla som si pomôcť.“

Obr. 4 – 7: Pohľad na spôsob inštalácie niektorých obrazov po 32. dňoch trvania výstavy

Pri stretnutiach s účastníkmi projektu sme zistili, že v mnohých
rodinách sa nachádza viac umeleckých artefaktov, poväčšine malieb rôznych
techník, ale našli sa aj grafiky a reprodukcie. Žánrovo podľa očakávania
prevládali krajiny, kytice, ale zriedka sa našli aj abstraktné diela. Ich kvalita
sa pohybovala od dobrej úrovne až po vyslovené gýče, ale prekvapivo tých až
tak veľa nebolo. Okrem prác neprofesionálnych autorov to boli aj diela
známych autorov, dokonca aj takých, ktorí sú zastúpení v zbierkach galérie.
Našou hlavnou snahou bolo, motivovať týchto ľudí k návšteve galérie.
Z rozhovorov sme sa dozvedeli, že väčšina z nich naozaj prah galérie
doposiaľ neprekročila. Snažili sme sa im vstup do tohto pre nich neznámeho
prostredia uľahčiť jednak tým, že tu okrem iných prezentovaných diel, nájdu
niečo, čo dôverne poznajú, čo tvorí súčasť ich privátneho priestoru, ale že
v galérii stretnú aj známych ľudí.
Projekt Nech sa páči..., priniesol do galérie aj diela pochybnej kvality,
čím vytváral príležitosť k nastoľovaniu otázok súvisiacich s hodnotením
umenia, priestor pre diskurz o témach čo je to umenie, aké je jeho poslanie,
v čom spočíva kvalita umeleckého diela, v čom jeho hodnota, čo je to gýč,
ale aj otázky súvisiace s poslaním inštitúcie galérie, jej funkcie, otvorenosti
a prístupnosti aj verejnosti, ktorá nie je výtvarne vzdelaná. Interaktivita aj
preto smerovala k hodnoteniu vystavovaných diel, nie však z pozície odbornej,
ale skôr subjektívnej a laickej. Naformulovali sme niekoľko vyjadrení typu:
obraz sa mi páči – zaujal ma námetom – pôsobivý je svojou farebnosťou – má
pôsobivú atmosféru, nerozumiem obrazu – nezaujal ma (Obr. 8), vyjadrujúcich
možné vnímanie a posudzovanie týchto obrazov, týkajúcich sa hlavne estetických
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kritérií, ktoré sú pre bežného diváka často najdôležitejšie. Každému vyjadreniu
sme prisúdili bod príslušnej farby a požiadali percipienta, aby pridelil obrazom
body a nalepil ich na plátna priradené k obrazom (Obr. 9, 10). Miera
pôsobenia bola vyjadrená veľkosťou bodov. Na plátnach vznikali akési
„emotikony“ jednotlivých obrazov, po formálnej stránke priliepaním, priraďovaním a vrstvením bodov rôznych farieb a veľkostí koláže, podobné
„maľbám“ (Obr.11 – 13). Tieto zároveň vizualizovali množstvo účastníkov
tejto aktivity. Diváci sa tak zúčastňovali aj na vzniku nových obrazov. Projekt
sa realizoval nielen vo verejnom priestore galérie, ale aj v súkromných
priestoroch bytov oslovených rodín. Naše diela sme neprezentovali v galérii,
ale v bytoch účastníkov projektu.

Obr. 8 – 13: Inštruktáž k aktivite hodnotenia, demonštrácia postupu a záznam
stavu „malieb“ – hodnotení niektorých obrazov v 41. deň trvania výstavy

Je výborné, že sa na výstave stretli aj s inými projektmi, do ktorých sa
tiež mohli rôznou mierou aktívne zapojiť. Všetky prezentované diela na
výstave svojou podstatou nabádali diváka k interakcii, k mentálnej ale aj
k fyzickej aktivite. Veľmi podnetnou pre formulovanie otázok súvisiacich
s hodnotou a kvalitou umeleckých diel bola skutočnosť, že projekt realizovaný
autorskou dvojicou Mlynárčiková & Ružičková, pracoval s dielami z depozitu
galérie, a tak vo vedľajšej miestnosti boli vystavené diela profesionálnych
výtvarníkov stvárňujúce neraz podobné námety a žánre. Tu vznikol veľký
priestor pre aktivity galerijných pedagógov. Nemenej dôležité bolo v rámci
projektu stretnutie známych ľudí, susedov. (Obr. 14 – 16) Zišli sa, aj keď nie
všetci, jednak na vernisáži, ale aj v rámci sprievodných akcií, komentovanej
prehliadky, workshopov, alebo navštívili výstavu individuálne, mnohí priviedli
so sebou aj svojich známych. Tieto stretnutia a rozhovory so susedmi v galérii,
ale aj u nich doma a nielen o umení, sme považovali za dôležitý rozmer
projektu ale uvažovali sme ešte o vytvorení príležitosti na opätovné stretnutie
s nimi v galérii, aby mohli byť konfrontovaní s premenami výstavy v čase,
ktoré boli výsledkom interakcie návštevníkov výstavy. Pre účastníkov projektu
by bolo zaujímavé aj oboznámiť sa so spätnou väzbou, hodnotením, ktoré ich
obrazom pridelili diváci. Takéto opätovné stretnutie by bolo príležitosťou na
spoločné vyhodnotenie projektu, na sprostredkovanie dojmov, nadobudnutých
poznatkov, na diskusiu, priestorom na naznačenie aspoň niektorých odpovedí
na otázku: „Ako na umenie...?“
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Obr. 14 – 16: Stretnutie na vernisáži výstavy

Uvedené dôvody nás nakoniec priviedli k zorganizovania workshopu
na záver výstavy, počas ktorého došlo k ďalším a to dosť zásadným premenám
výstavy. Zaplnenie plátien rôznofarebnými bodmi rôznych veľkostí svedčilo
o značnej aktivite divákov (v niektorých prípadoch sme pridali k zaplneným
plátnam čisté a aj tie sa stihli zaplniť. Okrem toho sa z nich dalo podľa
prevládajúcej farebnosti a hustote zaplnenia usúdiť aj o vnímaní a posudzovaní
jednotlivých obrazov (Obr. 11 – 13). Škoda, že na workshope sa zúčastnilo
málo z účastníkov projektu, verím, že by odchádzali s dobrým pocitom a hlavne
by sa im bol ponúkol ďalší uhol pohľadu na možnosti súčasného umenia,
ktorý mohol pomôcť k odbúraniu strachu z galérie, ale aj rešpektu pred
tvorivou činnosťou, ktorá môže byť celkom zábavná. Workshop mal charakter
maliarskej aktivity, pri ktorej účastníci dostali k dispozícii plátna menších
rozmerov, temperové farby a penové tupovacie nástroje, ktorých tvar
predurčoval k využívaniu kruhovej stopy. Maľby, ktoré vytvárali účastníci
workshopu týmto spôsobom pečiatkovania tak boli reakciou na interakcie,
ktoré vznikli počas trvania výstavy nalepovaním bodov, ale aj na obrazy, ku
ktorým sa viazali. Počas workshopu sa výstava postupne menila. Najskôr boli
odinštalované zapožičané obrazy a ponechané len reakcie na ne vytvorené
nálepkami a následne na miesta, kde viseli pôvodné obrazy boli zavesené
maľby, ktoré vznikli v rámci workshopu. (obr. 23) Výstavný počin edukačných
výstav hlavne študenti, budúci učitelia výtvarnej výchovy, hodnotia veľmi
pozitívne. Možné by boli samozrejme aj iné aktivity, pre ktoré tento koncept
vytváral vhodné podmienky práve vďaka svojej mnohovrstevnosti. Možnosťou
by mohla byť napríklad aj manipulácia s jednotlivými artefaktmi, ktoré počas
trvania výstavy vznikli, ktorá pripomína stratégie filmovej postprodukcie.
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Obr. 17 – 24: Workshop; maľba realizovaná na workshope; nová inštalácia
výstavy s maľbami z workshopu a možnosti manipulácie s maľbami

Záver
Realizácia projektu Nech sa páči... na edukačnej výstave bola a je pre
nás zaujímavou a podnetnou skúsenosťou. O podobnom projekte sme už
uvažovali veľmi dávno a v rámci tejto výstavy sme sa k nápadu vrátili a trochu
ho modifikovali. Boli sme skutočne veľmi milo prekvapení záujmom zo
strany susedov. Spätná väzba od nich bola pozitívna, mnohí z účastníkov
projektu sa na výstave zúčastnili, priviedli aj známych, ale viem, že tam
neboli všetci, odvolávajúc sa hlavne na zaneprázdnenosť. Úžasné by bolo,
keby prišli aj na iné podujatia, ale na to asi jedna takáto aktivita nestačí.
Všetky autorské projekty v rámci edukačnej výstavy Ako na umenie...
ponúkajú vlastné prístupy a pohľady na umenie, ale je zaujímavé, že bez
predchádzajúcej vzájomnej dohody sa všetky stretli v tom, že do určitej miery
narúšajú obraz galérie ako elitárskej, širokej verejnosti skôr nedostupnej
inštitúcie. Predstavujú ju ako verejnosti otvorenejší sociokultúrny priestor, tak
ako by si predstavovali jej fungovanie. Uvedomujú si nevyhnutnosť zabojovať
o návštevníka, získať ho pre komunikáciu s umením. Nech sa teda páči, vstúpte
prosím a zažite dobrodružstvo poznávania sveta a seba samého, ktoré Vám
umenie môže sprostredkovať. Nie všetko, čo tu uvidíte sa Vám musí páčiť
(nie je to najdôležitejšie kritérium posudzovania umenia), podobne ako
v živote, ale je možné naučiť sa tomuto jazyku porozumieť. To by bol odkaz,
ktorý chcel aj tento projekt návštevníkom aj účastníkom projektu tlmočiť.
Akad. mal. Eva Hnatová, ArtD.
Katedra výtvarnej kultúry
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica
eva.hnatova@umb.sk
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Paralely jazyka a kresby detí predškolského veku
Parallels to Language and Drawings of Preschool Children
Blanka Kožík Lehotayová
Abstract
The article presents pre-research findings concerning the drawing with
initial writing and its relation to language. Qualitative research primarily
focuses on the research method of content analysis of pre-school age
children. We consider the direct connection of drawing and language as
the basic form of communication to be important.

Keywords: Child of pre-school age. Drawing. Initial writing. Language,
Communication.
Úvod
Každá komunikačná výmena plní spravidla jednu viac či menej
zjavnú funkciu a k jej realizácii je človek niečím motivovaný. Funkčnosťou
získava komunikácia zmysel v tom, že oznámené nadobúda pre človeka
význam. Slovná komunikácia sa uskutočňuje v ústnej i písomnej podobe.
Komunikačným kódom slovnej komunikácie je jazyk. Jazyk a reč
predstavujú dve vzájomne prepojené entity, ktoré spolu úzko súvisia a vzájomne na seba pôsobia. Jazyk sprostredkúva vyjadrovanie a dorozumievanie,
reč je praktickou realizáciou jazyka v komunikácii.1
Prvé jazykové skúsenosti dieťa získava v hovorenej reči. Vzťah medzi
hovorenou a písanou rečou možno analyzovať na základe triády v podobe
hovorená – vnútorná – písaná reč.2 Písanie je považované za najzložitejšiu, ale
i najrozvinutejšiu formu vedomej jazykovej aktivity, ktorá sa navyše od
hovorenia, ale i vnútornej reči, odlišuje inou kvalitou v syntaktike aj sémantike.
Osvojenie si písanej verzie jazyka, ako systému abstraktných konvenčne
dohodnutých znakov, nie je na rozdiel od prirodzenej hovorenej reči založené
na vrodených dispozíciách. Písanie si vyžaduje systematický nácvik, ktorý sa
realizuje až v základnej škole. Napriek tomu, deti predškolského veku komuniŠKVARENINOVÁ, M. 2004. Rečová komunikácia. s. 17.
PUPALA, B. 1998. O písaní za rámcom didaktiky písania. In KOLLÁRIKOVÁ, Z. et al.
Komunikácia písanou rečou. s. 7-17.
1
2
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kujú s okolím prostredníctvom kresby i písma. Na rozdiel od cieleného nácviku
písania je spôsob stimulácie písanej reči u detí predškolského veku považovaný
za spontánny vývinový proces.
Komunikácia v kresbe
Kresba dieťaťa je formou semiotickej funkcie a má vo vývinovom
rade miesto medzi symbolickou hrou a obrazovou predstavou, pričom
obrazovou predstavou dieťa napodobňuje skutočnosť.3 Vývin kresby odráža
skúsenosti, úroveň rozvoja intelektu a emocionálneho prežívania dieťaťa,
úroveň motoriky, vplyv vonkajších faktorov a i. Kresba pre dieťa nie je iba
jednoduchým znázornením napodobňovaných vzorov a tvarov, ale stáva sa
jeho nevedomým písmom, čo je považované sa za istý spôsob komunikácie.4
V kresbe sú identifikovateľné rôzne symboly, ale aj písmená, slová, číslice, na
základe ktorých sa dieťa vyjadruje, ale aj rôzne grafické obrazce, napr.
v podobe linky, či viazanej slučky, ktorou dieťa vyjadruje pohyb. Kresba sa
stáva skutočným jazykom prejavujúcim sa rôznorodými konfiguráciami
prvkov. „Ak dieťa spočiatku kreslilo len preto, že sa mu táto činnosť páčila
zrazu zisťuje, že sa čiarami dá hovoriť“.5
K stimulácii rozvíjania jazyka v prostredí materských škôl sa uplatňuje
viacero alternatív, ku ktorým sa o i. radí rešpektovanie kreslených a písomných
prejavov ako spôsobov sebavyjadrenia sa dieťaťa; spontánne kreslenie a písacie
pokusy spájané s možnosťou rozprávať, diskutovať o nakreslenom, napísanom;
vytváranie ponuky k zaznamenávaniu očakávaní, pozdravov, vlastných plánov
dieťaťa.6
K analyzovaniu grafických záznamov detí s obsahom predkonvenčného
písma sa využívajú štádiá vývinu písania detí podľa Ferreiro a Tebrosky.7
Vzhľadom k možnosti čo najrelevantnejšie analyzovať a interpretovať kresbu
detí, ponúkame prehľad štádií vývinu písania v predškolskom veku.
V prvom štádiu je typické grafické zobrazovanie prostredníctvom
kresby a prvkov písma, kedy dieťa interpretuje kresbu vlastným komentárom.
Na tejto úrovni sa v rámci písania objavuje "čarbanie bez komunikačného
odkazu", čo znamená, že dieťa niečo výtvarne zobrazí a doplní to "čarbanicou",
ktorú však nevie dešifrovať. Ide o napodobňovanie procesu písania ako
motorickej činnosti. V "čarbaní s komunikačným odkazom" a "lineárnom
čarbaní“ už dieťa písomnému záznamu pripisuje istý význam, ktorý však

PIAGET, J., INHELDEROVÁ, B. 1970. Psychologie dítěte.
DAVIDO, R. 2008. Kresba jako nástroj poznání dítěte.
5 VÍTKOVÁ, M. 1990. Výtvarná výchova v ranom veku. s. 20.
6 LIPNICKÁ, M. 2007. Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní.
7 BRUCEOVÁ, T. 1996. Předškolní výchova.
3
4
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nemá ustálenú podobu a môže sa situačne meniť. Pre druhé štádium je
charakteristické počiatočné písanie veľkých tlačených písmen.
V priebehu tretieho štádia sa dieťa v rámci písania pokúša dať
charakteristickú podobu slabike. V štvrtom štádiu sa v písaní objavuje etapa,
v ktorej vlastné meno je najčastejším prvým stabilným útvarom z písmen,
ktoré dieťa samo napíše. Ustálené poradie písmen a spôsob ich písania
využíva postupne aj pri písaní mien blízkych osôb, ostatných slov či celých
vetných spojení.
Významné role v procese objavovania, reprezentácie a expresie
prislúchajú dospelému. Dieťa na základe interakcie reaguje na pozornosť či
komunikáciu dospelého tým, že uvádza do pohybu telo vrátane mimiky.
Predpokladá sa, že tieto pohyby tela sú predvojom lingvinistického základu,
ale aj grafického vyjadrovania.8 Komunikácia býva transformovaná do kresby,
ale zároveň kresba môže vyvolávať potrebu diskusie.
Fázy vývinu detskej kresby sú porovnávané s vývinom detskej reči:
‒ Obdobie nezobrazujúce – grafický záznam má podobu čarbanice
a čmáranice – sa prirovnáva k detskému hravému džavotaniu.
‒ Obdobie izolovaných predstáv – dieťa si začína zaznamenávať tvar,
no predmety nie sú zasadené do priestoru a deja – sa prirovnáva
k formulovaniu jednoslovných viet.
‒ Obdobie situačnej kresby – dieťa znázorňuje celok so snahou
o kompozičné usporiadanie – sa prirovnáva k obdobiu koncipovania
súvislých viet.9
Priama súvislosť medzi vývinom reči a vývinom detskej kresby sa
potvrdzuje aj v ďalších výskumoch, pričom každej z foriem reprezentácie t. z.
obrazovej, písomnej a slovnej, prináleží identický základ.10
Jazyk a kresba pôsobia ako paralelné a vzájomne transformačné
procesy. Tak, ako deti začnú komunikovať experimetovaním s hláskami,
slabikami, slovami, postupne začínajú komunikovať prostredníctvom kresby.
Kresba je základom pre neskoršie používané konvenčné grafémy v podobe
písma.
Postupnosť vývinu detskej reči a detskej kresby nie je založená na
napodobňovaní vzoru. Deti nevytvárajú prvé vety kopírovaním dospelých
a nekopírujú ani grafické vzory iných. Vývin reči a kresby nie je však ani
čisto náhodným procesom. Keď sa deti učia rozprávať, rytmus a komunikatívne vzorce sú prenášané do prvých skutočných viet. Aj v počiatkoch
detskej kresby sú identifikovateľné isté kreslené situácie, ktoré sú verbalizované dieťaťom. Grafický obsah býva často, najmä u mladších detí,
8

MATTHEWS, J. 2003. Drawing and Painting: Children and Visual representation.
KOVÁČ, B. 1972. Zázračný svet detských kresieb.
10 MATTHEWS, J. 2003. Drawing and Painting: Children and Visual representation.
9
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sprevádzaný aj zvukmi, prípadne výraznejšími gestami v snahe posilnenia
zobrazeného významu. Mladšie deti spravidla nahlas komentujú to, čo práve
robia. Dieťa prostredníctvom rozprávania a kreslenia vyjadruje istú reprezentáciu. Ak dieťa nedokáže verbalizovať vykonávanú činnosť, stáva sa, že
dospelý nedokáže jednoznačne identifikovať detský zámer. No táto etapa
zväčša netrvá dlho a v takomto prípade by dospelý mal nenásilnou konverzáciou a akceptujúcou atmosférou umožniť dieťaťu naďalej experimentovať
v grafickom prejave. Na základe výsledkov zahraničného výskumu sa odporúča
akceptovať a zdieľať zmysel neverbálnych spôsobov – grafické znázornenie
obrazov a vizuálnej pamäti; grafické znázornenie celkovej dynamiky pohybu
či smeru; taktilne – kinestetická komunikácia prostredníctvom gest, ale aj
verbálnych spôsobov – rozhovor o kresbe, objektoch, postavách, situáciách,
s opisom pocitov a celkového prežívania ako sebavyjadrenia významu kresby.
Deti tak dokážu vyjadriť nielen konkrétnu reprezentáciu, ale aj spôsob jej
interpretácie. Často vytvárajú spojenia medzi vizuálne priestorovými a sluchovými kanálmi tým, že obsah jedného znakového systému premosťujú do
expresívnej roviny iného. Komplexná komunikácia prostredníctvom kresby
stráca akékoľvek bariéry ak dieťa s dospelým môže komunikovať o vlastnej
expresii.11
Zahraničný výskum realizovaný v materských školách potvrdzuje, že
deti reagujú pozitívne, keď zistia, že dospelí sa nielen zaujímajú, ale s nimi aj
diskutujú o obsahu kresby. Ako problém v interakcii dospelého, vrátane
učiteľa s dieťaťom nie je naučiť sa, čo dieťaťu povedať, ale pozerať sa
a hodnotiť bez neučených schém a predsudkov. Učiteľ má príležitosť
identifikovať a interpretovať množstvo verbálnych i neverbálnych podnetov,
ktoré môžu viesť k vzájomnej komunikácii s dieťaťom. V podpore rozvíjania
jazyka a kresby sú uvádzané dva nevhodné prístupy. Prvý prístup je príkladom
toho, ak učiteľ nejaví záujem o interakciu s dieťaťom, druhý prístup predstavuje
opak, ktorý je typický výraznou dominanciou a zasahovaním učiteľa do prejavu
dieťaťa. Pokiaľ nie je chápaný grafický prejav ako zmysluplný zo strany
dospelého, schopnosť dieťaťa vytvárať nové vizuálne štruktúry zaniká.12
Primeraná interakcia medzi dieťaťom a učiteľom je z hľadiska vývinu kresby
a jazyka pre dieťa predškolského veku dôležitá.
Kvalitatívne skúmanie
Na základe toho, že predvýskum bol založený na induktívnom postupe
kvalitatívnej obsahovej analýzy, nemal stanovené hodnotiace kritériá. Základom
boli pre nás konkrétne východiská ako hľadiská nazerania na analyzovaný obsah.
WRIGHT, S. 2007. Young children’s meaning - making through drawing and telling’: Analogies
to filmic textual features.
12 MATTHEWS, J. 2003. Drawing and Painting: Children and Visual representation.
11
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Stanovený výskumný cieľ mal podobu: „Identifikovať a interpretovať
podoby komunikačného kódu v grafických záznamoch detí predškolského veku“.
Výskumná otázka realizovaného predvýskumu: „Aké podoby komunikačných kódov obsahujú kresby detí predškolského veku?“.
Výskumné otázky použité v plánovanej prípadovej štúdii budú mať
podobu: „Čo vyjadrujú komunikačné kódy vo výtvarných artefaktoch detí
predškolského veku? Ako iniciuje komunikáciu s učiteľom dieťa? Ako
iniciuje komunikáciu s dieťaťom učiteľ?“.
Výskumná metóda obsahová analýza
Predmet použitej výskumnej metódy tvorí obsah, t. z. to čo sa
komunikuje. Tým, že samotný obsah plní komunikačnú funkciu, má podobu
komunikátu. Z hľadiska formy možno komunikáty rozdeliť na tri základné
skupiny a to verbálne, vizuálne alebo dvojaké.13 V našom prípade komunikát
predstavuje primárne vizuálnu, ale v niektorých prípadoch aj dvojakú formu.
V prezentovanej štúdii obsahová analýza predstavovala významový celok
v podobe súboru znakov, ktoré sa viazali ku vzťahu kresby a jazyka a boli
identifikované výhradne na základe artefaktov (nie verbálnych výpovedí, či
pozorovania) detí predškolského veku.
Realizácia predvýskumu
Deti vo veku od 5 rokov a 11 mesiacov až do 6 rokov 10 mesiacov sa
hrali námetovú hru „Na lekára“, počas ktorej vytvárali zápisy reprezentácií
o námete vlastnými spôsobmi grafického zaznamenávania.
Deti vopred neboli inštruované čo by záznamy mali obsahovať, ani to
akú podobu by mali mať. Deťom bolo umožnené reflektovať vlastnú skúsenosť
a úroveň rozvoja grafického zaznamenávania zrejmého odkazu od lekára –
dieťa v role, ktoré vytvára grafický záznam, pre prijímateľa – dieťa v role
chorého pacienta.
Zber výskumných dát trval počas jedného mesiaca.
Celkovo bolo k realizácii obsahovej analýzy zaradených dvadsaťdva
artefaktov, k realizácii pozorovania a interview videozáznamy a audiozáznamy
s pätnástimi deťmi a štyrmi učiteľmi.
Zo základného súboru sme náhodným výberom grafických vyjadrení
od dvoch subjektov výskumu zrealizovali predvýskum. V predvýskume bol
výskumný materiál interpretovaný s akceptovaním metodologických náležitostí
zodpovedajúcich použitej výskumnej metóde – obsahová analýza. Našim
GAVORA, P. 2015. Obsahová analýza v pedagogickom výskume: Pohľad na jej súčasné podoby.
s. 345-371.
13
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zámerom bolo na základe tohto výberu uskutočniť dôslednú analýzu a zvoliť
kategórie ako kritériá k následnému výskumu. Postupom identifikovania,
analyzovania a interpretácie sme vytvorili štruktúru konkrétnych kategórií,
ktorá tvorí schému plánovanej komplexnej obsahovej analýzy.
Na základe toho, že základný súbor obsahuje rozmanité grafické
záznamy detí, koncipovaná podoba jednotlivých kategórií vyšpecifikovaných
ako určujúcich kritérií následnej obsahovej analýzy sa primárne zameria na:
- zhodnotenie vývinovej a rozvojovej úrovne dieťaťa vo vizuálnej i verbálnej komunikácii,
- detailnú interpretáciu semiotickej a sémantickej roviny.
Ukážka grafického záznamu detí predškolského veku obsahuje jednoznačne identifikovateľnú predkonvenčnú produkciu a informáciu o odporúčaniach dieťaťa v role lekára – určenie a rozpis liečby, dávkovanie a i.

Obr. 1: Grafický záznam s komunikačným odkazom dvoch detí

Záver
V zrealizovanom predvýskume sme sa pokúsili vyšpecifikovať kritériá
obsahovej analýzy týkajúce sa komunikácie prostredníctvom kresby a písma.
Plánovanou výskumnou technikou pre komplexný pohľad na presah jazyka
a kresby by mala predstavovať prípadová štúdia s ďalšími výskumnými
metódami – pozorovanie a interview.
Veríme, že navrhnuté koncipované skúmanie a následné zistenia nám
umožnia komplexne uvažovať o sledovanom fenoméne týkajúceho sa komunikácie dieťaťa prostredníctvom kresby.

57

Kožík Lehotayová, B.:
Paralely jazyka a kresby detí predškolského veku

Bibliografia
BRUCEOVÁ, Tina. 1996. Předškolní výchova. Praha: Portál.
ISBN 80-7178-068-5.
DAVIDO, Rosamunde. 2008. Kresba jako nástroj poznání dítěte. Praha:
Portál. ISBN 978-80-7367-415-1.
GAVORA, Peter. 2015. Obsahová analýza v pedagogickom výskume: Pohľad
na jej súčasné podoby. Pedagogická orientace. Roč. 25, č. 3, s. 345 – 371.
ISSN 1211-4669.
KOVÁČ, Bohuslav. 1972. Zázračný svet detských kresieb. Bratislava: Pallas.
LIPNICKÁ, Milena. 2007. Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní. Praha:
Portál. ISBN 978-80-7367-244-7.
MATTHEWS, John. 2003. Drawing and Painting: Children and Visual
representation. London: Paul Chapman Publishing.
ISBN 97-80-761-9478-68.
PIAGET, Jean, INHELDEROVÁ, Bárbel. 1970. Psychologie dítěte. Praha: SPN.
PUPALA, Branislav. 1998. O písaní za rámcom didaktiky písania. In
KOLLÁRIKOVÁ, Z. et al. Komunikácia písanou rečou. Bratislava:
PF UK. s. 7-17. ISBN 80-88868-43-2.
ŠKVARENINOVÁ, Oľga. 2004. Rečová komunikácia. Bratislava: SPN.
ISBN 80-08-00290-9.
VÍTKOVÁ, Marie. 1990. Výtvarná výchova v ranom veku. Bratislava: SPN.
ISBN 80-08-00094-5.
WRIGHT, Susan. 2007. Young children’s meaning – making through drawing
and telling’: Analogies to filmic textual features. In Australasian Journal
of Early Childhood, [online]. 32(4), 37-48. [citované 15.11.2019].
Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/289129198_
Young_children's_meaning-making_through_drawing_and_'telling'_
Analogies_to_filmic_textual_features
PaedDr. Blanka Kožík Lehotayová, PhD.
Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Račianska 59, 813 34 Bratislava
lehotayova@fedu.uniba.sk

58

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2020, č. 4

Stratégie vizuálneho myslenia
Visual Thinking Strategies
Renáta Pondelíková
Abstract
The article deals with the application of strategies for the development
of visual thinking in the mediation of artwork. Visual thinking strategies
provide open discussions on visual art, significantly increasing students'
critical thinking, their communication skills and the ability to focus on
the object.

Keywords: Visual thinking strategies. Artwork. Fleeting mode of perception.
Focus and attention. Mediation of visual work. Critical thinking.
Úvod
Strata schopnosti sústrediť sa na objekt, napríklad pri vnímaní
vizuálneho umeleckého diela, tzv. prchavý modus vnímania1, je príznačná pre
súčasné prevažne vizuálne vnímanie sveta. Vizuálne digitálne médiá nám
sprostredkúvajú rýchlo meniace sa obrazy, sme obkolesení „vizuálnym
smogom“, čím strácame schopnosť vnímať statické umelecké diela. Kesner2
uvádza, že vizuálna aktivita súčasného človeka a predovšetkým tínedžerov
a detí, je od narodenia formovaná obrazovými technológiami a médiami
digitálneho veku a pretvára vzorce vnímania. Statický obraz alebo objekt je
poľom, kde sú na vnímanie kladené iné požiadavky a tiež sa preň otvárajú aj
iné možnosti. Od okamihu, keď divák prvýkrát zafixuje pohľad, nabáda obraz
či exponát diváka, aby vo svojom vnímaní celistvo postupoval vpred.
Percipient musí svoju aktivitu v galérii obmedziť na videnie, kým na vlastný
obraz (okrem interaktívnych diel) nemôže pôsobiť tým spôsobom, ktorý mu
ponúka monitor počítača. Voči mediálnemu obrazu divák môže uplatniť
interaktivitu prostredníctvom myši, joysticku alebo ovládača, kým dielo
v galérii je interaktívne „len“ vo vzťahu diela a očí, mysle a tela. V tomto
procese je dôležitá otázka pozornosti. Prvotným predpokladom a neoddeliteľnou súčasťou vnímania vizuálneho umeleckého diela, ktoré môže viesť
k nejakej forme hlbšieho prežívania, je schopnosť vynaložiť pozornosť.
1
2

KESNER, L. 2005. Marketing a management múzeí a památek.
ibidem
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Nepozornosť voči objektu je základnou bariérou uzatvárajúcou ďalšie možnosti
rozvíjania vizuálneho dialógu s umeleckým dielom. Súčasné videoklipy
a počítačové hry využívajú rýchle prestrihy scén, ich cieľom nie je odovzdanie
informácie, ale udržanie pozornosti voči médiu. U súčasných mladých ľudí
tak vzniká určitá špecifická forma pozornosti, ktorú uplatňujú v interakcii
s médiom. Takáto pozornosť je založená na rýchlom striedaní obrazov a uplatňuje
sa v kontexte s médiom. Problém spočíva v tom, že táto pozornosť je štrukturálne
odlišná od pozornosti, ktorú si vyžaduje statický obraz. Divák takéhoto obrazu
musí rýchlo reagovať na nové podnety, všímať si vzťah medzi nadväzujúcimi
obrazmi a scénami, kým divák statického obrazu, sochy alebo inej statickej
umeleckej formy potrebuje udržať súvislú pozornosť voči statickému objektu
a všímať si predovšetkým vzťahy vo vnútri obrazového poľa a kvalít jednotlivých komponentov.3 Takéto vnímanie obrazu sa pre dnešného mladého človeka
stáva náročným procesom, ktorý od neho vyžaduje pozornosť a sústredenie sa.
Podnetom pre zamyslenie sa nad možnosťami riešenia daného problému
v súvislosti s rozvojom vizuálneho myslenia boli monografie Philipa Yenawinea
„Visual Thinking Strategies“ a „Visual Thinking Strategies for Preschool“.
Philip Yenawine, riaditeľ pre vzdelávanie v Múzeu moderného umenia (MMA)
v New Yorku v USA v spolupráci s kognitívnou psychologičkou Abigail Housen
spracovali na základe predchádzajúcich výskumov stratégiu vizuálneho myslenia
(ďalej len VTS – Visual Thinking Strategie). Rozsiahlym výskumom v USA
bolo preukázané, že VTS je vysoko efektívny výučbový nástroj na rozvoj
pozorovania, kritického a kreatívneho myslenia a komunikačných schopností.
Ukázalo sa, že VTS má veľký význam nielen pre múzeá, ale pre celé
spektrum verejného vzdelávania, a to vďaka svojej schopnosti prispôsobiť sa
vývinovej úrovni a osobnému záujmu konkrétneho publika. Ďalšou výhodou
je, že diskusie VTS môžu byť úspešne vedené facilitátormi bez akéhokoľvek
formálneho umeleckého tréningu. Podstatné je aj to, že tieto procesy
umožňovali žiakom, aby objavovali, vyjadrovali a priraďovali svoje osobné
významy umeleckým dielam pomaly a opatrne (niekedy 30 minút pri jednom
umeleckom diele).
Stratégie rozvíjajúce procesy vizuálneho myslenia pri práci
s umeleckým dielom
VTS je stratégia, ktorá je použiteľná vo väčšine predmetov, ale
umenie je základnou prvou diskusnou témou, pretože umožňuje žiakom
využívať existujúce vizuálne a kognitívne zručnosti na rozvoj sebavedomia
a skúseností. Metóda bola vyvinutá ako alternatíva k formálnej umeleckej
analýze, v ktorej sú historické kontexty často mimo chápania mladých alebo
neskúsených pozorovateľov.
3

KESNER, L. 2005. Marketing a management múzeí a památek.
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Východiskom procesu sú vhodne vybrané umelecké diela, ktoré
spĺňajú predpoklady veku primeranosti a blízkych záujmov žiakov. Cieľom
nie je vybrať umelecké dielo, ktoré sa bude páčiť všetkým žiakom. Cieľom je
vybrať dielo, ktoré vyvoláva otázky a podporuje diskusiu. V súvislosti s tým by
vybrané vizuálne diela pre deti vo veku od 5 do 7 rokov podľa Barbe-Gall4
mali obsahovať:
 teplé jasné farby (malé deti dávajú prednosť červenej),
 rôznorodé formy a kontrastné farby bez odtieňov (ako v stavebnici lego),
 iluzórnu trojrozmernosť zobrazenia, ktorá vyzerá „ako živá“,
 presné prevedenie textúry materiálu (textil, vlas, kožušina atď.), ktorý
láka dotknúť sa, nielen pozerať sa,
 ľudí, živočíchy alebo ľahko rozpoznateľné prvky krajiny – dom, pole,
záhrada, dedina, breh mora atď. (deťom sa páčia impresionisti),
 ľudí v pohybe alebo v istých pózach (spiacich, ležiacich, potápajúcich
sa, padajúcich, tancujúcich atď.),
 otvorenú interpretáciu emócií v maliarstve ľubovoľných období (smiech,
plač, nežnosť, hnev, prekvapenie atď.),
 jednoduché kompozície – jedna centrálna figúra a minimum druhostupňových prvkov,
 malé detaily – malé deti ich zbadajú skôr než ostatne prvky obrazu.
Pre vek od 8 do 10 rokov:
 jasnú a kontrastnú maľbu, ktorá ich priťahuje tak ako malé deti,
 zobrazenie deja, o ktorom je možné niečo porozprávať, či už v spojení
so sujetom či so životom umelca,
 rozpoznateľné typy (charaktery postáv) dobré – zlé, silné – slabé,
 bitky a iné typy konfliktov, keď dobro víťazi nad zlom, slabší nad
silnejším (povinná podmienka),
 zobrazenie hrdinov,
 obrazy, ktoré vyvolávajú úsmev a rozveseľujú (alebo sa z niečoho
vysmievajú),
 obrazy, ktoré vystrašia,
 postavy zvláštneho vzhľadu podobné netvorovi,
 obrazy ukazujúce všedný život a rôzne historické obdobia.
Vo veku od 11 do 13 rokov deti zaujíma:
 osobnosť autora a hlavné etapy jeho životopisu,
 história obrazu (prečo bol vytvorený v určitom momente života umelca),
 ako sa tvorí obraz – napríklad, ako sa s pomocou perspektívy dosahuje
ilúzia hĺbky,
 akým spôsobom umelec alebo sochár vyjadruje svoje pocity a myšlienky
(napríklad, ako sa dosahuje dojem pohybu, hoci sú figúry nehybné,
4

BARBE-GALL, F. 2002. Kak govoriť s deťmi ob iskusstve.
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ako sa vyjadruje sila osobnosti v portréte a na základe čoho vzniká
pocit harmónie, ako umelec zaobchádza s realitou snažiac sa dosiahnuť
najväčší výraz,
ako dlho vznikal obraz,
symboly, ktorých význam je potrebné pochopiť predtým, ako sa
podari postihnúť skrytý zmysel diela (prečo je na obraze zobrazený
holub, čo symbolizuje zapálená sviečka),
porovnanie prác jedného a toho istého autora, (vhodný materiál
predstavujú autoportréty, napríklad práce Rembrandta, Van Gogha,
Gauguina – pomocou porovnania je možné naučiť sa určovať charakteristické črty rôznych období v tvorbe autora),
porovnanie obrazov rôznych umelcov zobrazujúcich rôzne alebo blízke
témy (v čom spočíva rovnakosť, v čom spočíva rozdiel),
spojenie obrazu a umelca s historickými udalosťami (je možné predstaviť
žiakovi kontext diela – môžeme použiť materiál z literatúry alebo
dejepisu, umožní mu to odhaliť paralely),
koľko stojí obraz.

Ako príklad uvádzame dve diela: pre mladší školský vek je vhodné
dielo Ľudovíta Fullu „Zima za mestom“ (1960) a pre starší školský vek
môžeme vybrať dielo Fridy Kahlo „Dve Fridy“ (1939). Obe diela umožňujú
uplatniť stratégiu VTS v plnom rozsahu.
Proces realizácie je jednoduchý, učiteľ/facilitátor postupne kladie tri
otvorené otázky:
1. Čo sa deje na tomto obrázku?
2. Prečo si to myslíš?
3. Čo viac ešte môžeme nájsť?5
Prvá otázka „Čo sa deje na tomto obrázku?“ je zameraná na otvorenie
diskusie a prvé postrehy, od farieb, informácií a tvarov až po pocity. Dáva
žiakom možnosť pozorne pozorovať a opísať umelecké dielo predtým, než sú
ponúknuté interpretácie, čím sa znižuje pravdepodobnosť rýchlych reakcií.
Zameranie sa na dôkladné pozorovanie, po ktorom nasleduje opis, im umožňuje
vidieť „celý obraz“ a všimnúť si časti, ktoré by normálne vynechali. Ako
skupina môžu stavať na pozorovaniach druhých. Mnoho ďalších stratégií –
napríklad „formálna analýza“ Edmunda Feldmana6, metóda „kritickej reakcie“
Terryho Barretta7 a iné stratégie vizuálneho myslenia tiež zdôrazňujú dôležitosť
pozorovania pred skokom priamo do interpretácie umeleckého diela. Čas
strávený pozorovaním má veľký význam preto, aby sa zabránilo unáhleným
úsudkom alebo interpretáciám.
5

YENAWINE, P. 2017. Visual thinking strategies.
FELDMAN, E.B. 1992. Varieties of Visual Experience.
7 BARRETT, T. 1994. Criticizing Art: Understanding the Contemporary.
6
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Ako sa rozvíja diskusia, facilitátor sa pýta na druhú otázku VTS „Prečo
si to myslíš?“, ktorá je podnetom pre žiakov, aby poskytli dôkazy na podporu
svojich interpretácií. Zvyčajne nasleduje po úplnom opísaní umeleckého diela.
Skupina ponúka viacnásobné interpretácie, ktoré môžu alebo nemusia viesť
ku konečnému výsledku. Cieľom záverečnej otázky „Čo viac ešte môžeme
nájsť?“ je doplnenie a upresnenie prezentovaných úsudkov.
Úlohou žiakov je
 pozorne si pozrieť obraz,
 pomenovať, čo vidia, čo sa na obraze deje
 slobodne vyjadrovať svoj názor,
 diskutovať o videnom,
 argumentovať,
 aktívne počúvať názory ostatných,
 podieľať sa na spoločnom zovšeobecnení.
Výsledkom je rozvoj nezávislých úsudkov, zvýšenie sebavedomia
žiakov, rozvoj reči, rozvoj schopností počúvania, rozvoj myslenia (abstraktné,
logické, obrazné), rozvoj estetického cítenia. Žiaci si
 kultivujú ochotu a schopnosť prezentovať svoje vlastné nápady,
 učia sa ako sa otvorene opýtať,
 pozorne počúvať,
 akceptovať názory iných,
 argumentovať,
 zastávať viaceré stanoviská,
 dokážu integrovať chyby.
Učiteľ
 si pozorne vypočuje každý komentár žiaka.
 Parafrázuje každú myšlienku, ukáže na diele prvky uvádzané žiakmi
počas diskusie.
 Pri diskusii zostáva neutrálny, zastáva rolu facilitátora, uľahčuje porozumenie.
 Uľahčuje diskusiu, podporuje tvorbu nápadov.
 Prepája myšlienky žiakov.
Okrem stratégie VTS môžeme v edukačnom procese pri sprostredkovaní diel vizuálneho umenia uplatniť i ďalšie metódy, ktoré podporujú
rozvoj vizuálneho myslenia, pozorovacích schopností a schopnosti sústrediť sa.
Ich výber závisí od podmienok a cieľov vzdelávania. Ako príklad uvádzame:
Začiatok, stred, koniec (pozorovanie a popis)
 Ak ide o obrázok zo začiatku príbehu, čo sa stane ďalej?
 Ak je to uprostred príbehu, čo sa stane pred a po?
 Ak je to koniec príbehu, čo viedlo k tomuto bodu?
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Táto stratégia využíva silu rozprávania, ktorá pomáha žiakom využívať
fantáziu na rozpracovanie ich nápadov. Dôraz na rozprávanie povzbudzuje
žiakov k hľadaniu súvislostí a významov. Môžu nakresliť alebo inak stvárniť
chýbajúce časti nimi vymysleného príbehu.
Telefón
 Jeden žiak opisuje obraz inému žiakovi, ktorý nevidí, čo je na obraze.
Môže sa zamerať na formálnu alebo obsahovú stránku diela.
Táto stratégia rozvíja slovnú zásobu a podporuje pozorovanie a popis.
 Rozšíriť ju môžeme o výtvarné stvárnenie toho, čo je opísané.
Pozri, čuduj sa, mysli
 Uveďte tri veci, javy, ktoré vidíte na obraze.
 Napíšte, čo vás zaujíma o týchto troch veciach, javoch (otázky).
 Uveďte, čo si myslíte, že budú odpovede na vaše otázky.
 Žiaci robia pozorovania, interpretácie a závery.
10 x 2 (pozorovanie a popisovanie)
 Potichu sledujte obraz 30 sekúnd.
 Napíšte 10 slov alebo fráz o akomkoľvek aspekte diela.
 Zdieľajte slová.
 Vyberte jedno slovo zo svojho zoznamu a napíšte ďalších 10 slov/fráz,
ktoré ďalej skúmajú tento jeden pojem.
Kurátorská show (pozorovanie, výber, klasifikácia, zdôvodňovanie, hodnotenie)
 Pripravte žiakom obrázky (vytlačené reprodukcie diel, fotografie,
pohľadnice) a požiadajte ich, aby spolupracovali v roli kurátorov
výstavy.
 Musia si zvoliť tému/námet, vybrať obrázky, ktoré ju podporujú
a odmietnuť obrázky, ktoré ju nepodporujú.
 Žiaci následne predstavia svoju výstavu spolu s písomným prehlásením
o výstave.
Skoč do obrazu a porozprávaj, čo okolo seba vidíš, na čo myslíš, ako sa cítiš.
 Čo môže osoba alebo objekt na obraze vidieť?
 Čo by mohla osoba alebo vec vedieť?
 Čo by osobu alebo vec mohlo zaujímať?
Táto stratégia vedie žiakov k tomu, aby vstúpili do role postavy alebo
objektu z obrazu, ktorý pozorujú a odpovedajú na otázky z jeho uhla pohľadu.
Ďalšie stratégie
 Podľa detailov nájdi obraz.
 Hra na sochy – napodobni dielo pohybom tela.
 Cez emócie – nájdi dielo, ktoré ti pripomína, ako sa teraz cítiš.
 Napíš príbeh pre obraz.
 Nájdi najlepší a najhorší obraz. Napíš list umelcovi, prečo sa ti
páči/nepáči jeho obraz.

64

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2020, č. 4

 Hľadaj farby a tvary a napíš o tom správu.
 Predstav si, že si novinár a máš o výstave alebo umelcovi napísať
správu do novín.
 Porovnaj dve diela uveď, čo majú spoločné a v čom sa líšia (Vennov
diagram).
 Rozdeliť obrázok na časti tak, aby na každej časti bola nejaká významná
udalosť. Obrázky rozdať žiakom do skupín alebo do dvojíc. Dvojica
opíše, čo sa na obraze deje. Po odprezentovaní všetkých opisov, tvoria
žiaci predpoklady, ako celý obraz vyzerá.
 Pozeraj sa na obraz 30 sekúnd a vymysli, čo najviac otázok, ktoré by
ťa o obraze zaujímali.
Pri sprostredkovaní vizuálneho diela môžeme úlohy formulovať podľa
štýlov učenia sa žiakov a podľa druhu prevažujúcej inteligencie: lingvistický
(jazykový), logicko-matematický, priestorový (vizuálny), telesno-kinestetický
(pohybový), muzikálny (hudobný), interpersonálny, interpersonálny, prírodný
učebný štýl. Ako ukážku uvádzame úlohy spojené s výtvarným dielom „Detské
hry“ od P. Brueghela, st.:
 Pozri si obraz Detské hry a pomenuj atmosféru, ktorú obraz zobrazuje.
 Pomenuj činnosti detí na obraze. Pokús sa pomenovať hry, ktoré sa
deti hrajú.
 Rozdeľ hry na skupiny podľa kritérií, či ich súčasne deti poznajú
alebo nie.
 Ku hrám, ktoré sa dnešné deti nehrávajú, priraď podobne súčasné hry.
 Porovnaj obidva obrázky a povedz, aký je v nich rozdiel.
 Rozdeľ hry podľa počtu detí, ktoré hrajú danú hru.
 Vyber si jeden druh hry, napodobni ju pohybom a vytvor fotografický
záznam.
 Je na diele P. Brueghela zobrazená aj takáto hra detí? (ukážka fotografie)
 Vyhľadaj na obraze miesta, odkiaľ pochádzajú detaily obrazu.
 Vymodeluj z hliny skupinu hrajúcich sa detí.
 Poskladaj časti obrazu do celku – puzzle.
Záver
Výsledkom takto vedeného procesu pri sprostredkovaní diel vizuálneho
umenia je rozvoj nezávislých úsudkov, zvýšenie sebavedomia žiakov, rozvoj
reči, rozvoj schopností počúvania, rozvoj myslenia (abstraktné, logické,
obrazné), rozvoj estetického cítenia a pod. Môžeme tiež hovoriť o podpore
rozvoja kritického myslenia, pozorovacích, komunikačných a sociálnych
zručností. Ovládanie vizuálneho myslenia je jedným z hlavných ukazovateľov
tvorivej osobnosti.
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Ozveny tradície
Resonance of Tradition
Pavol Rusko
Abstract
The workshop “Echoes of Tradition” is part of the Kega “Echoes of
History” project. The Resonance of the History is an international project
focused on the application of research results into the pedagogical
process. Through exhibitions, conferences and workshops of pedagogues
and students of the Catholic University of Ruzomberok’s Arts Department
of its Pedagogical’ Faculty and foreign universities, we are trying to
apply inspirational insights using arts and crafts tradition, natural and
cultural dances of the regions of Liptov and Orava, in artistic creation
and pedagogical practice. We are innovating teaching practices and
we’re supporting artistic transitions.

Keywords: Tradition. Artistic transcendence. Cooperation. Creativity.
Innovation.
Medzinárodný workshop pedagógov a študentov vysokých škôl
zameraný na inšpiráciu tradičnými ľudovými technikami a remeselnými
postupmi „modrotlač, tkanie, ručná výroba papiera a pod.“ do výtvarnej
tvorby a pedagogického procesu sa uskutočnil v dňoch 7. – 13. apríla 2019
v Ružomberku ako ďalšia z aktivít medzinárodného projektu KEGA „Ozveny
histórie“.
Zoznam zúčastnených univerzít na workshope:
• Katolícka univerzita Eichstätt – Ingolstadt, Nemecko
• Sliezka univerzita v Katoviciach, Inštitút umenia v Cieszynie, Poľsko
• Katedra výtvarnej výchovy PF KU v Ružomberku, Slovensko
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Účastníci workshopu na výlete na Štrbskom plese
Účastníci:
Katolícka univerzita Eichstätt – Ingolstadt, Nemecko
Pedagógovia: Stefan Pfättisch, Maria Pfättisch
Študenti: Helene Charitou, Anja Fiedler, Sonja Kohnen, Jeanette Michl, Renate
Siegl
Kritériá výberu účastníkov:
S Katolíckou univerzitou v Eichstätte máme dlhoročnú spoluprácu. Viacerí
pedagógovia našej katedry navštívili túto univerzitu v rámci programu
Erazmus. Uskutočnili sme spoločný workshop v Civitela d´Aliagno v Taliansku.
Účastníci z Nemecka donútili našich študentov komunikovať v inom ako
slovanskom jazyku. Stefan Pfättisch uskutočnil workshop kaligrafie nielen pre
účastníkov workshopu, ale aj ostatných našich študentov. Nakoľko nemeckí
účastníci boli študentmi piateho ročníka výtvarnej edukácie a samoplatcovia,
očakávali sme kvalitné výstupy hlavne v maľbe.
Sliezska univerzita Katovice, inštitút umenia Cieszyn, Poľsko
Pedagóg: Witold Jacyków
Študenti: Małgorzata Fober, Andrea Ziegler, Katarzyna Reclik, Marta Taras
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Kritériá výberu účastníkov:
S inštitútom umenia v Cieszynie nás spája dlhoročná spolupráca v rámci
výmeny študentov a pedagógov Erazmus. Prof. Witold Jacyków sa zúčastnil
so študentmi našich workshopov (Farba ako výrazový prostriedok prírody,
Fragment ku Fragmentu). Vedie ateliér fotografie, a na našich workshopoch
okrem vytvorenia kvalitnej fotodokumentácia býva odborným garantom.
Zúčastnení študenti z Poľska sú študenti doktorandského štúdia fotografie
a preto od nich očakávame kvalitné výstupy vo fotografii.
Katolícka univerzita PF KU v Ružomberku, Slovensko
Pedagógovia: Pavol Rusko, Patricia Biarincová
Študenti: Barbora Takáčová, Yvone Pálová, Alexandra Chorvátová, Mykola
Korzianovskyi
Kritériá výberu účastníkov:
Doc. Pavol Rusko, je hlavným riešiteľom projektu. Dr. Patrícia Biarincová je
spoluriešiteľkou a cielene sa venuje aplikácii ľudového umenia do pedagogického
procesu. Študenti KVV sú poslucháčmi II. a III. ročníka. Veríme, že sa o túto
skúsenosť podelia s ostatnými spolužiakmi z katedry.
Pri koncipovaní programu workshopu sme mysleli na maximálne
využitie času so snahou poskytnúť účastníkom čo najviac inšpirácie prostredím,
kultúrnymi tradíciami a ľudovým umením regiónu Liptova. Každý deň mal
presnú štruktúru s akcentom na určitú spoločnú aktivitu.
Nedeľa 7.4.2019
V nedeľu po príchode účastníkov a ich ubytovaní sme uskutočnili zoznamovací
večer, kde sme sa oboznámili s plánovaným programom workshopu.
Pondelok 8.4.2019
Účastníkov sme oboznámili s priestorovým a materiálovým zázemím Katedry
výtvarnej výchovy, navštívili sme etnografickú zbierku Liptovského múzea.
Špecifikom večerného programu bola prezentácia niektorej zo zúčastnených
škôl.
V pondelok večer doc. Pavol Rusko uskutočnil prezentáciu Katedry výtvarnej
výchovy PF KU v Ružomberku prostredníctvom ukážok diel pedagógov,
študentov, medzinárodnej spolupráce a výsledkov projektov organizovaných
počas jej existencie.
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Utorok 9.4.2019
V utorok v dopoludňajších hodinách sme absolvovali workshop výroby ručného
papiera, v Ludrovej. Popoludní sme navštívili Galériu Ľudovíta Fullu a Univerzitnú knižnicu.
Vo večernej prezentácii Stefan Pfättisch predstavil vlastnú tvorbu a výsledky
pedagogického procesu na KU Eichstätt – Ingolstadt.

Workshop výroby ručného papiera v Ludrovej
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Streda 10.4.2019
Celú stredu sme pracovali v priestoroch a s materiálnym zázemím KVV PF
KU s dôrazom na inšpiráciu ľudovým odevom zo zbierky CETART, ručnou
výrobou papiera a tkaním na krosnách.

Workshop na katedre výtvarnej výchovy
Vo večernej prezentácii prof. Witold Jacyków predstavil vlastnú tvorbu
a v prezentácii pokračovali jeho doktorandky z Inštitútu umenia v Cieszynie.
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Štvrtok 11.4.2019
Vo štvrtok sme uskutočnili celodennú exkurziu. V expozícii ovčiarstva Etnografického múzea v Liptovskom Hrádku sme sa inšpirovali modrotlačovými
formami, následne sme navštívili Skanzen ľudovej architektúry v Pribyline,
Chrám sv. Jakuba v Levoči a pri spiatočnej ceste sme navštívili Štrbské pleso.

Inšpirácia modrotlačovými formami v Etnografickom múzeu
v Liptovskom Hrádku
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Návšteva kúrie v skanzene v Pribyline
Piatok 12.4.2019
V rámci dopoludňajšieho programu uskutočnil pedagóg KU v Eichstätte Stefan
Pfättisch workshop kaligrafie a vizuálnej poézie. Zúčastnili sa ho okrem
účastníkov workshopu aj študenti prvého ročníka našej katedry.

Workshop kaligrafie a vizuálnej poézie
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Popoludnie sme využili na finalizovanie diel a vlastnú tvorbu.
Po slávnostnej večeri sme absolvovali rozlúčkový večer, kde sme zhodnotili
priebeh workshopu a dohodli sme sa na harmonograme ďalšej spolupráce
s cieľom dodať fotografie diel do katalógu a pripraviť diela k budúcim
výstavám.
Sobota 13.4.2019
V sobotu ráno sme oficiálne ukončili workshop a rozlúčili sme sa so zahraničnými účastníkmi.
Resumé:
Nie je ľahké popri každodenných pedagogických povinnostiach nájsť si čas
a silu na vypracovanie grantu. Zmysluplného a potrebného. Nielen pre nás, ale
aj pre študentov a katedru. Ďalej, nielen získať jeho financovanie z KEGA,
ale hlavne počas obdobia riešenia uskutočniť naplánované akcie napriek
tomu, že dotácia je vždy nižšia ako predstava. Znamená to opätovné zváženie
priorít projektu, selektovanie aktivít, zníženie počtu účastníkov, alebo
nachádzanie iných zdrojov financovania. Veľakrát všetko dokopy.
Prezentáciou priebehu workshopu Ozveny tradície na konferencii Ars et
educatio VI. sme chceli predstaviť náš prístup k tvorbe programu tak aby bol
prínosom nielen pre našich študentov, ale aj zahraničných účastníkov. Niekoľko
umeleckých výsledkov workshopu prikladáme pod textom a ostatné budú
prezentované v rovnomennom katalógu, ktorý je v štádiu realizácie.

Stefan Pfättisch
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Renate Siegl
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Anja Fiedler

Doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.
Katedra výtvarnej výchovy
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
pavol.rusko@ku.sk
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Od akcie k reakcii – akčné umenie v procese
From Action to Reaction – Action Art in the Process
Daniela Valachová
Abstract
The article presents a scientific and artistic project focused on action art
in a biodromal context. The project is conceived in the context of art, with
an emphasis on respondents' action and response, with the manifestation
of their own artistic and artistic intent.

Keywords: Action art. Action. Reaction. Process of creation. Biodromal
context. Art creation.
Úvod
V živote človeka je umenie neoddeliteľnou súčasťou jeho prežívania.
Umenie je možné využiť aj ako subvenčný potenciál v kontexte stelesnenia
skúseností človeka, cez synergiu druhov art v prostrediach, ktoré sú typické
chápaním pre to ktoré konkrétne vývinové obdobie človeka.
Dve premisy
Skôr ako zadefinujeme hlavné zameranie projektu, v krátkosti objasníme,
ako kolektív riešiteľov chápe dve základné premisy projektu. Pre riešiteľov
projektu je dôležité, aby vnímanie a chápanie základných premís bolo rovnaké,
aby sme vychádzali z rovnakého vnímania. Ide o dve základné premisy:
‒ Akčné umenie.
‒ Biodromálny proces.
Exkurz do akčného umenia
Akčné umenie patrí medzi abstraktné formy umenia. Prezentuje rôzne
formy intermediálneho umenia. Kladie dôraz na priamy kontakt s divákom
vrátane možností bezprostrednej spolupráce. Akčné umenie patrí medzi
abstraktné formy umenia. Vychádza z akčnej maľby – nefiguratívnej dynamickej
maľby výrazne expresívneho charakteru.
„Ide o umenie, ktoré nestojí na výrobe hmotného artefaktu, ale na
procese, hre, dianí, udalosti v priestore a čase, má efemérnu povahu a býva
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komunikovaný obyčajne len druhotným zápisom (textom, filmom, fotografiou...),
no samotný nie je umeleckým dielom.“ (Geržová, 1998.)
Akčné umenie pracuje so živým predvádzaním reálneho deja vo
vymedzenom časovom úseku a priestore, a spolupracuje s divákom. Rieši
otázky sociálneho či politického charakteru. Umelec sa v akčnej tvorbe
prezentuje ako hlavný aktér a umelecké médium. Akčné umenie podľa
Geržovej (1998) súvisí s prerastaním abstraktného expresionizmu do akčnej
maľby a s aktivitami hnutia Fluxus.
V súvislosti s premisou akčného umenia sa krátko budeme venovať
pojmu interaktivity, ktorý s akčným umením súvisí.
Ľudskú interakciu, tiež mentálnu interakciu podľa Eca (2015) môžeme
vnímať v súislsoti s interaktivitou. Hovorí, že každé umelecké dielo je istým
spôsobom interaktívne – je otvorené „mentálnej interakcii“. Takto rozlišujeme
niekoľko druhov „otvorenosti:
‒ umelecké dielo dotvára recipient,
‒ umelecké dielo nie je uzatvorené,
‒ umelecké dielo je otvorené recipientovej reakcii.
Interaktivitu teda môžeme v istom zmysle vnímať aj ako recipientovu
interpretáciu umeleckého diela. Existujú diela, ktoré recipientovi umožňujú
vybrať si z niekoľkých možností ukončenia, a v rámci diela sa teda môže aj
sám realizovať. V čase písania svojej eseje Eco nemohol vedieť, ako sa
otvorenosť diela a jej zmysel zmení v budúcnosti. S nástupom nových technologických výdobytkov prišla interaktivita, ktorá ponúka kreatívne využitie
a poskytuje recipientovi slobodu kreatívne sa prostredníctvom nové médiá
realizovať.
V súvislosti s novými médiami teda interaktívne umelecké dielo
poskytuje divákovi – recipientovi možnosť aktívne sa zapájať do procesu jeho
vzniku, recipient sa tak stáva participantom, dielo vďaka výpočtovej technike
a prácou s dátami reaguje na akciu v reálnom čase. Je zrejmé, že technická
interaktivita, rovnako ako aj mentálna participácia, sú esenciálnymi zložkami
akčnej umeleckej tvorby, a jej cieľom je meniť úlohu diváka ako recipienta.
Biodromálny proces
V rámci chápania biodromálneho procesu vychádzame z Eriksonovej
(1968) koncepcie epigenézy psychiky. Jeho koncepcia vychádza z toho, že
ľudský život je ako rad krokov, ktoré vedú k výšinám vedľa priepastí.
Ústredným bodom tejto koncepcie je postupné potvrdzovanie identity, a tým
aj integrity osobnosti ako základu plnohodnotného a plodného života.
Eriksonove štádiá pokrývajú celé rozpätie života človeka. Viac pozornosti
venoval kultúrnym ako biologickým faktorom, a to sa odzrkadľuje aj v jeho
teórii. Erikson vychádzal zo skutočnosti, že človek má vrodenú tendenciu
zmysluplne sa rozvíjať ako osobnosť.
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Význam spoločenských a kultúrnych vplyvov na ego sa zrkadlí
v každom z ôsmych štádií v rámci celoživotnej cesty človeka. Tak postupne
v rozličných štádiách vývinu spoznáva a upevňuje zmysluplné interakcie
s okolím v kontexte opätovne nadobudnutých, či znovu aktualizovaných
schopností a kompetencií.
Dieťa si od narodenia zvyká v priestore vzájomnej koexistencie na
aktívnu prítomnosť dospelého, neskôr rovesníka, iného dieťaťa a učí sa
spolupracovať s prvým partnerom, dospelým. Je situované podľa Helusa (1973)
do určitého spoločensko-kultúrneho systému, prostredníctvom ktorého sa stáva
osobnosťou. A to všetko v prostredí bezpečia, istoty a lásky.
Svojím konaním sa určitou mierou podieľa v nadväzovaní dôvery
v rozvíjajúcom, či už existujúcom vzťahu. Tak postupne v rozličných štádiách
vývinu spoznáva a upevňuje zmysluplné interakcie s okolím v kontexte
opätovne nadobudnutých, či znovu aktualizovaných schopností a kompetencií.
Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu je zostaviť, realizovať a prezentovať
situačno-art-akčné modely so zužitkovaním art action, v rámci umeleckej
činnosti s človekom, počas jeho biodromálnej cesty, v zmysle od predškolského
veku, cez školský vek k obdobiu adolescencie, dospelosti až po sénium.
Cieľom situačno-art-akčných modelov je využiť subvenčný potenciál
umenia v kontexte stelesnenia skúseností človeka cez synergiu druhov art
v prostrediach, ktoré sú typické chápaním pre to-ktoré konkrétne vývinové
obdobie človeka. Zároveň pre samotného aktéra môžu byť netradičnými.
Konečným zámerom je verejná umelecká a vizuálna prezentácia
možností a limitov, ktoré ponúka art action počas celoživotnej cesty človeka
odhliadnuc od jeho umeleckých predispozícií a skúseností.
Proces
Práve aktívna umelecká činnosť s človekom, jeho stelesnením zážitku
cez art môže byť podložená tromi aspektami: konštitutívnym, rekonštrukčným
a emancipačným aspektom (Kováčová, et al. 2019). Každý človek má predpoklady žiť svoj život a prekonávať vlastné problémy, k čomu potrebuje
bezpečný vzťah, prostredie dôvery, rešpekt a vytvorenie príležitostí pre učenie
sa. Art action mu napomáha tieto predpoklady umocniť a hľadať riešenia,
stotožniť sa, či vymyslieť iný spôsob ako situáciu uchopiť. Art action podporuje
nebáť sa rôznorodých konštrukcií, ktoré sú súčasťou zážitkov a stelesnením
individuálnych i skupinových skúsenosti počas zvládania záťaže.
Kreovaním priestoru pre art action vzniká priestor na rozvíjanie,
nadstavovanie a vytváranie možnosti pre človeka počas jeho celoživotnej
cesty. Ide o akési natiahnutie vývinu na celý život. Pochopenie toho, že sa
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stále niečo mení bolo významným konštatovaním v kontexte biodromálnej
vedy (Hlavenka, 1999). Ide o teóriu nového typu, novej vývinovej paradigmy
s možnosťou nanovo formulovať zákonitostí životnej cesty, nové propozície,
axiómy, koncepty a pod. V prípade prezentovaného projektu ide o sprostredkovanie cez art action jeho možností a limitov v jednotlivých štádiách vývinu
človeka.
Všeobecným cieľom projektu je zostaviť, realizovať a prezentovať
situačno-art-akčné modely s využitím uplatnenia akčného umenia pri práci
s človekom počas jeho biodromálnej cesty, od predškolského veku, školského,
adolescencie, dospelosti až po sénium.
Konečným zámerom každej umeleckej činnosti v tom-ktorom vývinovom období človeka je verejná umelecko-vizuálna prezentácia (sympózium
v spojitosti s výstavou) možností a limitov, ktoré ponúka art action počas
celoživotnej cesty človeka odhliadnuc od jeho umeleckých predispozícií.
Predkladaný projekt bude napĺňať nasledovné úlohy:
‒ Navrhnúť a skonštruovať situačno-art-akčné modely pre jednotlivé
obdobia vývinu človeka, ako súčasť jeho podpory stelesniť cez art
svoje skúsenosti, názory v prostrediach, ktoré sú typické chápaním
pre to-ktoré konkrétne vývinové obdobie človeka, zároveň pre samotného aktéra môžu byť netradičnými.
‒ Experimentálne overiť využitia art action v celoživotnej ceste človeka
v jeho jednotlivých vývinových obdobiach (výstup – umelecká tvorba
v teréne a v rozličných netradičných prostrediach).
‒ Vypracovať a zdokumentovať proces akčnej tvorby, návrhy a odporúčania pre ďalšie využitie v kontexte individuálnej tvorby (výstup –
komparácia návrhových a realizovaných modelov v kontexte praxeologického aspektu uplatnenia).
‒ Vypracovať a zdokumentovať procesu akčnej tvorby, návrhy a odporúčania pre ďalšie využitie v kontexte skupinovej a kombinovanej
tvorby (výstup – komparácia návrhových a realizovaných modelov
v kontexte praxeologického aspektu uplatnenia).
‒ Skonštruovať príručku s ohľadom na paralelu art action s jednotlivými
obdobiami vývinu človeka formou metodickej príručky (výstup
metodická príručka, návrhové formy využitia art action).
‒ Verejne prezentovať art action ako podporu zvýšenia záujmu verejnosti
o umenie v živote človeka (výstup: umelecké sympózia, výstavy,
katalógy).
‒ Inovať skvalitnenie odbornej prípravy študentov tých študijných
odborov, ktoré sú relevantné pre zabezpečovanie profesionálnej
starostlivosti o kultúru a umenie. Podpora v získaní odborných kompetencií pre prácu v teréne s jednotlivcami/skupinou v jednotlivých
obdobiach vývinu (výstup vytvorenie a zavedenie nového kurzu na
akademickej pôde vysokoškolského pracoviska).
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Záver
Prezentovaný projekt predstavuje spojenie životnej cesty a možností
realizovania sa prostredníctvom akčného umenia. Okrem samotného výnimočného spojenia bude mať projekt presahy aj do vzdelávania, po edukačnej
reality. Riešitelia projektu budú postupne prezentovať čiastkové výstupy
prezentovaného projektu. Veríme, že sa nám podarí naplniť ciele a obsahového
zameranie projektu.
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Analýza sakrálnych diel – návrh metódy
Analysis of Sacred Music Works − Proposal of Method
Rastislav Adamko
Abstract
Musical analysis is not only intended to describe or name musical
phenomena in the composition, but its aim is to find connections in the
examination of the structure of the analyzed work as well as the
historical development of musical speech. In addition, the analysis of
sacred musical works should have a spiritual orientation that takes into
account what is most important in the sacred work, namely its symbolic
statement, which is carried out using a specific musical language. The
article presents a methodical approach which is called spiritual, musical-symbolic. The author demonstrates the results of this approach with
examples of works from different periods of European music.

Keywords: Musical analysis. Sacral music. Music symbolism. Spirituality.
Method.
Doterajšie čisto muzikologické alebo historické prístupy k analýze
sakrálnych diel, hlavne vokálnych, neprinášajú požadované výsledky.
Analýza takýchto diel okrem čisto hudobno-teoretického prístupu by mala
mať aj akúsi spirituálnu orientáciu, ktorá by zohľadnila to, čo je v sakrálnom
diele najpodstatnejšie, teda jeho symbolickú výpoveď, ktorá sa uskutočňuje
pomocou špecifického hudobného jazyka. Spirituálnu orientáciu treba
rozumieť dvojako. Najprv ako zohľadnenie spirituality daného obdobia,
prúdu, hnutia, v ktorom dielo vzniklo, a potom v kontexte charakteru tejto
spirituality (napr. spiritualita kristocentrická, mariánska, eucharistická a pod.).
Hudobno-symbolický aspekt sakrálneho diela je v tomto prípade spôsob,
akým konkrétny autor vyjadril spiritualitu doby i prostredia, v ktorom žil
a tvoril. Ide o interpretáciu využitia konkrétnych skladateľských postupov ako
symbolov na vyjadrenie zhudobneného textu, ktorý bol pre skladateľa
sakrálneho diela východiskom pri tvorbe. Spiritualita je ukrytá predovšetkým
v texte a dá sa interpretovať pomocou špecialistických prác venovaných
biblickej či teologickej exegéze textu. Tu však je potrebné podotknúť, že je
nutné siahnuť po dobovej exegéze, teda po komentároch a výkladoch (napr.
bilického textu), ktoré autor hudby dobre poznal, lebo ich často počúval vo
forme homílií, kázni a komentárov. Dôležité sú tiež skladateľom použité
skladateľské postupy, techniky a prostriedky.
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Za predchodcu takéhoto metodologického prístupu možno považovať
Heinricha Besselera, ktorý v knihe Die Musik des Mittelalters und Renaissance
(1931) poukázal na súvislosti sakrálnej tvorby flámskych skladateľov, okrem
iného Josquina des Pres, s nizozemskou mystikou hnutia s názvom devotio
moderna. V práci túto myšlienku len načrtol, ale ďalej nerozvinul. Takýto
širší metodologický prístup postulujú aj nemeckí bádatelia Carl Dahlhaus
a Hans Heinrich Eggebrecht, keď postulujú zohľadnenie pri analýze širšieho
historického kontextu vrátane spirituality doby. Ide o akýsi nový druh interpretácie hudobných diel, ktorý môžeme označiť pojmom „nová hermeneutika“.
Prístup, ktorý S. Dąbek nazýva spirituálnym, hudobno-symbolickým
však nepredpokladá využitie všetkých postulátov novej hermeneutiky. Ide
o prístup, ktorý vyrastá z interpretácie sakrálnej hudby konkrétnej konfesie.
Jej centrom je teda liturgia a nie hudobné dielo a jeho tvorca. Najdôležitejší je
spoločenstvový rozmer liturgie. Skladateľ, nezávisle na tom, či žije, neprestáva
byť predstaviteľom tohto náboženského spoločenstva, čo má ďalekosiahle,
a nie iba symbolické dôsledky. Takto napr. vníma J. S. Bacha a jeho sakrálne
diela Friedrich Blume. Dielo sakrálnej konfesijnej hudby totiž vyrastá
z náboženského hnutia a zo spirituality danej doby, v ktorej skladateľ žije
a tvorí. Je preto nutné charakterizovať dané hnutie (napr. kristocentrické)
i spiritualitu doby (napr. individuálnej alebo ľudovej v 17. storočí), ako aj
zohľadniť výsledky teologickej exegézy textu. Keď poznáme daný kontext
a spojíme ho s výsledkami formálnej analýzy a s dôkladným poznaním daného
štýlu, môžeme sa priblížiť k precíznejšej interpretácii hudobnej štruktúry;
poukázať na hudobno-symbolické prvky diela (pri zohľadnení napr. hudobnej
rétoriky a symboliky čísel) a na spôsob akým skladateľ pochopil duchovnú
výpoveď textu, ktorý zhudobnil.
Takýmto spôsobom to chápu aj členovia Medzinárodného združenia
pre Bachovský teologický výskum (Internationale Arbeitsgemeinschaft für
theologische Bachforschung), ktorí svoj bádateľský prístup sformulovali
v téze: „od textu k hudbe a od hudby k textu“.1 Iba vďaka takémuto širšiemu
prístupu môžeme plne porozumieť výpoveď analyzovaných sakrálnych diel
z dávnych epoch.
Ako príklad môže poslúžiť analýza kompozície, ktorá je súčasťou
gregoriánskeho repertoáru. Ide o veľmi špecifický hudobný druh, ktorý sa
riadi inými zákonitosťami ako diela pochádzajúce z inej epochy európskych
dejín hudby.
Podobne ako pri iných sakrálnych dielach analýza aj v tomto prípade
musí vychádzať od textu. Ten bol pre skladateľa inšpiráciou a východiskom.

DĄBEK, Stanisław: O orientacji metodologicznej w analiziereligijnej muzyki konfesyjnej. Teoria
i praktyka. In: Ateneum Kapłańskie, roč. 2009, č. 1-2 (599-600), s. 81-83.
1
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Zo stredovekých hudobných traktátov sa dozvedáme, že pre hudobných
teoretikov z karolínskych čias bola samozrejmosťou súvislosť medzi melódiou
liturgického spevu a sémantikou jeho textu, a to do tej miery, že melódia
zdôrazňovala textovú výpoveď a zmysel.2
Analýza jednotlivých prvkov rytmickej neumovej notácie napr.
v Hartkerovom antifonári odhaľuje mnoho znakov premysleného postupu
autorov gregoriánskych melódií, ktorí sa snažili pomocou hudobných
prostriedkov vyjadriť teologickú výpoveď liturgických textov. Ide o rôznorodé
prostriedky, ako napr. pozitívna alebo negatívna akcentácia sémanticky
dôležitých výrazov, rozšírenie dôležitého slova pomocou melizmy, vedenie
melódie tak, aby vyjadrovala pohyb či stagnáciu a pod.
Teologické chápanie textov bolo u stredovekých skladateľov liturgických
spevov formované výpoveďami Cirkevných otcov a ich pokračovateľov.3
Veľmi populárne boli diela sv. Augustína. Spiritualitu, ktorá sa vďaka nim
vytvorila, dnes nazývame „augustiniánskou múdroslovnou“, spiritualitou vôle
a milosti. Literárne diela sv. Augustína, ale aj iných patristických autorov, ako
napr. Origenes (185-254), sv. Hieronym zo Stridonu (331-420), sv. Ambróz
(339-397) sa nachádzali vo všetkých stredovekých kláštorných knižniciach.
Augustínove zbierky kázní či homílií, ba aj Vyznania boli inšpiráciou
pre stredovekých kazateľov. Práve vďaka kázňam vznikla široká pseudoaugustínovská tvorba. Hlavne v karolínskej dobe vznikali tzv. sententiae –
zbierky výrokov Cirkevných otcov z vysvetleniami, a epigramy – krátke
múdroslovné sentencie v poetickej forme elegického dyptichu, ktoré boli
veľmi obľúbené u jednoduchých ľudí (napr. Kto dobre spieva, dvakrát sa
modlí).4 V nasledujúcom príklade môžeme okrem tejto múdroslovnej spirituality
vidieť aj príklad pre raný stredovek typickej kristocentrickej a eschatologickej
spirituality.
Predmetom analýzy je spev z Liturgie hodín na sviatky panien,
responzórium prolixum Audivi vocem de celo venientem z formulára na
sviatky panien.

PRASSL, Franz Karl: Gregorianische Gesänge als Zuegnisse für patristisches Schriftverständnis.
In Beiträge zur Gregorianik, roč. 2008, č. 45, s. 48n.
3 PRASSL, Franz Karl: Rhetorische Notation als Vermittlung liturgischer Theologie im Codex
St. Gallen 390/391. Dostupné na internete: http://www.conseve.it/cspd/materiali/ims_symposium.pdf
4 Epigramem jest też słynna myśl przypisywana Augustynowi Qui bene canit bis orat”. Jednak
nie ma ona bezpośredniego potwierdzenie w jego tekstach. Wyraża ona jednak postawę
Augustyna do śpiewu liturgicznego, której często dał wyraz w swoich przemówień do ludu.
ŠPIDLÍK, Tomáš - GARGANO, Innocenzo – ROSSI, Vittorino. Historia duchowości: Vol. 3.
Duchowość Ojców Kościoła. Kraków. Homo Dei, 2004, s. 404-408.
2
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Tabuľka 1: Porovnanie textu responzória
Latinský text
Audivi vocem de caelo
venientem: occurite omnes
virgines sapientes oleum
recondite in vasis vestris,
dum sponsus advenerit.

Preklad
Počul som hlas prichádzajúci
z neba: prebuďte sa všetky
múdre panny, naberte olej do
vašich nádob, kým ženích
nepríde.

Text Evanjelia (Lk 25,4-6)
4 Múdre si vzali s lampami aj
olej do nádob. 5 Keď ženích
neprichádzal, všetkým sa
začalo driemať a zaspali.
6 O polnoci sa strhol krik:
"Ženích prichádza, vyjdite mu
v ústrety!"

Obrázok 1: Úryvok z antifonára Hartker s responzóriom Audivi vocem.

Obrázok 2: Kópia z antifonára z roku 1491 používaného v katedrále
v Augsburgu5 f 104r-105r s diastematickým zápisom responzória Audivi vocem.
Toho času v: København (Copenhagen), Det kongelige Bibliotek Slotsholmen, Gl. Kgl. S. 3449,
8o [17] XVII. In: Cantus: A Database for LatinEcclesiastical Chant. Dostupné na internete:
http://cantus.uwaterloo.ca/source/123705.
5
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Origenes a po ňom aj Beda Venerabilis6 tvrdia, že ten krik o polnoci
prichádza z neba, a presnejšie od anjelov (vox de coelo veniens), ktorí „sa
postarali o to, aby sa zobudili všetci tí, ktorí vnímajú zmyslami, a vyšli
v ústrety ženíchovi. Volajú pri tom vo vnútri zmyslov všetkých tých čo spia:
Hľa, Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!7 Vplyv exegetických názorov
Origena (či skôr tradícia pochádzajúcej od neho) na autora textu tohto
responzória je jednoznačný, pretože v samotnom Evanjeliu sa nehovorí o hlase
prichádzajúcom z neba: Media autem nocte clamor factus est... (Mt 25, 6).
Túto myšlienku nájdeme aj v komentároch sv. Hieronyma8 a Bedu Venerabilis.9
Aj autor melódie zjavne poznal tento výklad, keďže v melódii zdôraznil
práve termín vox (respektíve vocem). Zaujímavé je tiež melodické prepojenie
slov sapientes a sponsus advenerit. Ide o tú istú melodickú frázu s rôznym
zakončením. Autor melódie tým spôsobom zdôraznil vnútornú prináležnosť
múdrych panien, ale aj všetkých tých, ktorých múdre panny symbolizujú, ku
Kristovi – Ženíchovi.
V stredoveku zohrával dôležitú úlohu aj etos jednotlivých modov.
Autentický protus Hermanus Contractus označuje ako „gravis et nobilis” teda
„zrelý a šľachetný”.10 Opát Odo z Cluny spája prvý modus s Ježišovým výrokom:
„Primum quaerite regnum Dei”. Pre neho je hľadanie Božieho kráľovstva
prvou úlohou kresťana. K tomu má viesť aj spev v rámci liturgie – má otvárať
človeka pre prijatie Božieho kráľovstva, roznecovať v ňom túžbu po jeho
príchode.11 Táto túžba po príchode Ženícha je hlavnou témou analyzovaného
spevu, pre ktorý si autor jeho melódie vedome vybral práve autentický protus,
teda prvý z tradičných ôsmych gregoriánskych modov.
Spirituálny, hudobno-symbolický metodický prístup pri analýze
sakrálnych diel je kľúčom aj k porozumeniu diel aj z iných historických
období, v ktorých veriaci človek ako člen liturgického zhromaždenia
vyjadroval svoju vieru pomocou hudby. Určite do tejto kategórie sakrálnych
diel patrí aj bohatý repertoár renesančnej polyfónie 14. – 16. storočia.
V 14. – 16. storočí v Európe myslenie mnohých ľudí ovplyvňovalo
pôvodne flámske spirituálne hnutie Devotio moderna. Jeho zrod sa viaže
s osobnosťou bl. Jána van Ruusbroecka (+1381) a jeho pokračovateľa Gerarda
Grooteho (1340-1384). Táto neskorostredoveká brabantská spiritualita predsta6

BEDA VENERABILIS. Expositio in Matthaei Evangelium. MPL092, s. 107.
ORYGENES. Komentarz do ewangelii według św. Mateusza. Vol. 2. Kraków : WAM, 2002,
s. 114.
8 HIERONIM ZE STRYDONU. Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza. Kraków :
WAM, 2008, s. 179.
9 ORYGENES, Komentarz do ewangelii, s. 107.
10 Cit. podľa BERNAGIEWICZ, Robert. Etos melodii gregoriańskich według anonimowego
traktatu „De modorum formulis et tonarius. In: Liturgia Sacra, 2004, roč. 10, č. 2, s. 365.
11 GRÜN, Anselm. Duchovný účinok ôsmich tonusov. In: Adoramus Te : časopis o duchovnej
hudbe, 2008, roč. 11, č. 3, s. 8.
7
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vovala nový typ esenciálnej mystiky, v ktorej duša smerovala k spojeniu so
samou Božou prirodzenosťou. Je to tzv. kristotrinitárna spiritualita, zameraná
na nasledovanie Krista. Nota bene taký názov má asi najznámejšia kniha
spojená s hnutím Devotio moderna – De imitatione Christi Thomasa a Kempis
(1424-1427). Človek sa mal stať vnútorným (homo internus) prostredníctvom
každodennej meditácie. Tá sa opierala o základné spisy, ktorých zoznamy sa
vtedy tvorili: Sväté písmo, texty cirkevných otcov, meditácie svätcov, legendy
a životopisy svätých. Na meditáciu slúžili aj zbierky krátkych múdroslovných
sentencií, tzv. rapiarií – obľúbeného literárneho druhu Devotio moderna
(napr. Nasledovanie Krista Tomáša Kempenského). Paralelne k tejto literárnej
tvorbe sa v hudobnej sfére tvorili hudobno-slovné rapiariá – moteta. V tomto
zmysle máme chápať aj celú flámsku polyfóniu daného obdobia – ako
špecifickú duchovnú lektúru.12
Na príklade 5-hlasného moteta G. P. da Palestrinu O beata et gloriosa
Trinitas môžeme vidieť ako si skladateľ vyberal vhodný text, ktorý má formu
dvoch krátkych a stavbou podobných sentencií. Tento text mohol slúžiť aj ako
modlitbová formula v rámci tzv. vnútornej modlitby, ktorú pestovali a propagovali už púštni otcovia v staroveku. Pomocou takejto modlitbovej formuly sa
človek dostával do Božej prítomnosti vďaka jej neustálemu opakovaniu
v rytme dýchania. Obe vety sú veľmi podobné. To, čo ich odlišuje, je
kresťanské tajomstvo vyjadrené v pojmoch trinitas a unitas (trojica a jednota).
Tabuľka 2: Text a preklad textu moteta O beata et benedicta.
Latinský text:
O beata et benedicta et gloriosa Trinitas, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Alleluia.
O beata et gloriosa unitas, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Alleluia.
Preklad:
Ó, blažená a požehnaná a slávna Trojica, Otec a Syn i Duch Svätý, Aleluja.
Ó, blažená a slávna jednota, Otec a Syn i Duch Svätý, Aleluja.

Tajomstvo, ktoré teológia vyjadruje presnými pojmami, sa skladateľ
usiluje vyjadriť hudobne. Jednotu (unitas) troch Božských osôb vyjadruje
symbolicky pomocou jedného trojtónového motívu s descendentnou melodikou
(b-a-g). Ten je základom pre znázornenie všetkých troch Božských osôb, tak
ako majú všetci spoločnú jednu Božskú prirodzenosť. Osobitosť (proprietas)
každej Božskej osoby je vyjadrená inakosťou prideleného melodického
motívu – Otec (Pater) a-g, Syn (Filius) b-a-a a Duch Svätý (Spiritus) b-a-g.
Hudobný motív, ktorý je základným stavebným materiálom moteta vystihuje
pravdy, týkajúce sa vnútorného života Najsvätejšej Trojice, jej jednu Božskú
prirodzenosť (Est = je) a zároveň trojicu rozdielnych osôb (Non est = nie je),
DĄBEK, Stanisław: Teológia vnútorného človeka a štýl flámskej polyfónie v 15. a 16. storočí.
In: Adoramus Te : časopis o duchovnej hudbe, 2006, roč. 9, č. 2, s. 15.
12
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ako je to vyjadrené na diagrame (Obr. 4). Celé moteto je akousi hudobnou
meditáciou tohto základného kresťanského tajomstva.

Obrázok 3: Hudobné motívy spojené s Trojicou a jednotlivými osobami v nej.

Obrázok 4: Diagram zobrazujúci vzťahy v Najsvätejšej Trojici
Nielen sakrálna hudba minulých epoch, ale aj súčasná hudba vzniká
niekedy z náboženskej inšpirácie a vyrastá z istej spirituality. Príkladom môže
byť tvorba estónskeho skladateľa Arva Pärta, ktorý od roku 1976 komponuje
v štýle tzv. novej duchovnosti. Napriek tomu, že si vytvoril svoj hudobný
jazyk – techniku tintinnabuli (zvončekov), ktorou môžeme po hudobnej
stránke interpretovať mnohé jeho diela, zostáva tu ešte celá sféra inšpirácie
a mimohudobného obsahu, o ktorej sám skladateľ nechce hovoriť, pričom
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odkazuje všetkých zvedavcov na čítanie spisov cirkevných otcov. Nie je
tajomstvom, že A. Pärt je pravoslávnym veriacim kresťanom, ktorý je viac
doma v kláštoroch ako v koncertných sieňach.13
Jeho život viery vyrastá zo spirituality kresťanského východu, pre
ktorú je typický zmysel pre posvätno, mysticizmus, krásu, modlitbu a ticho. Je
to prítomné vo všetkých jeho skladbách skomponovaných po roku 1976.
Jednou z nich je kompozícia s latinským názvom Fratres (bratia), ktorej prvá
verzia vznikla v roku 1977. Doteraz vznikli mnohé verzie inštrumentácie
tohto diela.14
Fratres možno vnímať ako skladbu pozostávajúcu z témy a ôsmich
variácií alebo jednoducho ako deväť variácií sólového nástroja na pozadí
témy. Téma je šesťtaktová fráza, opakujúca sa na spôsob ostináta, avšak vždy
o terciu nižšie, takže na v 9. variácii znie o dve oktávy nižšie.15 Nástupy témy
sú oddelené dvojtaktovým predelom perkusného charakteru. Šesť taktová
téma je vytvorená z jedného štvortónového motívu, ktorý možno označiť za
motív kríža. Prvý a štvrtý tón, ktoré sú identické, tvoria jeho priečne a dva
stredné tóny (v intervale, ktorý sa pri opakovaní zväčšuje) zvislé rameno.
Narastanie ambitu dvoch centrálnych tónov spôsobuje postupné vnútorné
rozširovanie motívu. Preto má prvý takt 7/4 metrum, druhý sa rozširuje na 9
a tretí na 11 dôb. Tieto tri takty sú následne uvedené v račom pohybe.

Obrázok 5: Téma vytvorená z variačného opakovania
motívu kríža v kompozícii Fratres A. Pärta.
BOUTENEFF, Peter C.: How Arvo Pärt speaks prayer into a secular world. In: The Christian
Century. Dostupné na internete: https://www.christiancentury.org/article/critical-essay/how-arvop-rt-speaks-prayer-secular-world [01.02.2020].
14
Existujú verzie tohto diela pre: sláčiky a bicie nástroje; sólové husle, sláčiky a bice; sláčikové
kvarteto; violončelo a klavír; husle a klavír; dychové okteto a bicie. Verzia pre husle a klavír
bola vytvorená v roku 1980. Je známe, že Pärt venoval túto verziu Elene a Gidonovi Kremerovi.
ZIVANOVIC, Rade: Arvo Part’s Fratres and his Tintinnabuli Technique. University of Agder,
Faculty of Fine ArtsDepartment of Music. 2012, s. 21 [Diplomová práca]. Dostupné na internete:
https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/bitstream/handle/11250/138506/Oppgave%20Rade%20
Zivanovic.pdf?sequence=1&isAllowed=y
15 Klavírny part v 2. variácii začína tému od tónu cis3; v 3. od a2; v 4. od f2; v 5. od d2; v 6. od h1,
v 7. od g1, v 8. od e1 a v 9. od cis1.
13
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Uvedené skutočnosti majú symbolickú výpovednú hodnotu. Zdá sa,
že skladateľ chce dielom vyjadriť atmosféru žalmu 133: Ecce quam bonum et
quam iucundum habitare fratres in unum. (...) quoniam illic mandavit Dominus
benedictionem, vitam usque in saeculum. [Aké je dobré a milé, keď bratia žijú
pospolu... Tam Pán udeľuje požehnanie a život naveky.] V týchto dvoch
veršoch Ž 133 s objavujú dva základné motívy analyzovaného diela – fratres
a benedictio, teda názov diela a znak kríža, ktorým sa v kresťanskej tradícii
udeľuje požehnanie. Skladateľ sa teda zjavne inšpiroval týmto žalmom, ktorý
vystihuje aj kresťanskú kláštornú komunitu, blízku jeho spiritualite.
Atmosféru kláštora a mníšskeho prostredia, ktorá sa v našich asociáciách
spája so stredovekom, vyjadrujú aj ďalšie prostriedky, ako napríklad prvky
raného viachlasu (bourdon, paralelizmy konsonantných intervalov, istý kompozičný „asketizmus“ prejavujúci sa využitím jedného motívu, či dokonalá
proporčná vyváženosť diela, jeho dokonalá súmernosť, symetria v celku
i v detailoch, pripomínajúca architektúru gotických katedrál (klenby, stĺpy,
oblúky).
Kým klavírny part zostáva v celej skladbe úplne statický, výrazný
kontrast do nej vnáša sólový nástroj (violončelo alebo husle v závislosti od
verzie). Sólový part má zásadný podiel na dynamizme celej formy. Vďaka
nemu môžeme tiež skladbu zaradiť do kategórie ornamentálnych prípadne
charakteristických variácií. Tektonika skladby sa vyznačuje dynamicko-výrazovou súmernosťou, ktorú možno znázorniť oblúkom.
Tabuľka 3: Dynamicko-výrazová štruktúra skladby
Diel
Dynamika

I

II

III

ppp

ppp

mp

IV

V

f

p

VI

VII

VIII

IX

ff

mf

p

pp

Tektonický stred diela (diel V) ohraničujú dva diely v dynamike f a ff
(IV a VI), ktoré majú vyslovene tvrdý, drsný až agresívny zvuk.
Záver
Predstavený metodický postup pri analýze sakrálnych diel integrálne
spája formálnu analýzu hudobného diela s spirituálnym exkurzom, ktorý
následne umožní vidieť hudobné javy ako symbolický spôsob vyjadrenia
mimohudobných obsahov. V každej etape dejín európskej hudby možno nájsť
diela inšpirované kresťanskou vierou a z nej vyplývajúcim typom spirituality.
Vzťah s Bohom totiž formuje ľudské myslenie, prežívanie i tvorivú činnosť.
Spirituálny, hudobno-symbolický metodický postup pri analýze
hudobného diela umožní spoznať pramene inšpirácie autora, ktorý žil vo
svojej dobe, v charakteristickom prostredí a spiritualite. K jej poznaniu je
však potrebné siahnuť po prameňoch typických pre danú dobu a dobre
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známych v danom čase a priestore. Od analytika hudobného diela si to
vyžaduje široký rozhľad a schopnosť spájať súvislosti. Z tohto dôvodu je
analýza hudobného diela jednou z najnáročnejších disciplín, s ktorou sa musí
popasovať každý adept ašpirujúci po poznaní hudobného umenia.
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Didaktické aspekty vyučovania gregoriánskeho chorálu
Didactic Aspects of the Teaching of Gregorian Chant
Janka Bednáriková
Abstract
This article is a follow-up to the article entitled Return to Gregorian
Chant in Teaching at Slovak Universities, published in the first issue of
Studia scientifica Facultatis pedagogicae from 2015.1 The following
lines will focus on the didactic aspects of teaching Gregorian chant in
the academic area. The above-mentioned knowledge will be based on
the author's long-term pedagogical experience, which reflects the most
common problems in teaching this repertoire both in theoretical and
practical terms. The following article has the ambition to become a small
initial balance of the success of Gregorian chant education at the
Department of Music of the Faculty of Education of the Catholic
University in Ružomberok.

Keywords: Gregorian chant. Latin singing. Teaching. Students. Problems.
Didactic procedures/methods.
Úvod
Gregoriánsky chorál sa vyznačuje mnohými atribútmi, medzi ktorými
vyniká hlboká duchovnosť, úzke prepojenie s liturgiou, jednota a disciplinovanosť, kultivovaný a plastický melodický výraz či vnútorná meditácia toho,
kto spieva i toho, kto počúva. Výsledkom nenapodobiteľnej symbiózy textu
a melódie je dosiahnutie estetického ideálu, ktorý nevyhnutne vytvára atmosféru
pokoja, modlitby a osobitej bázne. Cesta k tomuto ideálu vedie cez zdržanlivý
a dôstojný spevácky výkon prostredníctvom ušľachtilého tónu a vnútorného
stotožnenia sa s hudobno-textovým materiálom.
Do zmeny politického režimu v roku 1989 sa pojem gregoriánsky
chorál v odborných knihách skloňoval len na malom počte riadkov, výnimočne
odsekov. Fakty, ktoré ho popisovali, boli veľmi všeobecné a skreslené,
výsledkom čoho bolo zredukovanie informácií o dominantnej hudbe celého
prvého tisícročia našej éry na niekoľko viet. Dnes je situácia podstatne
BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Návrat ku gregoriánskemu chorálu vo vyučovaní na slovenských
vysokých školách. In: Studia scientifica Facultatis paedagogicae, roč. XIV/2015, č. 1, s. 69-76.
1
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odlišná. Hoci táto oblasť cirkevnej hudby zostala na Slovensku „dobrovoľne
vyhradená“ len niekoľkých desiatkam odborníkov a nadšencov, gregoriánsky
chorál sa stal súčasťou duchovných koncertov i latinskej liturgie, protagonistom
medzinárodného festivalu v Bratislave, predmetom viacerých odborných
publikácií a dostal sa tiež do učebníc hudobnej výchovy pre základné školy,
konzervatóriá či do študijných programov vysokých škôl a do vysokoškolských
skrípt.2
Aby sa zachovala doposiaľ vybudovaná kontinuita percepcie
gregoriánskych spevov, je potrebné záujemcov o tento hudobný žáner
neustále vzdelávať, aby boli v budúcnosti pripravení zabezpečiť realizáciu
gregoriánskeho repertoáru predovšetkým po stránke interpretačnej. Z tohto
dôvodu je jeho vyučovanie najmä na vysokoškolskom vzdelávacom stupni
nepostrádateľné. Toto tvrdenie vyplýva zo skutočnosti, že správne pochopenie
a interpretácia gregoriánskeho chorálu vyžaduje značnú úroveň poslucháča
tak po stránke intelektuálnej ako aj z hľadiska duchovného či osobnostného
vyzretia. A aby sa tento duchovný spev aspoň sporadicky objavoval na
liturgických zhromaždeniach, kam svojou podstatou najviac patrí, jeho
interpreti nevyhnutne potrebujú odbornú prípravu. Z tohto hľadiska je
vyučovanie gregoriánskeho chorálu na vysokých školách umelecko-duchovného
zamerania aj opodstatnené.
Obsahová náplň vyučovania gregoriánskeho chorálu v teoretickej rovine
Predmetom teoretického vzdelania v oblasti gregoriánskeho chorálu
na Katedre hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
je prierez dejinami jeho vzniku, vývoja, dekadencie a novodobej obnovy
a tiež objasnením historických súvislostí a faktov. Keďže gregoriánsky chorál
je dokázateľnou súčasťou histórie Slovenska, venujeme sa aj tejto kapitole
v podobe predstavenia celostných i fragmentárne zachovaných notovaných
pamiatok z nášho územia. Lepšiemu pochopeniu týchto faktov, ktoré sa
v kontexte slovenskej hudobnej medievalistiky prezentujú len posledné dve
desiatky rokov, napomáha spolupráca katedry s Ústavom hudobnej vedy
Slovenskej akadémie vied v Bratislave v podobe konferencií a odborných
Pripomeňme v krátkosti, že gregoriánsky chorál je súčasťou niekoľkých pravidelných nedeľných
latinských bohoslužieb a početných koncertov duchovnej hudby v celoslovenskom priestore;
každé dva roky je centrom diania na Medzinárodnom festivale gregoriánskeho chorálu
v Bratislave (od roku 2007), kde ho počas štyroch dní interpretujú domáce i zahraničné vokálne
ansámble – scholae cantorum; je jedným z hlavných zameraní letných kurzov pre organistov
a kantorov v Ružomberku (od r. 2004); stal sa povinným predmetom pre vybrané študijné
programy na VŠMU v Bratislave a na Katedre hudby PF KU v Ružomberku; okrajovo sa ním
zaoberajú aj umelecké predmety na základných a stredných odborných školách; v posledných
rokoch sa úspešne vyvíja a rozširuje internetová databáza Slovak Early Music Database –
Cantus Planus in Slovacia: https://cantus.sk.
2
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seminárov s medzinárodnou účasťou.3 Okrem dejín sa študenti podrobne
zaoberajú osvojením si dvoch základných notácií gregoriánskeho chorálu –
kvadratickej a bezlinajkovej sanktgallenskej – základov modálnych zákonitostí
chorálu a napokon porozumeniu hudobných foriem gregoriánu (omšové spevy,
spevy liturgie hodín a ostatné).
Študijné materiály
K základnej odbornej literatúre používanej pri absolvovaní predmetu
gregoriánsky chorál patria publikácie autorky tohto príspevku: Základy
gregoriánskeho chorálu, Gregoriánsky chorál v kontexte európskej liturgickej
hudby a Historický prehľad vyučovania gregoriánskeho chorálu na území
dnešného Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vhodným doplnením sú
vydania Martina Štrbáka, Milana Kolenu a ďalších autorov ako aj mnohopočetné
odborné články, vedecké štúdie či odborné katalógy s tematikou stredovekých
notovaných prameňov z nášho územia od Evy Veselovskej a Rastislava Adamka
(viď. priložená bibliografia).
Časté problémy pri štúdiu teoretických tém
Keďže gregoriánsky chorál predstavuje pre mladú generáciu pomerne
novú a nie veľmi rozšírenú tematiku, stále výraznejšie evidujeme časté
problémy pri pochopení a samostatnom prerozprávaní dejinných faktov.
Potvrdzujeme aj stále výraznejšie problémy nastupujúcej počítačovej
generácie, ktorá stráca schopnosť čítať s porozumením, zapamätať si a najmä
prepájať súvislosti tak historické, ako aj liturgicko-hudobné. V kontexte
náročného a osobitého spoznávania už spomenutých notácií je na prvom
mieste obtiažne osvojenie si terminológie, identifikácie a kategorizácie
jednotlivých neumových znakov. Oblasť modality chorálu je pre študentov na
pochopenie takisto náročná. Najčastejším problémom je porozumenie
postupného modálneho vývoja od archaických modelov cez ich evolučné
postupy až k modalite octoecha. Oblasť hudobných foriem nepredstavuje
zvláštne problémy s výnimkou sluchového odposluchu a rozlišovania vybraných
foriem na základe počutého príkladu.

Uvedieme aspoň niektoré najvýznamnejšie podujatia: medzinárodná konferencia Gregoriánsky
chorál v kontexte súčasnej liturgickej hudby (2006), O Maria, laude digna (2011), trojnásobné
pokračovanie konferencie Musica Mediaeva liturgica (2010, 2015, 2019), vedecký seminár
Quo vadis, musica sacra (2010) a ďalšie.
3
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Obsahová náplň vyučovania gregoriánskeho chorálu v praktickej rovine
Každá prednáška gregoriánskeho chorálu na ružomberskej Katedre
hudby sa spája aj s praktickým cvičením, kde si študenti môžu overiť teoretické
vedomosti v praxi. Tá je najmarkantnejšia v kontexte spoznávania notácií
a modálneho nastavenia jednotlivých spevov, osobitne žalmových nápevov.
Najvýraznejší kontakt s gregoriánskym spevom majú však študenti na
dvojhodinových cvičeniach povinne voliteľného predmetu Schola cantorum,
kde nacvičujú vybrané spevy a osvojujú si spôsoby autentickej interpretácie
chorálu. Na konci každého semestra toto vokálne zoskupenie absolvuje
vystúpenie pre verejnosť v rámci záverečného májového, resp. adventného
koncertu, kde predvedú spravidla 3-4 spevácke čísla. Menej pravidelne, ale
s o to väčšou prípravou a zanietením sa naštudovaný repertoár dlhšieho obdobia
predvádza na samostatných koncertných vystúpeniach duchovného charakteru,
prípadne latinských bohoslužbách, na ktoré je gregoriánsky chorál ušitý na
mieru.
Aké sú základné predpoklady4 dobrej pedagogickej prípravy na takéto
vystúpenia? V prvom rade ide o dodržiavanie didaktických zásad primeranosti,
postupnosti, systematickosti či názornosti a dodržiavanie metodického postupu
pri každom nácviku. Nie vždy je možné všetky uvedené zásady plne
rešpektovať. Študentská gregoriánska schóla je totiž flexibilné teleso, ktoré sa
na univerzite prakticky každý rok obmieňa odchodom starých a príchodom
nových členov. Je to prirodzený, ale komplikovaný proces, pričom pri nástupe
nových študentov je potrebné mnohé samozrejmé skutočnosti nanovo
vysvetľovať a upevňovať. Tým sa napr. zásada primeranosti pri výbere spevov
nedodržiava pre všetkých rovnako, čo sa môže javiť ako nepedagogické.
Každopádne noví schólisti sa postupne začlenia medzi tých zdatnejších a po
rokoch pôsobenia sa celý proces nanovo opakuje. V dôsledku permanentného
Medzi základné osobnostné predpoklady dobrého osvojenia si gregoriánskeho chorálu patrí aj
osobné prijatie kresťanskej spirituality: kto má vzťah k Božiemu slovu a snaží sa ním v živote
riadiť, ten má oveľa väčšiu pravdepodobnosť zosobnenia a vonkajšieho stvárnenia vnútorného
prežitia a následného stotožnenia sa s akoukoľvek hudobnou formou gregoriánu. Ďalším
predpokladom je aspoň základná znalosť dejín gregoriánskeho chorálu a jeho hudobných
foriem. Vítaná je aspoň minimálna znalosť liturgickej latinskej reči a jej gramatických zákonitostí,
ktoré zabezpečujú nielen porozumenie textu, ale najmä jeho správnu deklamáciu: tá má znieť
v absolútnej zhode so zásadami čítaného textu, naviac s novým zdôraznením významných slov,
resp. slabík podľa obsahového a melodického kontextu. Toto všetko predpokladá dostatočnú
časovú prípravu a tzv. „usadenie“ naštudovaného materiálu. Nevyhnutná je vynikajúca znalosť
základných notácií (kvadratickej a bezlinajkovej sanktgallenskej) a, samozrejme, vhodný sakrálny
priestor s primeranou akustikou. Čoraz viac sa uplatňuje požiadavka homogénnosti gregoriánskej
schóly, pretože súčasné znenie rovnakých tónov v mužských a ženských hlasoch vytvára spev
v oktávach, čím sa popiera základná charakteristika gregoriánu ako jednohlasného, monodického
spevu. Porov. BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Interpretácia spevov gregoriánskeho chorálu – poznámky,
úvahy, postrehy. In: Horizonty umenia 6. Banská Bystrica : Akadémia umení 2019, s. 11-19.
4
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striedania členov schóly dochádza k nemožnosti vybudovať stály repertoár
a stavať na skúsenostiach jej dlhoročných členov. Daň za to, že pedagóg pracuje
s mladými nadšenými ľuďmi, formovateľnými charaktermi a peknými mladými
hlasmi. Z tohto hľadiska je stále vokálne teleso, ktorého členovia postupne
dozrievajú a výkonovo rastú, oveľa perspektívnejšie a účinnejšie.
Časté problémy pri praktických nácvikoch a interpretácii gregoriánu
Pri prvom kontakte s interpretáciou gregoriánskych spevov sa ako
základný problém ukazuje latinský text, predovšetkým neschopnosť dobrej
výslovnosti a absencia hlbšieho prieniku do obsahu. Je to prirodzené, keďže
ide o mŕtvy jazyk, štúdiu ktorého sa v súčasnosti venuje len veľmi málo ľudí.
Na odbúranie tohto problému je potrebné vyhľadať si aspoň približný preklad,
čo vo väčšine prípadov ponúkajú bežne dostupné preklady biblických textov.
Prirodzená deklamácia podľa prízvučných a neprízvučných slabík je tiež
dobrou pomôckou pri zvládnutí tejto stránky gregoriánskeho materiálu.
Hneď ďalší problém pri prvotnom osvojovaní si gregoriánu predstavuje
pomerne náročný notový zápis: kvadratický na tetragrame (štvorlinajkovej
notovej osnove), adiastematické (bezlinajkové) neumy ako absolútne nová
a neznáma hudobná reč, súbežné sledovanie textu a dvojakej, resp. trojakej
notácie. Na tento problém je jediný liek – častá prax, veľká trpezlivosť a, samozrejme, správne usmernenie zo strany vedúceho schóly.
Po zvládnutí prvotných osobných problémov s predloženým záznamom
sú tu ťažkosti „spoločného spievania“ vo vokálnom telese, kde počuť každú
chybu, každé intonačné vybočenie, farebnú odlišnosť či nesprávnu artikuláciu.
Pre každého speváka v schóle je nevyhnutné vzájomné a nepretržité počúvanie,
prispôsobovanie sa, čo predstavuje osobitný problém najmä pre spevákov
zvyknutých na sólistické vystúpenia.
Keď sa postupne odbúrajú aj tieto ťažkosti, pri konkrétnom vystúpení
pred auditóriom sa vynára nový úkaz: neistota počas interpretácie a strach
z pomýlenia, čo sa prejavuje v „slepom“ pripútaní k notovému zápisu. Odbúrať
sa to dá tým, že už počas skúšok dirigent schóly vyžaduje spev spamäti, ktorý
eliminuje prílišnú zaujatosť písomným materiálom a necháva viac priestoru
na spoločné muzicírovanie – samozrejme podľa pokynov dirigenta. Nie je to
však jednoduché, stačí, keď si pripomenieme horeuvedené výpočty problémov,
ktoré interpretáciu tohto spevu sprevádzajú. Okrem toho sa prejavujú výrazné
ťažkosti spevákov pri celkovom frázovaní: udržanie istého „ťahu“ a dlhého dychu
zvlášť pri nízkom počte schólistov môže spôsobovať vznik tzv. speváckych
dier, najmä keď sa do vystúpenia zatúla prirodzená tréma. Striedavý dych je
vítaný, avšak pri vystúpeniach s malým počtom spevákov často nevyspytateľný.
Aj tu sa prejavuje istota naštudovaného materiálu spojená so schopnosťou
úprimnej túžby po kvalitnej interpretácii hodnotného spevu, ktorá sa buď
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potvrdí alebo nás zradí. Podobným problémom je tvorenie a nepretržité udržiavanie legátového spevu,5 ktorý je v gregoriánskom choráli alfou aj omegou.
Metodický postup pri osvojovaní spevov gregoriánskeho chorálu
Pri nácviku každého nového spevu je nevyhnutné pridržiavať sa
osvedčených metodických postupov, ktoré zaručujú správne uchopenie
a osvojenie si predloženého materiálu. V prvom rade je nevyhnutné čo
najdôkladnejšie pochopenie obsahovej stránky spevu, a keďže jazykom
gregoriánskeho chorálu je latinčina, aspoň približný preklad je nevyhnutný.
Významnú rolu zohráva aj samotný pôvod textu, určením ktorého sa môže
kontext ešte viac vyjasniť (napr. vyňatý text spevu, ktorý je viac-menej krátky,
pochádza z listu sv. apoštola Pavla: pri prečítaní celého textu sa môžu odkryť
ďalšie súvislosti k lepšiemu pochopeniu). Každopádne každý gregoriánsky
spev bol vytvorený v úzkom prepojení s liturgickým úkonom, ktorý sprevádza.
Keďže akýkoľvek cudzí jazyk predstavuje viaceré fonetické problémy,
vítaný je spoločný prednes textu s dôrazom na správnu deklamáciu, akcentáciu
a výslovnosť. V súčasnosti do celoeurópskeho gregoriánskeho priestoru preniká
tzv. mäkká latinská výslovnosť, typická pre románske jazyky (taliančinu,
španielčinu, francúzštinu a podobne), ktorá je autentická a vlastná pre stredovekú
latinčinu.
Po dostatočnom osvojení a pochopení textu nastupuje práca s melodickou zložkou spevu podľa linajkovej vatikánskej notácie, ktorá sa stala
univerzálnym notovaným zápisom pre Katolícku cirkev. Ide o pomerne
zrozumiteľnú notáciu, ktorá však pre každého začiatočníka predstavuje
niekoľko problémov: melodický zápis je na tetragrame, teda v štvorlinajkovej
osnove, kde sa vzhľadom k modernej a súčasnej notovej osnove prirodzene
mení poloha poltónov, absolútnu zmenu prinášajú notové kľúče a viaceré
neumové grafie sú samostatným problémom. Ako príklad uvedieme dvojtónovú
neumu pes, ktorú vytvárajú dva rovnaké nad sebou umiestnené punktá. Trvá
istý čas, kým interpret spontánne a správne prečíta túto neumu zdola nahor
a nie naopak. Neuma porrectus má obtiažny grafický zápis a preto vyžaduje
vysvetlenie a osobnú prax. Pokiaľ je daný spev zaznamenaný aj v bezlinajkovej
sanktgallenskej notácii, problémy s pochopením a aplikáciou jednotlivých
znakov prirodzene narastajú. Postupným spoznaním a osvojením si rôznorodých
neumových znakov predovšetkým sanktgallenskej notácie (ich približný počet
Absolútnou interpretačnou nevyhnutnosťou gregoriánskeho chorálu je tvorenie legata – bezprostrednej a nepretržitej plynulosti slabík, slov i celých fráz. Ide o prirodzený a flexibilný
spevácky „pohyb“, akoby vnútorný ťah, smerujúci z p do p na začiatku a na konci každej frázy.
Nezanedbateľná je tiež požiadavka vyváženosti členov v schóle, ich schopnosť prispôsobiť sa
celku a flexibilita pri spoločnom vytváraní vyváženého interpretačného výkonu tak po stránke
jednotnosti ako aj farebnosti tónu.
5
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je 150) však schopnosť dokonalej interpretácie narastá. Následným utvrdzovaním
získaných teoretických aj speváckych zručností a ich ukladaním do pamäti sa
interpretácia náročných gregoriánskych spevov čoraz viac približuje k dokonalosti.
Metodická práca s obsahom – textom a melódiou
Základné elementy, ktoré tvoria akýkoľvek text, sú slabiky, slová
a vety (frázy). Slabika ako taká nepredstavuje samostatnú a autonómnu
jednotku, ale je vo funkcii vytvárania väčšej a významnejšej jednotky – slova.
Slová vytvárajú vetu. Aká je symbióza a prepojenie medzi slovom a melódiou?
Neautonómne slabiky vytvárajú slová a tie vytvárajú vety. Podobne je to aj
v melódii: neuma (jedno či viactónová nad jednou slabikou) nie je autonómnou
jednotkou v absolútnom slova zmysle, ale sa nachádza v úlohe melodicko-slovného motívu, ktorý zväčša zodpovedá niekoľkým slovám podľa hudobnej
formy či druhu. Hybnou silou tak hovoreného ako aj hudobného slova je
rytmus: v hovorenom slove pozostáva z koordinovaného sledu slabík v jednom
alebo viacerých slovách; gregoriánska melódia prirodzene žije zo slovného
rytmu, pričom z neho prijíma rovnaké rytmické kvality.6
Obsahovo-melodická analýza spevu Pascha nostrum
Pre lepšie pochopenie hĺbky a sily, ktorú v sebe zahŕňajú gregoriánske
spevy, ponúkame krátku analýzu veľkonočného spevu na prijímanie Pascha
nostrum,7 ktorý je svojím posolstvom viac než adekvátny v súvislosti so
slávnosťou Veľkonočnej nedele. Dôvodom tohto tvrdenia sú predovšetkým
slová sv. Pavla: Epulemur in azymis sinceritatis et veritatis („Radujme sa
v nekvasenom chlebe úprimnosti a pravdy“)! Melódia sprevádzajúca text
vyjadruje túto radosť jednoduchými, ale veľmi účinnými prostriedkami. Spev
je napísaný v plagálnom trituse a melódia využíva 7 tónov príslušného modu.
Najdôležitejšie tóny sú f, a, c, d – príznačné pre 6. modus: tón f ako tonika,
a ako dominanta tohto modu a najjasnejší bod spevu a dva posledné tóny sa
striedajú v nízkej polohe pričom vyvažujú priebeh melódie. Tón e zostáva
sekundárnym tónom, tón b sa vyskytuje len jedenkrát, ale tón g podčiarkuje
hlavné prízvuky v celom speve.

AGUSTONI, Luigi – GŐSCHL, Johannes Berchmans: Introduzione all´interpretazione del canto
gregoriano I. Principi fondamentali. Roma : Edizioni Torre d´Orfeo 1998, s. 141. TURCO,
Alberto: Antiquae monodiae eruditio – I. La melodia gregoriana: forza espressiva della Parola.
Roma : Edizioni Torre d´Orfeo 2004, s. 71.
7 CARDINE, Eugène: Il communio Pascha nostrum. In: Studi gregoriani, roč. XVI, 2000, s. 53-57.
6
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Obr. 1: Spev na prijímanie Pascha nostrum

Úvodná intonácia spevu má svoje významné postavenie: prvá slabika
slova Pascha nesmie byť spevácky zanedbaná, pričom v melódii druhej
slabiky výrazovo smerujeme k štvrtému tónu a bez prílišného zvýraznenia
prvého tónu f. Nasledujúce slovo nostrum rovnakým spôsobom odpovedá
prvému: obdive slová majú zaznievať symetricky, vyvážene a zároveň
slobodne. Slabiky pred prízvukom slova immolátus sú mierne „natiahnuté“,
aby sa význam prízvučnej slabiky prirodzeným spôsobom rozšíril na poslednú
najmä prostredníctvom neumy quilisma. Predĺžené tóny slova est rozhodne
nepredstavujú kadenciu v zmysle záverečného spomalenia. Melodický
ornament druhej slabiky slova Christus posúva ťah melódie ďalej až
k záverečnému slovu prvej frázy alleluia. Nasledujúce trojslabičné slovo
itaque je vhodné spievať ľahko, zvlášť jeho dve ornamentácie na slabike „ta“,
vychádzajúce z tónu f smerom nadol aj nahor. Tento ľahký pohyb pokračuje
aj na slove epulémur končiace zostupnou melódiou na tóne c. Po krátkej
pauze a podobnej akcentácii, aká bola v úvode spevu, sa na dvoch posledných
slabikách slova azymis prostredníctvom dvoch porrectov vracia melódia
k ustáleniu na tonike f. Toto miesto je však interpretačne pomerne nebezpečné,
lebo môže zvádzať k nežiadúcej rýchlosti a uponáhľaniu. Vyhneme sa tomu
prostredníctvom dobrej dikcie slova sinceritátis, keď tón f na poslednej
slabike príliš nezvýrazníme ani nezanedbáme. Ide totiž o interpretačný „vzlet“
smerom ku kadencii v rámci celého slova veritátis.
Na začiatku poslednej frázy, pozostávajúcej z trojnásobného alleluia,
nachádzame niečo podobné ako v úvodnej intonácii na tónoch f a d. Po
melodickom zostupe k tónu c sa melódia ponáhľa vystúpiť na toniku f
a dominantu a, aby dosiahla melodický vrchol a na poslednom najdôležitejšom
slove slávnostného spevu alleluia, opierajúc sa o predĺžený tón g, vytvorila
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(aj) dotykom najvyššieho tónu b slávnostné ukončenie tohto spevu. Eugène
Cardine tvrdí, že všetky tieto drobné nuánsy a podrobnosti neboli k spevu
pripojené či dodatočne vymyslené; oni bezprostredne vyplývajú z podstaty
spevu, sú jeho autentickou súčasťou a vnútornou kvalitou potrebnou pre
pochopenie autorovho zámeru a správnu interpretáciu.8 Netreba sa teda
vyhýbať starostlivej meditácii nad obsahom i melodickou formou každého
spevu, lebo práve cez takúto prípravu dosiahneme požadovaný interpretačný
úspech, ktorý sa nám vráti v podobe vnútorného obohatenia a duchovného
i estetického zážitku.
Obsahovo-neumová analýza spevu Fac mecum, Domine
Na rozdiel od predchádzajúcej analýzy bez adiastematických notácií
máme pred sebou gregoriánsky spev Fac mecum, Domine zaznamenaný v troch
zápisoch: kvadratickej, sanktgallenskej a laonskej. Na nasledujúcom príklade
si môžeme jasnejšie uvedomiť dokonalé prepojenie medzi textovými prízvukmi
a ich vyjadrením prostredníctvom neum adekvátnych bezlinajkových notácií.

Obr. 2: Úvodný spev Fac mecum, Domine

Začiatok spevu Fac mecum, Domine umocňuje neumový výraz jednoslabičného slova Fac, ktoré pokračuje s výraznejšou silou v nasledujúcom
slove mecum. Jeho akcent je evidentný, pretože prvá slabika je melodicky
vyššie ako druhá. Nasledujúce akcenty ďalších slov Domine, signum, in bono
sú rovnako evidentné: prvé dva pre ich pozíciu na vrchu melódie, tretí kvôli
8

CARDINE, Il communio Pascha nostrum, s. 57.
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prítomnosti epizému v spodnej sanktgallenskej notácii a virge s predlžujúcim
písmenom t vo vrchnej laonskej notácii. Podobne ako v ďalších prípadoch
spájania, nota nad slabikou ut v druhom riadku je zvýraznená nielen prostredníctvom samotného znaku virga s epizémom, ale aj písmenom t. Tieto elementy
zvýrazňujú účelovosť a presvedčenie vyjadrené v texte: „nepriatelia uvidia
a budú zmätení“. Sloveso vídeant je vyjadrené akoby skrytým spôsobom, hoci
slovný prízvuk je dostatočne evidentný smerom nadol. Svoje zavŕšenie
nadobúda nad zámenom qui, ktoré svojou výrazovou silou vytvára spájajúci
bod medzi začiatkom a koncom frázy. Tu začína veľký a jednoznačný pohyb
smerom k slovu oderunt (nenávidia) vrcholiaci na tóne g a končiaci na tonike d.
Hneď potom s ešte väčšou silou a intenzitou nastupuje podobný pohyb nad
slovom confundantur, ktoré končí tzv. obrátenou kadenciou, typicky vyjadrenou
prostredníctvom neumy pes quassus. Jej zámerom je podčiarknuť napätie
vyjadrené obsahovým kontextom, ale zároveň pripravuje ďalší priebeh spevu
a prepojenie s významným slovom quoniam: „Pán zmätie nepriateľov, pretože
on je pomoc a zároveň útecha“. Napriek pohybu melódie smerom nadol na
tón d je tento spájajúci akcent evidentný aj pre to, že nasleduje plynulá neuma
clivis. Všimnime si však účinok tej istej neumy, avšak s predĺženým charakterom nad slovom tu, od ktorej sa odvíja akcent slova Dómine v dokonalom
pohybe smerom nahor. Aj nasledujúci prízvuk nad slovom adiuvásti je
evidentný absolútne prirodzeným spôsobom, rovnako ako je to v prípade
slova me. V závere spevu sa elegantne vyníma akcentuálna príprava nad
slovom consolátus vyjadrená neumou pes initio debilis nad prvou slabikou
tohto slova. Naopak nad pomocným slovesom es je pozoruhodná pomerne
výrazná ornamentácia, ktorá udivuje aj z toho dôvodu, že za ňou nasleduje
jednoslabičné slovo me, ktoré na seba preberá sekundárny prízvuk v symbióze
s textom a jeho dvomi prízvukmi (consolatus es).9
Záver
Na základe všetkých spomenutých skutočností a javov je viac než
evidentné, aká náročná je nielen interpretácia, ale predovšetkým príprava
zvládnutia gregoriánskych spevov tak pre samotných členov schóly, ako aj
pre jej dirigenta, ktorý musí všetko ovládať, korigovať a usmerňovať. Napriek
tomu ako dirigentka študentskej, väčšinou zmiešanej schóly môžem úprimne
konštatovať, že akokoľvek je táto príprava a práca náročná, výsledný efekt
napĺňa interpretov aj poslucháčov hlbokým dojmom i zvláštnym precítením.
Niet sa čo čudovať, Božie slovo, ktoré melódia spracúva a prostredníctvom
spevu schólistov ponúka, cez svoju mimoriadnu silu a hĺbku podsúva ten
najneobyčajnejší zážitok zvlášť pre tých, čo majú otvorené uši a najmä srdcia.
9

ALBAROSA, Nino: Latino medievale e canto gregoriano: accentazione delle parole. In: Studi
gregoriani, roč. XXIII, 2007, s. 21-23.
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Zapojte svoje spoločenstvo do spevu
Energizing Your Congregation for Singing
David di Fiore
Abstract
The playing of hymns is a fine art separate from the performance of
organ repertoire. However, it is an area that certainly needs attention
because many organ graduates will have church positions and must
know how to play hymn, psalms, and other liturgical music. It stands to
reason that a person with a performance degree may not be able to play
the music required for the Mass. The playing of hymns and other
liturgical music requires not just technical skill, but also required is
attention to the mood, the phrasing, and a suitable registration considerate
of the number of people singing. As our discussion unfolds we will see
that many of the above characteristics are really decided by an analysis
of the text.

Keywords: Singing. Assembly. Hymn playing. Rhythm. Registration.
Any discussion we have about hymn playing must place itself in the
context of the liturgy and what is required musically and artistically for the
liturgy outside of a performance context. Our goal is to inspire the assembly
toward „conscious, active, and full participation“ in the Mass.1 While having
the necessary skills to play a hymn, psalm or ordinarium part correctly and
musically is a high priority, it becomes a slippery slope when showing off
one´s technical ability becomes more important than actually presenting the
text of the hymn. Playing badly with poor rhythm does not do justice to the
importance of the hymn but neither do displays of a technical magnitude so
distant from the style of the hymn that the spirit of the hymn is lost.
The famous hymn writer, Erik Routley sums it up beautifully: „Never
play a hymn for a congregation without reading it first“.2 Walter A. Eichinger
from the University of Washington in Seattle, Washington, USA, always said
„hymn playing is accompanying a text“ 3 Austin Lovelace says in his book on
hymn playing, „to the word ministry needs to be added the words „science“
1

General Instruction of the Roman Missal. Chapter 1. No.18, 3rd Edition, 2011. Conference of
Catholic Bishops. Washington DC.
2 ROUTLEY, Erik. The Organists Guide to Congregational Praise. London: Independent Press,
Ltd.,1957. p. 9.
3 EICHINGER, Walter A. Unpublished. Notes from Lectures on Hymn Playing and Independent
Study with Professor Eichinger. 1970-1975.
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and „an art“.4 The fact is that many organists sit down and play a hymn
without reading the text, without thinking about what they are playing, and do
not think about which registration or tempo will reflect the feeling of the text
but rather rely on „traditions“ some of which would be better forgotten. If
indeed we are going to be sensitive to any given liturgy, then preparation is
essential.5
Of course then rhythm is maybe the most important consideration in
hymn playing. The rhythm being steady is an obvious consideration in good
hymn playing. For example a conductor can stretch a beat, but a 4/4 is still
a 4/4. It cannot become a 5/4 bar by adding a beat. The conducting gesture is
necessary to understand for a musical rendition of any hymn. A conducting
pattern can be florid, it can be square, or can fit into a variety of frames, going
from small to large. But there can only be 4 beats in a 4/4 bar no matter the
style of the conductor, or the size of the gesture.
When the concept of conducting is added to an understanding of
breath, these ideas along with a knowledge of the text enable a superior
interpretation of any hymn. And when the assembly feels confidence from
their leaders, they too respond by singing as the GIRM instructs with
„conscious, active and full participation“. 6
One has to distinguish between meter and rhythm. Meter is the
number of beats in a bar but rhythm is something different. Dame Gillian
Weir of England writes: „If you play out of time you fall over when walking
or dancing, which is where music came from. BUT: RHYTHM is the OPPOSITE
of meter! So you play RHYTHMICALLY in time, not METRICALLY. Rhythm:
you have strong and weak beats and the strong ones must arrive at the right
time; the others are like the weaker syllables in words.“ She adds: „You can’t
keep a congregation singing heartily unless they swing into the rhythm. You
can’t process with an extra beat in each bar.“.7
The correct tempo is again not so easy to determine because it
subjective. We know now that we must reflect on the spirit of the text in our
playing. Next, one must consider the space in conjunction with the history of
the tune. Is the tune a folk melody which requires a quick tempo with „energy
and high sprirts“?8 A tempo may require larger gestured phrases if we are
speaking about a big room with five seconds of reverberation. Are there many
syllables and fast moving notes together? Are there longer note values and
4

LOVELACE, Austin. The Organist and Hymn Playing. Carol Stream, Illinois, USA: Agape,
1962, 1981. p. iii.
5 WALSH, Eugene A. S.S. The Order of Mass: Guidelines. Pastoral Arts Associates of North
America. Daytona Beach, Florida USA 32018. 1979, 1981, 1986. Pp. 18-19.
6 1 Ibid. Chapter 1, No. 18.
7 WEIR, Gillian DBE. Correspondence with Dame Gillian regarding topics of rhythm and
meter. November 17, 2019.
8 4 Ibid. p. 23.
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fewer syllables per note? What about the harmony? Are there many harmonic
changes per note written9 as we often see in the JKS?10
A very important concept is that the phrase is the unit of expression
and not the individual notes.When the assembly is gasping for breath in the
middle of the phrase then it may be a good idea to evaluate whether or not the
tempo we have chosen should move along more quickly.
The practice of adding beats to bars to give people time for a breath is
frowned upon almost universally. The correct practice is to subtract value
from the last note of the phrase to give time to breathe and move on in tempo.
Once a steady tempo is felt, it becomes easier to sing in phrases and the
meaning of the text becomes clearer. In the process of moving away from
erroneous habits, it may be helpful to have a singer with a non-operatic voice
help the assembly to sing in phrases with the tempo set by the organ. (The
idea of the organist letting the congregation set the tempo when there are
usually 5 or 6 tempi or„accompanying“ a cantor, is ridiculous in chorale type
hymn singing. The organ is better able to hold a large number of singers
together at the same tempo).
Once the rhythm is steady, and a tempo established, the cantor can
step back from the microphone and eventually there will be no need for
a voice to be heard over 300 people singing. The hymn belongs to the
assembly. Singers can better fufill their roles in responsorial material. 11
Aonther way to bring attention to a verse of a text is to sing it
unaccompanied. The hymn should be well known. If one decides on an
unaccompanied verse it should be prepared, that is, you decrescendo and get
people started singing before dropping out. Otherwise, the congregation may
stop singing. A possible way to introduce singing without accompaniment is
to not accompany a well known answer, for example, the Amens. In fact in the
USA and many other places, the answers in the Mass are rarely accompanied.
A practice that I have observed which is common in Slovakia is to
double the bass line in the left hand and pedal. This practice is very problematic
for several reasons, but the worst is that it causes awkward execution in the
left hand, which can have large reaches between intervals in the bass voice
and further large reaches between tenor and bass voices. The correct practice
is to play the bass in the pedal, and the other 3 voices on the manual.12 The
left hand should play the tenor voice and can help out with the alto voice if the
right hand needs help with big skips. One can also solo out the soprano voice
9

3 Ibid. Lessons with the author. 1970-1975.
4 Ibid. p. 24.
10 Jednotný katolícky spevník. Compiled: Mikuláš Schneider Trnavsky. 5. Edition. 1996. Trnava:
Spolok sv.Vojtecha, 1996.
11 CONNOLLY, Michael. The Parish Cantor, Helping Catholics Pray in Song. 1991 Edition.
GIA Publications, Inc. Chicago, Illinois, 60638. pp. 6-8.
12 ZAHRADNIKOVÁ, Zuzana. Didactic Methods in Teaching the Playing of the Organ for
the Liturgy. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok.
Ružomberok: Verbum, 2018, no. 5, vol. XVII., p. 92-93.
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on a separate manual, play tenor and alto on a second manual, and the bass in
the pedal. Another possible treatment is to play the soprano in the tenor voice
which is called the „fauxbourdon“.13
Both of these „soloing“ techniques are other tools to help the
congregation hear the melody and if a bright solo stop is used, it also helps
keep everyone in tune and at the same time help everyone sing in tempo. The
registration, when singing multiple verses, needs to be varied. Many register
with a Principal 8 and 4 for 5 verses of a hymn. My question is does that
practice do justice to every hymn, every verse of a hymn, and to the particular
text being sung? In general, use stops that respond quickly, and surround the
congregation with sound, instead of those which double them at unison pitch
which they are not able to hear.14
Although I am not discussing parts of the Ordinarium in this paper, it
has been my observation that these parts work quite well in Slovak churches.
Many of the settings are beautiful and while not always sung as printed, they
seem to work quite nicely.15
We have spoken about tempo but another factor in determining tempo
is the phrase length. In the USA for example, each hymn is assigned a tune
name, and a meter that goes with that tune name. For example Amazing Grace
is called New Britain, Teba, Bože, chválime, would be called Grosser Gott
and the phrase lengths are indicated by a metrical pattern. Short meter is
a pattern of 6.6.8.6. Common meter is a pattern of 8.6.8.6, and could be sung
at a more deliberate tempo. This is unlike longer patterns, for example,
10.10.10.10, which may be sung more quickly to allow for one breath per
phrase. Long meter 8.8.8.8 causes tempo issues because every phrase is of
equal length. Playing at a more relaxed tempo will be effective in this
pattern.16 If one knows how to use the metrical index, it is possible to
interchange a text with another tune that is more familiar to the congregation.
The change to a more familiar tune allows for greater participation of the
assembly.
Regarding practice, it is my belief that recording both practice and
recording during the actual Mass is essential. I also believe that the recording
device should be placed with the assembly and not by the organ in order to
give a true picture of what the congregation is actually hearing. Then adjustments
can be made from listening to what is effective and what is not regarding
rhythm, phrasing, articulation and registration.17
13

DAHL, David P. Unpublished. Syllabus on Improvisation and Hymn Playing. Seattle, Washington
USA. 1983.
14 HANSEN, Edward A. Unpublished. Syllabus on Hymn Playing. Seattle, Washington USA. 1978.
15 Liturgický spevnik I. 1998. Bratislava: Slovenská liturgiká komisia, 1998.
16 4 Ibid. pp. 23-25.
17 DI FIORE, David, 2016. Helping Your Congregation to Sing. In: The Diapason. An International
Monthly Journal Devoted to the Organ, the Harpsichord, Carillon, and Church Music. Vol. 107,
no. 4, April 2016, p. 24-25.
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Additionally, when a new catholic hymnbook is published, some
revision is needed so that everyone has the same musical notation. I also
believe that while we should not throw away hymns that are very dear to the
people of Slovakia, efforts must be made to include new settings of music by
composers such as Rastislav Adamko, Stanislav Surin, Vlado Kopec, and
Jozef Horvat. The settings I have experienced of these modern composers are
first-rate and need to be added to the weekly repository of sacred music used
in Slovakia.
Conclusion
Steadiness of tempo, singing without adding beats to bars and
singing in musical phrases are accepted norms for congregational singing
world-wide.
Does one establish these characteristics quickly?
Changes need to happen gradually but surely the highest level of
competency is needed in the schools and churches to make the changes
necessary to move towards a more widely accepted model of hymn playing
and singing. Musicians need to be trained in conducting as I believe it
effects everything regarding execution of a musical phrase. And an effective
musical phrase is the unit of expression for hymns, and not a slow note by
note rendition with everyone gasping for breath in the middle of a phrase.
The other area for growth is the hymnal itself. If a hymn is generally
sung in a different manner than notated in the hymnal, then in new editions
of the hymnal the common practice method of singing should be notated. If
there are various forms of a melody, and hymnals with words and no
melody, then all of the hymnals need to have the same melody without
rhythmic alterations and all of the pew hymnals should have a single line
melody for the assembly to follow.
If the manner of execution is just poor learning then those areas
need attention from professional teachers and musicians to correct. And
finally adding more sacred music by modern Slovak composers would for
sure be advantageous and energize most congregations.
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Transkripcia v komornej hudbe ako priestor
pre klavírnu interpretáciu – edukačné aspekty
Transcription in Chamber Music as a Space for Pianistic
Interpretation – Educational Aspects
Transkrypcja w muzyce kameralnej jako przestrzeń dla
interpretacji pianistycznej – zastosowanie w edukacji
Aleksandra Hałat
Abstract
The aspect, which was undertaken in this article – the pianist interpretation
in regard to the changing performance medium in the musical piece –
was presented on the sample of substantial transcription, using selected
elements of musical work: dynamics, articulation, agogic and elements
of musical expressions. The analysis of the discusses issue was presented
on the basis of stylistically diverse musical pieces: Sonata in E-flat major
op. 120 No. 2 for clarinet and piano and its transcription for viola and piano
and its transcription for violin and piano as well as Sonata in D minor
op. 40 by D. Shostakovich for cello and piano and its transcription for
double bass and piano by James Rapport. In education choosing the type
of substantial transcription by teacher may be very helpfull to show
students the factors contributing to the individualization of the piano
playing in chamber music and to present its different face depending on
the characteristics of the chosen instrument of the co-interpreter.

Keywords: Chamber ansamble. Pianist. Substantial transcription.
Pojęcie i istota transkrypcji
W trakcie zbierania informacji na temat transkrypcji autorka niniejszego
artykułu napotkała ogromne trudności natury terminologicznej. Wystarczy
przeanalizować znajdujące się w słownikach objaśnienia dotyczące tego
zagadnienia, które zestawione są z takimi pojęciami jak: aranżacja, orkiestracja,
intawolacja, parafraza i fantazja, wielokrotnie błędnie funkcjonującymi jako
synonimy1. Daje to obraz pewnego nieuporządkowania pojęciowego czy wręcz
LITERSKA, Barbara, 2004. Dziewiętnastowieczne transkrypcje utworów Fr. Chopina. Kraków:
Wyd. Musica Iagiellonica. ISBN 9788370991326. s. 11.
1
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chaosu panującego w obszarze tego zagadnienia. Inaczej jest w zakresie sztuki
literackiej, gdzie systematyzacja terminologiczna jest bardziej uporządkowana
Wydaje się, że najbardziej trafnym pojęciem, które można zaadaptować
na grunt muzyki, stanowi przekład2. Polega on na przekazaniu wypowiedzi
z jednego języka na drugi za pomocą właściwie dobranych i specjalnie
wyszukanych środków. Samo pojęcie transkrypcja wywodzi się z języka
łacińskiego, w którym transcriptio oznacza „przepisywanie”3, a jego
odpowiedniki w innych językach to: włoskie transcripzione, francuskie
arrangement i transcription, angielskie arrangement4.
Utwory, które autorka przeanalizowała pod kątem edukacji na polu
muzyki kameralnej z udziałem fortepianu to: Sonata Es-dur op. 120 nr 2
Johannesa Brahmsa, oryginalnie przeznaczona na klarnet i fortepian oraz jej
wersja na altówkę i fortepian, jak również Sonata d-moll op. 40 na
wiolonczelę i fortepian Dymitra Szostakowicza oraz jej wersja na kontrabas
i fortepian. Notacja w partii fortepianu nie podlega znaczącym zmianom,
natomiast przeobrażeniu ulega partia klarnetu i wiolonczeli.
Termin transkrypcja w odniesieniu do wybranych sonat J. Brahmsa
i D. Szostakowicza. Transkrypcja substancjalna.
Wielu XIX i XX-wiecznych kompozytorów dokonywało transkrypcji
w muzyce kameralnej, zmieniając medium wykonawcze, a partię fortepianu
pozostawiało w nienaruszonym stanie. Dotyczy to zwłaszcza duetów
instrumentalnych, w których partia fortepianu często pozostawała niezmieniona,
a nieznacznym modyfikacjom podlegał materiał dźwiękowy drugiego
instrumentu, charakteryzującego się nowymi parametrami technicznymi5. Ten
rodzaj transkrypcji nosi nazwę substancjalnej, literalnej lub naturalnej, gdyż
nie narusza ona substancji muzycznej, natomiast wykorzystuje ją w całości6.
W niektórych muzycznych kręgach przyjmuje się, iż takie podejście do
GŁOWIŃSKI Michał, KOSTKIEWICZOWA Teresa, OKOPIEŃ-SŁAWIŃSKA Aleksandra,
SŁAWIŃSKI Janusz, 1976. Słownik terminów literackich. Zakład Narodowy im. Ossolińskich –
Wydawnictwo, s. 350.
Hasło: Przekład literacki – „to czynność polegająca na sformułowaniu w pewnym języku wypowiedzi
sformułowanej uprzednio w innym języku. Czynność ta polega na poszukiwaniu w danym
języku takich środków, które by przekazywały informacje zawarte w tłumaczonej wypowiedzi,
a także stanowiły ekwiwalent zastosowanych w niej sposobów ukształtowania”.
3 PETROLOLIN-SKOWROŃSKA, Barbara.1996. Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 6.
Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN. s. 439.
4 LITERSKA, B. 2004. Dziewiętnastowieczne transkrypcje utworów Fr. Chopina. s. 10
5 Przykładem mogą być utwory takie jak: Sonata D-dur op. 94 Sergiusza Prokofiewa, wykonywana
z fletem, lub ze skrzypcami, lub z saksofonem, czy też R. Schumanna - Fantasiestücke op. 73,
prezentowane z klarnetem, z altówka lub wiolonczelą.
6 KOLASIŃSKA, Ewa, 2009. Perła warta trudu [online] dostępne na
http://gazeta.us.edu.pl/node/239311
2
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przełożenia utworu, dokonane przez samego kompozytora, należy uznać za
wersję. Słownik języka polskiego PWN objaśnia pojęcie wersja w odniesieniu
do terminologii muzycznej następująco: wersja to „jeden z kilku możliwych
sposobów opracowania tematu”7, natomiast transkrypcja przedstawiona jest
jako „opracowanie utworu muzycznego na inny instrument, głos lub zespół
instrumentów niż ten, na który był on pierwotnie skomponowany (…)” 8.
Maciej Gołąb, w swojej publikacji Spór o granice poznania muzycznego
wychodzi z założenia, że im bardziej cechy danego typu transkrypcji oddalają
ją od oryginału, tym bardziej maleje jej wartość artystyczna 9. Pisze również,
iż: „Najbardziej rozpowszechnionym typem dziewiętnastowiecznych transkrypcji
jest transkrypcja s u b s t a n c j a l n a. Jest to taki przekład dzieła, w którym
zachowuje ono niemal całą swoją substancję muzyczną (warstwę czysto
kompozycyjną) w nienaruszonej postaci. Zmianie ulega jedynie obsada
instrumentalna, która zostaje dostosowana do nowych potrzeb brzmieniowych
i ekspresyjnych. Ten typ transkrypcji jest zatem w ścisłym znaczeniu
>>przepisaniem<< (transcriptio) utworu na inny od wybranego przez
kompozytora środek wykonawczy”10. Elementy, które zostają tu ściśle
zachowane to melodyka, harmonika i metrorytmika. Aspekty takie jak agogika,
dynamika oraz artykulacja ulegają modyfikacji na tyle, na ile wymusza to
nowa obsada instrumentalna lub wokalno-instrumentalna.
Powyższe argumenty skłaniają autorkę do zastosowania terminu
transkrypcja, zarówno w przypadku Sonaty Es-dur op. 120 nr 2 J. Brahmsa,
jak i Sonaty d-moll op. 40 D. Szostakowicza.
Transkrypcja substancjalna w muzyce kameralnej – zastosowanie
w edukacji
Według autorki każde dzieło kameralne, które można wykonać
w więcej, niż w jednej odsłonie instrumentalnej jest przyczynkiem do rozwoju
wyobraźni muzycznej względem partii fortepianowej. Poniżej zamieszczone
przykłady transkrypcji substancjalnej mogą stać się podstawą do bardziej
wnikliwej pracy oraz polepszeniu jakości gry pianisty w zespole kameralnym.
Są to: Fantasiestűcke op.73 na klarnet i fortepian R. Schumanna, w odautorskiej
transkrypcji na wiolonczelę i fortepian, 7 Canciones populares Españolas na
głos i fortepian M. de Falli, w transkrypcji na skrzypce i fortepian Pawła
Kochańskiego, Legenda op. 17 (1895) na skrzypce i fortepian H. Wieniawskiego,
DRABIK, Lidia, 2017. Słownik języka polskiego [online] Warszawa, dostępne na
https://sjp.pwn.pl/szukaj/wersja.html
8 DRABIK, Lidia, 2017. Słownik języka polskiego [online] Warszawa, dostępne na
https://sjp.pwn.pl/szukaj/transkrypcja.html 31.07.2017
9 GOŁĄB, Maciej, 2012. Spór o granice poznania dzieła muzycznego, Toruń: Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
10 Ibidem, s. 86-87.
7
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w transkrypcji na wiolonczelę i fortepian K. Wiłkomirskiego, Trio a-moll
op. 114 na klarnet, wiolonczelę i fortepian J. Brahmsa, w odautorskiej
transkrypcji na altówkę, wiolonczelę i fortepian, Sonata A-dur na skrzypce
i fortepian C. Francka, w transkrypcji na flet i fortepian Jamesa Galwaya,
w transkrypcji na wiolonczelę i fortepian autorstwa Julesa Delsarta,
w transkrypcji na fortepian w układzie na cztery ręce Alfreda Cortot,
Wokaliza z 14 Romansów op. 34 na głos i fortepian S. Rachmaninowa,
w anonimowej transkrypcji na wiolonczelę i fortepian, Eight pieces op. 83 na
klarnet i altówkę i fortepian M. Brucha w odautorskiej transkrypcji na dwa
klarnety i fortepian.
Według autorki najistotniejsze jest, aby uświadomić studentowi, iż
zapis artykulacyjny stanowi wieloznaczny kod. Jest on odczytywany – dla
danej grupy instrumentów – w ramach ich właściwości brzmieniowych, jak
również w odniesieniu do różnic w granicach dostępnej dla nich amplitudy
dynamicznej. Spojrzenie na partyturę pod kątem wieloznaczności zapisu
artykulacyjnego dla danego instrumentu posiada niewyobrażalne profity
i wpływa na całokształt edukacji w aspekcie gry kameralnej. Pozwala pianiście
na zróżnicowanie własnej gry w transkrypcji w muzyce kameralnej, jest dla
niego czynnikiem inspirującym.
Z tego więc względu każda partia utworu kameralnego przeznaczona
na inny, niż w oryginale zestaw instrumentów niesie ze sobą nowe możliwości
w aspekcie artykulacyjnym, dynamicznym i brzmieniowym, a to prowokuje
pianistę do stworzenia określonej aury brzmieniowej utworu, innego podejścia
do artykulacji oraz próby uzyskania czytelnego rysunku frazy kształtowanej
analogicznie do brzmienia wokalnego lub instrumentalnego.
Sztuka interpretacji
Jednym z podstawowych problemów interpretacyjnych w muzyce jest
organizacja czasowego przebiegu utworu. Ten sam przebieg agogiczny,
zarówno u wykonawcy jak i odbiorcy, bardzo często nie znajduje identycznego
odbioru. Elementem, który w znacznym stopniu modyfikuje odbiór zjawisk
agogicznych przez słuchacza są złudzenia słuchowe, np. dźwięki silniejsze
wydają się dłuższe od dźwięków cichszych. Dochodzi jeszcze jeden aspekt –
nie ma możliwości dokonania zapisu przebiegu utworu w czasie za pomocą
znaków metrorytmicznych tak, aby przekazać za ich pomocą całe bogactwo
interpretacyjne utworu w kontekście agogicznym11. Analogicznie, intencje
wykonawcze artysty nie mogą zawęzić się do dokładnego odczytywania
długości trwania dźwięków, gdyż skutkowałoby to sztywnością narracji.
„Aptekarska” dokładność nie może się również pojawić w utworze
JASIŃSKI, Andrzej, 1978. Z zagadnień interpretacji pianistycznej w aspekcie czasu muzycznego,
Katowice. Zeszyty Naukowe państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach nr 15, s. 7.
11
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kameralnym, w przypadku kiedy organizacja utworu w czasie realizowana jest
przez wielu współgrających. Niektórzy artyści twierdzą, iż sztywne trzymanie
się oznaczeń metronomicznych jest działaniem przeciwko wewnętrznemu
instynktowi..
Ciekawe są kwestie związane z tempem i jego fluktuacjami postrzegane
przez samego J. Brahmsa. Kompozytor nie był rygorystyczny wobec
metronomicznego odwzorowywania swoich dzieł przez wykonawców. Sam,
interpretując swoje dzieła bardzo często odbiegał od tekstu muzycznego,
stając się bardzo „elastycznym”. Niekiedy nadużywał rubata, jak twierdzi
uczennica Clary Schumann, Funny Davies. Przeprowadziła ona eksperyment,
zestawiając i porównując nagrania dzieł Brahmsa, pochodzące z początku
XX wieku, z pamiętnymi wykonaniami mistrza, powołując się w tym ostatnim
przypadku na spisane relacje jego słuchaczy. Pianistka zauważyła, iż ówcześni
wykonawcy interpretują szybkie części utworów w zbyt nagłych tempach,
natomiast wolne części wykonują w nazbyt wolnych. Funny Davies opierając
się na słowach J. Eunescu i P. Casalsa podaje, iż J. Brahms części szybkie grał
przeważnie w tempie Moderato Allegro12.
Wybór tempa w utworze determinuje sposób interpretacji dzieła
muzycznego. Co więcej, zmienia się wyraz kinetyczny przebiegów rytmiczno-melodycznych oraz ogólny charakter utworu. Egzemplifikacją powyższej
tezy nagrania omawianych w niniejszej pracy sonat Es-dur op. 120 nr 2
J. Brahmsa oraz d-moll op. 40 D. Szostakowicza, które ukazały autorce
następujące zjawiska: pauzy oraz fermaty w konkretnych wykonaniach nie
trwają tyle, ile wynosi ich rzeczywista wartość w zapisie nutowym. Ów fakt
dowodzi, iż to wykonawca, pomimo dokonanej przez kompozytora czasowej
organizacji zapisanej w partyturze, decyduje o środkach wyrazu, mających
wpływ na finalny efekt interpretacji pod względem agogicznym. Zmiana
tempa w utworze transkrybowanym względem oryginalnego, (np. zastosowana
w transkrypcji Jamesa Rapporta), spowodowała uzyskanie diametralnie innego
nastroju oraz charakteru utworu: w poszczególnych fragmentach dźwięki
w kontrabasie wydobyte z dużą siłą w niskim rejestrze przyniosły złudzenie
dłużej trwających wartości, a przez to złudzenie ogólnej zmiany tempa,
wolniejsze tempo sonat na klarnet i fortepian J. Brahmsa oraz na kontrabas
i fortepian D. Szostakowicza ukazało tendencję kształtowania przez pianistę
frazy za pomocą krótkich odcinków i sprowokowało do tego również
współgrających, wolniejsze tempo sonat na klarnet i fortepian oraz na
kontrabas i fortepian wpłynęło na duże zróżnicowanie natężenia dźwięków
w przebiegu linearnym, w partii fortepianu, nagrania altówkowej transkrypcji
sonaty Es-dur op. 120 J. Brahmsa na klarnet i fortepian oraz kontrabasowej
transkrypcji Sonaty d-moll op. 40 D. Szostakowicza, ukazały zależność
pomiędzy doborem tempa, a możliwościami technicznymi i brzmieniowymi
instrumentalistów.
12

STOWELL, Robert. 2001. R. Stowell: The Early Violin and Viola. A Practical Guide. s. 166.
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Modyfikacja czasowego przebiegu utworu zależna jest między innymi
od aspektu dynamicznego. Percepowanie przez słuchacza gwałtownego
crescenda (narastanie dynamiki) jako accerelanda (przyspieszenia) jest często
złudzeniem akustycznym. Wynika to między innymi z szybkiego narastania
potęgi brzmienia, co wyraźnie słychać w sonacie klarnetowej oraz wiolonczelowej. Podstawą tego jest - w porównaniu z możliwościami altówki
i kontrabasu – charakterystyczny dla klarnetu oraz wiolonczeli większy
wolumen brzmienia. Pianista, współtworząc dzieło kameralne z instrumentalistą
posługującym się instrumentem o dużym wolumenie brzmienia, powinien
szczególnie zadbać o budowanie kulminacji w taki sposób, aby uniknąć
stosowania accerelanda. I analogicznie, w sytuacji współpracy z instrumentalistą
o słabym wolumenie brzmienia, nie powinien wiązać decrescendo z zastosowaniem ritardando13.
Istotny jest pogląd Jana Kadłubskiego dotyczący zależności pomiędzy
agogiką a dynamiką dzieła. Według autora „.(…) zmiany tempa, jeśli nie
wypływają z samej faktury dzieła, nie powinny być wyczuwalne jako takie,
lecz pozostawać czynnikiem uwiarygodniającym perspektywę, w jakiej słyszymy
jego poszczególne elementy”14.
W przyglądaniu się wszystkim elementom, oddziałującym na interpretację nie można pominąć dynamiki. Analiza autorskich nagrań wspomnianych
sonat J. Brahmsa i D. Szostakowicza pod względem dynamicznym pozwoliła
na sformułowanie następujących spostrzeżeń: pomimo pojawiającego się
w partii fortepianowej elementu wiodącego, należy zwrócić szczególną uwagę
na to, aby umożliwić współgrającemu czytelność jego partii. Konieczne jest
dopasowanie w zakresie dynamiki i artykulacji, w momentach kulminacyjnych
pianista ma obowiązek respektowania rejestru współgrającego i znalezienia
odpowiedniego balansu, w przypadku gry z instrumentem o mniejszym
wolumenie brzmienia, budowanie kulminacji musi następować w sposób
równomierny, z tendencją do opóźniania zastosowania crescendo, we fragmentach, gdzie solo fortepianu graniczy z wejściem współgrającego instrumentu
pianista powinien w jasny sposób przekazać swoją myśl i na odwrót,
uwzględniając rejestr oraz charakterystykę brzmieniową danego instrumentu.
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Výchova mladého virtuóza – (takmer) dokonalá metóda
Friedricha Wiecka
Educating a Young Virtuoso – the (Almost) Ideal Method
by Friedrich Wieck
Agata Hołdyk
Abstract
This article presents a method of teaching young pianists developed by
Friedrich Wieck.In the history of music he is mainly known as a father
of Clara Schumann, Robert Schumann’s wife, but in his own time he
was an esteemed methodologist and an effective teacher. The best proof
of his skills was Clara’s blooming career.The teaching method he
developed is not only endearingly clear and simple, but most importantly,
its implementation in practice gives tangible effects. The method expands
students’ imagination, improves the piano technique, inspires and motivates
them to explore on their own and boosts their self-esteem. The students
achieve better results, as the foundation of a young person’s education
is a holistic, multidimensional approach to the teaching process. What
is important, the method can be applied not only in teaching piano
players – some of the principles can be successfully applied in teaching
other instruments, common subjects and general education subjects.

Keywords: Clara Wieck. Piano practicing. Memory practicing. Creating
relationships between teacher and student. Teacher authority.
Today’s reality, characterised by “immediacy” and “efficiency” enforces
far-reaching changes in all aspects of human activity, making us work faster
and better, while focusing on continuous reduction of resources (costs). On
the other hand, we have access to knowledge and resources that make “faster
and better” possible. The current, unprecedented in the history of humanity,
progress of information and communication technologies and the development
of knowledge about the man, the use of huge amount of empirical data taken
from neuroscience, psychology, time management theory, prophylaxis of the
locomotor system, etc. enable us to improve efficiency, increase productivity
and increase the effectiveness of our activities. The only condition is the
ability to use the available knowledge and adapt it in the form of practical
models and methods. This applies not only to the professional context and the
employer-employee relationship, but also the educational context with the
dominant teacher-student relationship; or, as it is often the case with artistic
education, the master-pupil relationship.
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Opportunity or threat?
This unprecedented multiplication of available options and verified
techniques for increasing personal effectiveness is both a strength and a weakness
in the current educational situation. The multitude of options available today
and the opportunity to draw on so many scientific disciplines means that
modern teaching methodology can become not only an interdisciplinary
department of pedagogy, but a truly holistic scientific discipline. And yet the
development of such a comprehensive teaching method that would be both
effective and simple and "user-friendly" for both the educator and the educated,
would be one of the greatest discoveries in pedagogy in general, and in the
case of artistic disciplines it would a huge step in the development and the
enormous increase in the attractiveness of "creative" disciplines, as a choice
of life and professional path.
The ideal
It would be a method that at no stage of the teaching process would
cause the student to be bored and discouraged. It would systematically raise
their expectations of themselves, but also build a sense of value so that these
expectations were justified. It would cleverly plan the process, so that it would
retain the maximum level of concentration and necessary energy resources
throughout its course. It would develop the student’s imagination wisely inspiring
them and motivating them to his own searches and artistic explorations. It
would effectively teach virtuosity, but it would also prepare the work necessary
to achieve it. It would instil values and help make decisions about the student’s
own needs and expectations. It would help realise the meaning of one’s actions
and choices. It would build mutual understanding and respect between the
student and the teacher. It would help to become an Artist and a Man.
An exciting prospect, right?
The paradox
It is a method straight from the nineteenth century, which is extremely
effective in helping students to master the musical text faster, improves their
playing technique, systematizes the learning process, and sustains the joy and
desire to continue education. It is not widely known in Poland, even though it
is almost 200 years old.
Its author was Friedrich Wieck, who appears in the history of music
most often as the father of Clara Schumann, wife of Robert Schumann, but in
modern times as a recognized methodologist and effective teacher, the best
proof of which was Clara's thriving career.
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The creator
He was born in 1785 in Pretzsch, a town near Leipzig. He learned to
play the violin, double bass, harp and horn himself. At the age of fifteen, he
went to the gymnasium in Torgau and then to the University of Wittenberg,
where he studied theology. He did not, however, become a priest. He started
working as a tutor for the aristocratic families of Thuringia. After nine years,
he was diagnosed with the trigeminal neuralgia, causing muscle atrophy in the
face1.
Forced to resign from his teaching job, he was left without a livelihood. In 1815, thanks to the financial help of friends, he founded a music
store in Leipzig. He rented and sold pianos, tuned and repaired instruments.
He was particularly interested in the construction of grand pianos, and having
financial and innovative ideas, he introduced his own corrections in the
mechanics of these instruments.
Education
Surprisingly, Wieck was basically a natural musical talent! Except
a short period in his childhood, in which, as already mentioned, he taught
himself to play various instruments, he took only a few lessons from Munich
piano teacher Johann Peter Milchmeyer. Actually, it is not known where and
when he learned to compose and learned the basics of piano technique. He
composed several pieces that were heavily criticized in Allgemeine Musikalische
Zeitung. On the other hand, there were also very favourable reviews, which
influenced his decision to take up a new profession – as a piano teacher.
Methodological reflections
Apparently, formal education was not a prerequisite for creating
a timeless method of teaching and "extracting" a talent as big as Clara’s.
Therefore, something else had to affect his above-average effectiveness.
Well, it seems, the phenomenon of Wieck's success resulted from
a set of appropriate competences and personality dispositions he possessed,
including: diligence, inquisitiveness, intelligence and pedagogical intuition
combined with experience gained in pedagogical work. Improving these skills
taught him consistency and provided above-average pedagogical insight,
thanks to which he flexibly shaped and refined his method while verifying its
effectiveness.
1

Trigeminal neuralgia, also known as also known as tic douloureux is a chronic pain condition
that affects the trigeminal nerve, which carries sensation from the face to the brain.
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Wieck was a huge supporter of individualized teaching. He constantly
motivated his students to learn. He noticed the need and encouraged regular
gymnastic exercises in the fresh air. He attached great importance to healthy
eating, treating them as no less important than the regularity of piano exercises.
He finally wrote down his methodological considerations and the basics
of the method in 1853 in the book with the symptomatic title "Piano and
Song"2 because he treated singing with particular esteem. Among other things,
he wrote such comments: “A piano teacher, if he is possessed of mind and
talent, (…) should understand the art of singing, or at least show great interest
in the art of singing; he, at least should show a warm interest in it, and should
have an earnest love for it, (…) in many respects, the piano and singing should
explain and supplement each other.”3
He successfully propagated his “singing touch” – the basis of his
method – throughout Europe thanks to the concerts of his best student, his
daughter Clara.
The best pupil
Clara Schumann – known mainly as the wife of Robert Schumann,
was an outstanding pianist, composer and teacher. She began her piano career
at the age of nine and continued with great success for almost sixty-two years.
At least 1299 of her public appearances have been documented. She was
already a recognized personality and a true authority in the music world before
she was forty. Considering the historical context and gender, it was a unique
achievement. When the Frankfurt Conservatory was opened in 1878, she
became the only female teacher there. She was considered an outstanding and
exceptional artist "beyond gender"4.
Holism of the method
Friedrich Wieck organised Clara’s every day accordingly to her age.
In the first years of schooling, she did not practice more than one hour a day
(the second hour was a lesson). That hour of exercise was divided into
10-minute intervals as, according to Wieck, that is how long the child was
able to concentrate on a new issue. Later there was time for relaxation, rest
and fun.
2

Original title: Klavier und Gesang. Didaktisches und Polemisches, published also in English,
translated by M. P. Nichols, Piano and Song: How to Teach, How to Learn, and How to Form
a Judgment of Musical Performances, Boston, Olivier Ditson Company, 2012.
3 D. Kühn, Clara Schumann. Klavier, Wyd. 2, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt n/ Menem
1999, transl. of quote: M. Szalonek, p. 6.
4 N. Reich, Clara Schumann. The artist and the woman, Victor Gollancz Ltd, Londyn 1985, p. 177.
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From the age of three, Clara went with her father and older brothers
for hours-long walks. Wieck assumed that a rested child could give more, so
contact with nature and outdoor gymnastics were a daily part of the educational
programme. Wieck took care of Clara's musical taste and her imagination,
which is why he took his daughter to every concert in Leipzig and nearby
towns. He treated opera performances with particular attention because, as it
has already been signalled, he compared the human voice to the singing sound
of the piano. In his opinion, it was the ability to obtain beautiful sound close
to singing that determined the rank of pianist.
And in order to teach his students how to produce the right sounds,
Wieck taught his students to play by ear at the first stage of learning. Wieck's
students understood the tempo, time signature, played ranges and cadences,
and progressions in all keys before they even learned to read music. They
composed short pieces and improvised on simple melody themes. Wieck
arranged and wrote individual exercises for each of them, gradually increasing
the scope of their difficulties.
Wieck was well aware of the importance of learning and working on
a work. He intuitively imposed slightly simpler pieces knowing that in order for
the student to learn something perfectly well – it had to be below the student's
technical capabilities. Therefore, he chose the pieces to suit the predispositions
and personality of his pupils, ensuring that they simply liked the repertoire.
He often said: "Always practice with interest and pleasure – don't practice
when you're tired." He persuaded those who obeyed his instructions without
conviction and commitment: "Learning to play the piano should always be with
verve, great attention and interest – otherwise you cannot expect success."5
Technical assumptions
Work on the technique was subordinated to the style of playing as
close as possible to the composer's spirit and intentions, which Wieck
considered to be the primary task of every interpreter. The piano skills were
only to help the performer express their emotions, not to be an end in
themselves. One of his most famous maxims was: "The artist's first rule is
that skill is a tool; But your art's put to shame if skill is the aim."6 He
recommended sitting down at the instrument frequently during the day, but for
a short time to maintain the maximum focus and concentration. He used to
say: "It is not important to practice a lot - but it is important to exercise
properly, correctly."7
5

F. Wieck, op. cit., p. 28
J. Chissell, Clara Schumann. A dedicated spirit, Hamish Hamilton Ltd, London 1983., transl.
of quote U. Mochocka, p. 4.
7 F. Wieck, op. cit., p. 48.
6
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The qualities he valued most in his students were diligence and
accuracy, combined with commitment, always putting "quality" over "quantity".
He claimed that playing carelessly fifty pieces did not justify the expectation
that the next – fifty-first would be taught easier or better, but mastering four or
five pieces already gave a standard of quality for the rest of future performances.
Each lesson with a new issue or a piece was preceded by an introduction
in which Wieck presented the student with a work plan and thoroughly discussed
the basic information about the material:
• What am I playing?
• What is this piece and who composed it?
• How should this piece be performed?
• What does this work require from the performer, what skills and
predispositions?
• What will I gain, what new skills will I get when I learn this piece?
According to Wieck, this introduction aroused the student's interest in
the piece, fuelled his curiosity, and at the same time allowed the teacher to
convey, in a proper context, the principles and his views of the music and
piano playing8.
Wieck was also aware that certain processes should not be accelerated.
To students' questions: "how to practice" – he most often recommended playing
at slow paces, carefully and without pedal. He claimed that time was needed
to master new skills, and lack of patience and haste were the greatest enemies
of progress in education. He did not recognize "bad days", not allowing Clara
even one day break from the piano. She was allowed to skip work on a given
repertoire, but she had to conduct at least a few minutes of finger training
every day. As a teenager, she practiced alone, without the constant presence
of her father. The automatic habits, developed throughout the years – a simple
scheme of conduct, meant that the repertoire, practiced at various stages of
learning, did not bore her. It also allowed her to keep her fingers in good
condition (although the exercise time never exceeded one hour). The layout of
the exercise according to Fredrich Wieck’s method was as follows:
1. they started with etudes, e.g. by Czerny and improvisation and a vista
reading exercises (what Clara thought was an "adventure"), it lasted
about ten minutes;
8

It seems that today many teachers skip this stage too often as something insignificant in the
education process. An uninterested student will not commit himself and get involved enough.
Over time, without making progress, he will get discouraged and abandon the world of music
forever. At best, he will occasionally sit down to the instrument, playing the learned pieces
without much conviction and joy. And yet in the era of so many attractions – additional activities,
artistic activities, projects, sports activities – the young person’s interest in classical music and
keeping this attention for a long time can affect their development, improve concentration, improve
memory and instill a passion for multidimensional world of sounds.
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2. then work on a specific repertoire – about thirty minutes;
3. playing scales – a maximum of fifteen minutes, in any order: staccato,
legato, fast, slow, forte, piano;
4. finally, Wieck chose for implementation several out of almost sixty
simple exercises, arranged by him and tailored to the individual needs
of each student, which lasted about five minutes.
Playing the work in its entirety was also a very important stage of
education according to the method of Friedrich Wieck. This was to build the
student's self-confidence, be a show of his skills and to eliminate the bad habit
of stopping at difficult passages, crossings, etc. The effect of this approach
was definitely less stress and stage fright before a public performance,
a stronger psyche and well-established self-esteem – skills.
Practical verification
Bearing in mind the observations in the introduction of the article,
supported by my own didactic experience, it is impossible not to notice the
consistency and effectiveness of the training system developed by Friedrich
Wieck. One is surprised by his "methodical parallelism" with contemporary
discoveries in the area of increasing the effectiveness of our actions. And
despite this, despite its multidimensionality (holism?), it is endearingly simple
and homogeneous. And most importantly, applying its assumptions in practice
simply gives results. Students achieve better results, and my actions, based on
its assumptions are, despite being dynamic, more orderly and, which is
extremely important for the comfort of my and students' work, predictable.
I spend a lot of time introducing the student to a new piece and
accompanying issues. I present a detailed work plan, discuss with the student
the next stages of learning and exercising, pay attention to potential threats
and emphasize the importance of the desired effects of his involvement. We
also try to find out together the context in which the work was created, so that
it becomes a whole and understandable piece of work for the student.
I use a variety of engaging methods, trying to visualize and make
students aware of the benefits of systematic technique practice, playing scales
and a vista reading. I help them develop a habit of consistent practice with full
concentration and commitment. Nowadays, when the standard is to expect
immediate results while minimizing the amount of time and work, this
approach seems justified and effective.
I also make students aware of the role of rational organization of the
day in which there can be enough time not only for study and work (exercise),
but also for rest, proper nutrition, exercise and sleep.
Another element of Wieck’s method I find to be working very well is
the organisation of public performances and performing their repertoire by
heart, which – with their consent, I record and archive. Thanks to this, it is

125

Hołdyk, A.:
Výchova mladého virtuóza – (takmer) dokonalá metóda Friedricha Wiecka

possible to reproduce the performance of each student and assess it together in
terms of: interpretation and ability to behave on the stage. The ability to
quickly provide verifiable feedback (immediately after the performance) is
invaluable in terms of impact and strength of influence on the performer.
Why an "almost" ideal method?
Aside from the didactic value of Friedrich Wieck's method, it seemed
far from ideal in some respects and aroused far-reaching disapproval and
opposition. However, it is difficult to say whether this resulted more from the
characteristics of the method itself or more from the personality characteristics
of its creator.
Many of Wieck’s contemporary observers and later interpreters of his
creative activity accused him of an excessive lack of patience and tenderness,
in particular towards Clara. There are those who claimed the reason for his
excessive severity was the desire to increase revenues from Clara's concerts.
Regardless of the reason, if something did not go according to his plan, it
immediately put Wieck in a bad mood, causing fits of anger and screaming,
threatening Clara with abandoning her education, which was her biggest
punishment.
Wieck did not particularly value general education, which had a terrible
impact not only on Clara's education, who only went to school for six months
(later she was educated by private teachers), but above all influenced her
social competences. Paradoxically, despite the view of the pointlessness of
sitting for many hours in the benches, which Wieck professed, restricting
Clara's ability to stay with her peers, play and function in a group somehow
mutilated her and deprived her of full experience of the advantages of childhood.
In this context, it is not surprising that music has become her whole life.
There are also some reservations about the practice structure according
to his method. In order to exactly follow his recommendations, one should
constantly stick to the time frame, which, as practice and experience shows, is
nowadays impossible. However, it is easy to deal with this inconvenience by
dividing the classes (lesson) into even smaller time periods.
Despite these reservations, undoubtedly, Friedrich Wieck's piano
teaching method is noteworthy. Despite the time passed since its development,
its potential effectiveness, or at least many of its assumption, are confirmed by
modern scientific discoveries. Also, relying on personal experience and its
practical application, I confirm with full responsibility that you can be “almost"
certain as to its effectiveness in increasing the effectiveness of your students'
learning. And who knows if in a while, after eliminating its weaknesses, it
will not become a base, or at least a strong inspiration for the creation of
a holistic method of artistic education.
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Využití národní písně v procesu výuky cizích jazyků
Application of National Song in the Process
of Foreign Languages Teaching
Ludmila Kroupová
Abstract
The article discusses the national song as an important part of teaching
any foreign language (including Czech for foreigners). The first part
outlines the relationship between music and language and the criteria
for the selection of songs suitable for teaching. Then some activities
enabling different types of work with the selected songs are presented.
The article also briefly informs on research into the effect of music on
teaching foreign languages, which takes place at the Faculty of Education
in University Hradec Kralove.
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Interdisciplinary relations.
Hudba a jazyk
Jazyk a hudba k sobě neodmyslitelně patří, jsou zrcadlením stejných
determinantů: při jejich osvojování hraje hlavní roli sluchové vnímání1, přičemž
v mozku zároveň probíhají podobné neuronální procesy, a jejich rozvoj je
spojen se zkušeností a praxí. Stejně jako se v jazyce spojují hlásky do slov,
slova do vět a věty do celých sdělení, spojují se v hudbě tóny do motivů
a motivy do témat, z nichž vyrůstají skladby. Je tedy jen přirozené, setkávají-li
se i ve vyučovacím procesu. Ke čtyřem hudebním činnostem, které lze vnést
do výuky cizího jazyka, se jako paralela řadí práce v oblastech čtyř jazykových
kompetencí (porozumění mluvenému slovu, porozumění psanému slovu,
mluvení, psaní).
Jazyk i hudba jsou nedílnou součástí dané kultury – vycházejí z ní
a zároveň ji svým charakterem dotváří. Jazyk věrně odráží reálie a konkrétně
národní písně (tzn. národní vždy pro danou jazykovou oblast) nabízí velmi
univerzální a všeobecně vhodná témata (např. láska, příroda, denní rutina ap.),
která lze uchopit a zpracovat z mnoha úhlů. U písně pak vstupují řeč a hudba
Ve smyslu rozlišování intonačních a rytmických charakteristik – jazyk, stejně jako hudba, má
přízvuk, tón, melodii, intonaci, frázování i rytmus.
1

128

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2020, č. 4

do vzájemně rovnocenného vztahu – jejich spojení umožňuje vyjádřit velké
množství citových odstínů: hudba zesiluje textové sdělení a slova naopak
dávají podněty pro rozvinutí hudebních myšlenek.
Využití národní písně, hlediska jejího výběru
Jako i jiné didaktické aktivity, je píseň v první řadě žádoucí jako
motivační a aktivizační prvek ve výuce – přináší oživení, změnu tempa hodiny,
navozuje tvůrčí atmosféru. Národní píseň je navíc obecně vhodná pro všechny
studenty bez ohledu na věk, pohlaví, národnost i kulturní okruh. Klíčovým
momentem je samozřejmě výběr vhodného písňového repertoáru2, k němuž
lze přistoupit z různých hledisek, např.:
‒ dle cíle, jehož je třeba dosáhnout,
‒ dle času, který lze písni věnovat (a jeho začlenění do kontextu celé
vyučovací hodiny),
‒ dle složení žáků ve třídě (věková skupina, genderové rozložení, typ
instituce ap.),
‒ dle jazykové úrovně třídy,
‒ dle typu aktivity.
Konkrétní aktivity jsou předurčeny především cílem hodiny. K nejběžnějším cílům patří osvojování a procvičování slovní zásoby, gramatiky,
výslovnosti a vhled do kulturního prostředí dané jazykové oblasti. Ve sféře
slovní zásoby lze píseň využít pro úkoly typu: doplň vhodné slovo do mezery,
oprav chybně napsaná slova, vypiš slova vážící se k tématu, přiřaď ke slovům
obrázek, najdi idiomy3 a vysvětli je. U gramatiky se lze soustředit na detekci
slovesných časů, hledání slovních druhů, ale i nespisovných výrazů nebo
gramatických chyb. Poslech a reprodukce písně jsou běžně využívány ve
fonetické4 části hodiny.5 Pro sociokulturní témata jsou vhodné písně obsahující
průřezová témata (oslavy svátků, typické zvyky, oslovení, oblékání), která
jsou důležitá pro sdílení odlišností mezi národy.

Žáci pochopitelně mohou písně vybírat i sami.
Např. "mít opici", "praštit se přes kapsu", "být bílý jako stěna".
4 Fonetikou obecně označujeme zvukovou stránku jazyka.
5 Zde potom výrazně vystupuje do popředí hudební složka písně (zda je reálná alespoň relativně
přiměřená interpretace).
2
3
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Konkrétní příklady práce s písní

Obr. 1: Ukázka pracovního listu z oblasti výuky češtiny pro cizince (vytvořila Mgr. Žaneta
Göbelová z Katedry českého jazyka a literatury PdF UHK, publikováno s jejím laskavým svolením)
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Jednu píseň lze samozřejmě využít k vícero aktivitám. Zatímco
sociokulturní kompetence (viz výše) se věnují reáliím, v okruhu lexikologie6
se stejná píseň může objevit s úkolem "seřaďte části dne: večer – ráno – noc,
přiřaďte k jednotlivým částem tato slova (slunce, hvězdy, měsíc, tma, budík,
čaj, večeře, snídaně) a doplňte vlastní, doplňte do textu vybraná slova...ap."
Pro fonetickou oblast je opět ve stejné písni zadáván jiný druh úloh (viz Obr. 2).

Obr. 2: Ukázka části pracovního listu z oblasti výuky češtiny pro cizince (vytvořila Mgr. Žaneta
Göbelová z Katedry českého jazyka a literatury PdF UHK, publikováno s jejím laskavým svolením)

Vliv hudby na výuku cizích jazyků: interdisciplinární výzkum
Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové
Souvztažnostmi mezi hudbou a cizími jazyky se dlouhodobě zabývá
i vědeckovýzkumný tým PdF Univerzity Hradec Králové, v němž spolupracují
lingvisté, didaktici, hudebníci, technici i neurologové a jehož cílem je sledovat
problematiku výuky cizích jazyků a vlivu hudby na ni. Základem výzkumu je
teze, že při výuce hudby a při učení se cizím jazykům probíhají velmi podobné
procesy uchovávání informací v mozku (např. se u obou uplatňuje tzv. akustické
kódování7).

Lingvistická oblast, která se zabývá slovní zásobou jazyka.
Tento termín označuje proces, kdy se do paměti ukládají slyšené informace a jejich charakteristické
prvky (změny výšky, témbru, rytmus řeči/hudby apod.).
6
7
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Na základě předchozích výzkumů a studia odborné literatury byly
stanoveny hypotézy:
Hypotéza 1: Hudebně vzdělaní jedinci (respondent, který prošel/prochází institucionálním hudebním vzděláváním v oboru zpěv nebo hra na
nástroj a společně s tím se účastní hudebních činností v rámci hudební
teorie/hudebních praktik) budou mít vyšší míru úspěšnosti v paměťovém
jazykovém testu než respondenti bez cíleného hudebního vzdělávání.
Hypotéza 2: Genderové hledisko nebude hrát ve výsledcích testování
žádnou roli (nebudou markantní rozdíly mezi děvčaty a chlapci).
Vlastní testování probíhalo mezi žáky 7. – 9. tříd základních škol
a víceletých gymnázií (pro tuto věkovou oblast se jednalo o celkem 165
respondentů). Metodologie výzkumu byla založena na dotazníkové formě
kompletované s výsledky experimentu – písemně zaznamenávaného paměťového
jazykového testu. V průběhu vlastního testování žáci vyslechli stejný text v deseti
cizích jazycích8 a poté jim byla vybrána jedna ze dvou sekvencí, kde vyslechli
pět z nich, jež měli identifikovat na základě předchozí slyšené zkušenosti.
Výsledky výzkumu (viz Obr. 3) přinesly potvrzení obou hypotéz. Je
zřejmé, že žáci, kteří jsou (byli) cíleně hudebně vzděláváni, měli vyšší míru
úspěšnosti (37,62 %) v jazykovém paměťovém testu než žáci bez cíleného
hudebního vzdělávání (23,21 %).9 Zároveň bylo potvrzeno, že genderové
hledisko nehrálo v předloženém testu víceméně žádnou roli10. V tomto případě
si můžeme dovolit tvrdit, že hudební vzdělávání nutně podporuje učení se
cizím jazykům11.
Závěr
Podobnost učení při osvojování cizího jazyka a hudby je zřejmá a tato
interdisciplinarita je vyučovacímu procesu ku prospěchu. Spojení jazyka
a hudby je přirozené a díky podobnosti hudebních a jazykových struktur otevírá
široké pole pro možnosti prolínání ve výuce. Národní píseň je pak nadto
nositelkou znaků dané jazykově kulturní oblasti.
Jazyky byly vybrány z různých tzv. jazykových rodin a jednalo se o v našem prostředí méně
frekventované jazyky (např. švédština, čínština, irština, kazachština). Text vždy namluvil rodilý
mluvčí.
9 Z pěti jazyků byly v průměru rozpoznány tři. Nejvyšší míra úspěšnosti (5 identifikovaných
cizích jazyků z 5 možných) byla zaznamenána pouze u 3 ze 165 testovaných respondentů, a ti
byli všichni členy dětského sboru Jitro, v němž je na rozvoj obecných hudebních dovedností
kladen velký důraz. 80% úspěšnosti (4 správné odpovědi z 5 možných) v testu dosáhlo 11
respondentů, z nichž 8 bylo opět členy dětského sboru Jitro.
10 Průměrná úspěšnost chlapců byla 30,38 %, dívek 30,43 %.
11 Celý výzkum je mnohem komplexnější, pro potřeby příspěvku byla vybrána část, která nejlépe
doplňuje jeho téma. V současné době se výzkum chýlí ke svému závěru a na základě jeho výsledků
je připravována monografie, která bude zaměřena na vyučovací praxi cizích jazyků a zapojení
hudby do procesu jejich výuky.
8
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Obr. 3: Úspěšnost žáků v jazykovém paměťovém testu
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Receptívna versus aktívna hudobná výchova: výskumná
sonda v základných školách na Slovensku
Receptive versus Active Music Education: Research
Probe in Elementary Schools in Slovakia
Martina Krušinská
Abstract
What are the musical preferences of today's pupils, what musical styles
are they interested? What more do they prefer: active music education –
singing, playing the instrument, movement – or receptive music education?
What forms of music education do they prefer? These are questions
asked by teachers from 14 European countries to 12-14-year-old elementary
school pupils in the form of research probe. The probe was organized
by the national coordinators of the European Association for Music in
School. In the text, we present results from Slovak schools.

Keywords: Elementary school. Music education. Research probe. Pupils.
European Association for Music in School.
Vstupné údaje k výskumnej sonde
Sonda bola realizovaná v marci – apríli 2019. Reagovali sme na výzvu
vedenia národných koordinátorov European Association for Music in School
(EAS), ktoré sa zaujímalo o preferencie žiakov v hudobnej výchove na
základných školách v európskych krajinách. Sonda sa realizovala formou
ankety adresovanej žiakom vo veku 12 – 14 rokov. Na Slovensku sme oslovili
tri základné školy, v rámci ktorých nám odpovedalo 76 žiakov. Výber základných
škôl nebol organizátormi EAS nijako determinovaný, počet žiakov bol stanovený
na 60 – 100. Vo výskumnej sonde sa zúčastnilo 14 krajín. Sumarizovanie
výsledkov jednotlivých krajín a ich následné zhodnotenie prebieha v tomto
čase, preto uvádzame výsledky sondy výlučne za Slovensko.
Prieskumu sa zúčastnili nasledovné slovenské školy: Základná škola
Lichardova v Žiline, učiteľka Mgr. Martina Deketová, Gymnázium sv. Františka
v Žiline, učiteľka Mgr. Lenka Kollárová, Základná škola Kráľovnej pokoja vo
Veľkej Lesnej, učiteľka Mgr. Jarmila Grichová.
Aktivita trvala cca 20 minút. Žiaci zobrali svoje vyjadrenie vážne.
Imponovalo im, že sa zaujímame o ich názory. Ďalej uvádzame oslovenie
žiakov v ankete:
Držíš v rukách pozvánku od učiteľov hudby celej Európy. Chceme,
aby si prispel/a k návrhu lepšej hudobnej výchovy. Zaujímame sa o Tvoje
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myšlienky – návrhy – nápady – preferencie – ambície: Aká by mala byť podľa
Teba hudobná výchova v školách?
Porozmýšľaj 3-4 minúty a potom v niekoľkých vetách napíš na kartu,
čo je pre Teba v oblasti hudby dôležité, čo by si chcel/a robiť, akým témam by
si sa chcel/a venovať, čo by si chcel/a zažiť v rámci hudobnej výchovy na
vašej škole.
Otázky a hypotézy
Aké majú dnešní žiaci hudobné preferencie, o aké hudobné štýly sa
zaujímajú?
Čo viac preferujú: aktívnu hudobnú výchovu – spev, hra na nástroji,
pohyb a iné –, alebo receptívnu hudobnú výchovu?
Aké formy hudobného vzdelávania favorizujú?
K otázkam, ktoré sme si v sonde položili, sme vytvorili nasledovné
hypotézy:
Stará (klasická) hudba versus nová (populárna) hudba. Predpokladáme, že žiaci budú preferovať populárne hudobné štýly súčasnosti.
Receptívna (viac pasívna) hudobná výchova versus aktívna hudobná
výchova. Predpokladáme, že žiaci budú preferovať počúvanie hudby, menej
vlastnú hudobnú aktivitu (spev, hra na nástrojoch, pohyb a iné).
Mimoškolské aktivity versus triedne aktivity. Predpokladáme, že
žiaci budú preferovať mimoškolské formy vzdelávania.
Výsledky výskumnej sondy v číslach (kvantitatívny výstup v tabuľke)
Z výskumnej sondy na Slovensku vyplynulo, že žiaci chcú:
‒ viac počúvať súčasnú populárnu hudbu: v terminológii žiakov „modernú
hudbu“, napr. rap, rock, heavy metal, country, „piesne, ktoré sa im
páčia.“
‒ viac spievať: žiaci uvádzajú piesne populárne, piesne ľudové, ľudové
piesne z vlastného regiónu.
‒ viac hrať na hudobných nástrojoch: žiaci uvádzajú hru na rôznych
netradičných etnických nástrojoch, ale aj hru na klavíri, gitare,
akordeóne, na ľahkoovládateľných hudobných nástrojoch.
‒ viac sa dozvedieť o osobnom živote umelcov: o skladateľoch, spevákoch, „pikošky o umelcoch“, nájsť zaujímavejší spôsob výkladu, napr.
pozvaním známych spevákov do školy a rozhovor s nimi, pozeraním
filmov.
‒ viac chodiť na koncerty, exkurzie.
‒ aby hudobná výchova nebola známkovaná a nepísali sa písomky.
‒ viac prezentácií, vlastných projektov, napr. predstavenie obľúbeného
interpreta.
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‒ aby žiaci mohli spolurozhodovať na vzdelávacom obsahu hudobnej
výchovy.
‒ učiť sa noty, akordy, základy teórie: väčšinou kvôli ovládaniu hudobného nástroja.
‒ aby hudobná výchova bola viac hrová, s možnosťou vlastnej aktivity
žiakov: napr. vytváraním vlastných melódií, vytváraním vlastných
triednych orchestrov a koncertov „aby každý ukázal, ako vie hrať na
hudobnom nástroji“, aby bola viac možnosť pohybu.
‒ lepšie vybavenie triedy pre hudobnú výchovu.
Tab. 1: Preferencie žiakov v hudobnej výchove na slovenských
základnych školách v percentách
Preferencie žiakov:
Žiaci chcú

počet odpovedí/
v percentách

1. viac počúvať súčasnú populárnu hudbu

34%

2. viac spievať

24%

3. viac hrať na rôznych hudobných nástrojoch

17%

4. viac sa dozvedať o osobnom živote umelcov zaujímavou formou

14%

5. viac chodiť na koncerty, exkurzie

12%

6. neznámkovať hudobnú výchovu, nepísať písomky

8%

7. viac tvoriť vlastné projekty, prezentácie o obľúbených umelcoch
(interpretoch)

6%

8. spolurozhodovať na vzdelávacom obsahu hudobnej výchovy

5%

9. viac sa učiť noty, akordy, základy hudobnej teórie

4%

10. tvorivú – aktívnu hudobnú výchovu (vlastné melódie, vlastné triedne 4%
orchestre, pohyb)
11. lepšie vybavenie triedy pre hudobnú výchovu

2%

Výsledky výskumnej sondy v polarizujúcich názoroch jednotlivých žiakov
(kvalitatívny výstup)
Ďalej uvádzame niektoré konkrétne vyjadrenia žiakov:
„Bez starej hudby niet novej hudby.“
„Mozart a Beethoven patria k všeobecnej inteligencii.“
„Chcela by som viac počúvať starú hudbu.“
„Páči sa mi, že počúvame rôzne hudobné štýly.“
„Páči sa mi, že počúvame klasickú hudbu.“
„Páči sa mi možnosť projektu o obľúbenom spevákovi.“
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„Páči sa mi, že hudobná výchova je oddychová hodina.“
„Chcela by som, aby sme preberali viac modernú hudbu, nie starých skladateľov
a staré pesničky.“
„Chcem viac modernejších pesničiek, nie také odrhávačky ako Bethowen.“
„Chcem, aby sa zrušili prahistorickí skladatelia.“
„Nemám rád operu, ani orchestre.“
„Chcem rockové učebnice.“
„Chcem novú učebňu, nie komunistickú triedu s kriedou, tabuľou a kuchynským
šumivým rádiom.“
Eliška, 12 rokov
„Nie je pre mňa dôležité výborne vedieť spievať a hrať na hudobnom nástroji,
ale je pre mňa dôležité pochopiť hudbu a tešiť sa z nej, niekedy možno aj
plakať, pretože hudba je pre mňa ako kamarát, s ktorým sa stretávam každý
deň, ktorý mi vždy chce niečo povedať. Niekedy to môže byť veselé, inokedy
zas smutné, sem tam to býva aj dosť nudné, ale každý priateľ má inú náladu,
a tak to vnímam aj pri hudbe...snažím sa ju pochopiť, vnímať ju, dovoliť jej,
aby ma pohltila...
Chcela by som zažiť radosť, ktorú nám hudba dáva...“
Samuel, 13 rokov
„Na hudobnej by mala byť zábava. Mala by sa púšťať moderná hudba a viac
spievať. Niekedy by sa mal pustiť film. Hudbu by mali čiastočne vyberať žiaci.“
Zhodnotenie a diskusia
Na Slovensku žiaci preferujú populárnu hudbu 20. a 21. storočia. Aj
keď čiastočne akceptujú hudbu predchádzajúcich storočí, lebo vedomosti o nich
„patria k všeobecnej inteligencii“ a „bez starej hudby niet novej hudby“, ich
jednoznačnou prioritou je súčasná populárna hudba. Z hudobných štýlov menujú
rock, heavy metal, rap, country, „jednoducho piesne, ktoré sa im páčia“. Len
pár žiakov sa vyjadruje v prospech klasickej hudby: „páči sa mi, že počúvame
klasickú hudbu“, „chcela by som viac počúvať starú hudbu.“
O umelcoch (skladateľoch, spevákoch) sa žiaci chcú dozvedať zaujímavejším spôsobom, napríklad pozvaním populárnych spevákov do školy a rozhovormi s nimi, alebo pozeraním filmov. Chcú vedieť „pikošky o umelcoch“, nielen
„suché fakty, ktoré ich nezaujímajú“. S tým súvisí aj tvorba prezentácií
a projektov o obľúbených umelcoch (väčšinou interpretoch). Žiaci na jednej
strane oceňujú takúto formu vzdelávania: „páči sa mi možnosť projektu
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o obľúbenom spevákovi“, na druhej strane vyjadrujú potrebu vytvoriť na
hodinách hudobnej výchovy ešte väčší priestor pre túto aktivitu. K ďalším pre
nich zaujímavejším formám vzdelávania žiaci navrhujú zúčastňovať sa
koncertov mimo školy a exkurzií. Chcú sa čiastočne spolupodieľať na tvorení
vzdelávacieho obsahu hudobnej výchovy. Niektorí žiaci sú proti klasifikovaniu
hudobnej výchovy a písomkám.
Objavom v prieskume je preferencia aktívnej hudobnej výchovy
oproti receptívnej hudobnej výchove. Predpokladali sme, že súčasná generácia
mladých ľudí, vychovaná benefitami informačných komunikačných technológií,
bude preferovať viac pasívne orientovanú receptívnu hudobnú výchovu. Ak
však spočítame percentá hlasov za spievanie, za hranie na hudobných nástrojoch
a za tvorivú hudobnú výchovu (vytváranie vlastných melódií, vlastné triedne
koncerty, viac pohybu na hodinách), výsledné percento hlasov (45 %) výrazne
prekročí percentá počúvania hudby (34 %)! Aj návrhy niekoľkých žiakov, aby
sa viac učili noty a akordy sa viažu v ich poznámkach predovšetkým k schopnosti
hrať na hudobnom nástroji (žiaci menujú hru na gitare, klavíri, akordeóne,
netradičných etnických nástrojoch). V speve piesní žiaci preferujú populárne
a ľudové piesne, zaznamenávame aj ľudové piesne regiónu „aby sa nestratili
nárečia“.
Materiálna vybavenosť triedy pre hudobnú výchovu je oproti iným
(vyššie spomenutým) požiadavkám najmenej zastúpená. Viacerí žiaci vyjadrili
spokojnosť s hudobnou výchovou, ako ju aktuálne zažívajú napríklad: „páči sa
mi, že počúvame rôzne hudobné štýly“, „páči sa mi možnosť projektu o obľúbenom spevákovi“, „páči sa mi, že hudobná výchova je oddychová hodina“.
Z uvedeného pre nás učiteľov vyplýva, že musíme akceptovať hudobný
vkus našich žiakov a prispôsobiť mu súčasné formy hudobného vzdelávania.
Neznamená to však, že sa budeme výlučne prispôsobovať ich hudobným
preferenciám akcentujúcim populárne hudobné štýly. Mali by sme pozývať
našich žiakov k „vyšším hudobným celkom“, tzn. pozývať ich do sveta klasickej
hudby. Populárna či ľudová hudba môže byť na tejto ceste dobrým východiskom a sprievodcom.
Preferencia aktívnej hudobnej výchovy, ktorá sa v tejto výskumnej
sonde ukázala objavnou, je pre nás učiteľov jasnou výzvou: Nestačí „iba“
vnímať vyššie spomenutý hudobný vkus žiakov a reagovať naň vhodnými
hudobno-vzdelávacími formami. Predovšetkým je potrebné so žiakmi muzicírovať: spievať, hrať na hudobných nástrojoch, ísť do pohybu, hudbu spolu
tvoriť – tvoriť si vlastný hudobný štýl – vlastný hudobný svet... Žiaci si chcú
na hodinách hudobnej výchovy oddýchnuť, zabaviť sa, chcú, ako to najlepšie
vyjadrila Eliška, „zažiť radosť, ktorú nám hudba dáva“.
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Ľudová pieseň v edukácii a muzikoterapii
Folk Song in Education and Music Therapy
Tatiana Škapcová
Abstract
The aim of the article is to propose a model of the methodological
framework, which we use in practice folk songs in education and music
therapy, in current conditions of music school and music therapy.
A different range of music education (teaching-knowledge) and music
therapy (therapy – change), we want to highlight how this tool can
support or refute the hypothesis: hypothesis 1. Folk songs are suitable
tools for education and music therapy. 2. Folk songs serve as a means
of consolidating basic dynamic music factors. 3. Folk songs can be
a promotion in music therapy work, as an identification element in the
self – development and identity. In this way, we want to support the
theoretical basis of the topic and its impact.

Keywords: Folk song, Music Therapy, Education, Music Education,
Hypothesis.
I.
Jozef Kresánek v úctyhodnom diele Slovenská ľudová pieseň zo
stanoviska hudobného poukazuje na metódy výskumu ľudovej piesne, a síce
na metódy štatistické, metódy umelecké, metódy na podklade hudobného
myslenia a na metodický postoj vlastný. Nesmieme zabúdať, že metóda je len
prostriedok na dosiahnutie určitého poznatku, a naopak, poznatok, je naším
cieľom. ...V hľadaní vedeckých poznatkov sme práve vtedy na najlepšej ceste,
keď niekoľkými rônymi metódami dôjdeme k tomu istému poznatku. A čím
viacerými a rozmanitejšími metódami dôjdeme k tomu istému poznatku, tým
skôr sa môžeme domnievať, že sme bližšie k pravde.1
V českom prostredí majú pre slovenskú ľudovú pieseň veľký význam
spisy Otakara Zicha (studia O slovenské písni lidové, uverejnené v Slovenskej
čítanke na str. 602.) ako aj dielo Lidová přisloví s logického hlediska.
Z analytického hľadiska je zaujímavé dielo Antonína Sychry Hudba a slovo
v lidové písni, či zborník Lidová píseň, hudba a tanec: Místo, funkce a promeny,

1

Kresánek, Jozef. Slovenská ľudová pieseň zo stanoviska hudobného, s. 14.
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čo je zborník z etnomuzikologického seminára z roku 1986, obsahujúci príspevky
Oskára Elscheka, Alice Elschekovej, Evy Krekovičovej a iných.
Práve zmieňovaný Oskár Elschek je na poli etnomuzikologickom
významnou osobnosťou, z jeho diela, vyberám: Fujara ako výtvarné dielo,
Úvod do štúdia slovenskej ľudovej piesne (spoluautorka Alica Elscheková),
Slovenské ľudové piesne a nástrojová hudba (taktiež A.E.) O slovenskej ľudovej
piesni a ľudovej hudbe (taktiež A.E.) sú velkým dedičstvom a základnou bázou
pre problematiku rozhrania výskumu slovenskej ľudovej piesne.
Otakar Zich v publikácii Lidová přísloví z logického hlediska, konkrétne
v kapitole Pojmy a jejich určení v lidové filosofii, píše: … jen trochu podrobnější
orientace v materiálu přísloví totiž ukazuje, že včechny logické prostředky
tvoří dokonalou jednotu. Je proto nenajvíš nesnadno, ne- li dokonce nemožno,
při zkoumání jednoho z prostředků nevésti hned všechny souvislosti s druhými:
bylo by tedy třeba hovořit současně o prostředcích všech.2
II.
Predpoklady vzniku ľudovej piesne Jozef Kresánek opisuje ako:
Ľudové výtvory, a to vo vrtkých ľudových umeniach, vznikajú za celkom iných
predpokladov ako umelecké diela v umení nefolklornom, vysokom. …ľudový
tvorca je iba hnaný tvorivým pudom a dosť. Vec (melódia alebo text) sa
u neho zrodí, ani nevie ako. Nejaký popud zvonka, citové hnutie, a už si začne
spievať… Tak to potom ide od úst k ústam. Ako vidno, ľudová pieseň nie je nič
definitívneho, je stále v štádiu vývinu.3
Význam ľudovej predstavivosti, Kresánek definuje: Ľudové piesne
ustavične vznikajú zanikajú a menia sa. Nič hotového tu nejestvuje, zápis
piesne zachycuje len jeden tvar vo vývojovom procese.4
Jozef Kresánek poukazuje i na ďalšie znaky slovenskej ľudovej piesne
je ním pojem intimita, v ktorom sa odráža skutočnosť možnej interpretácie
ľudových piesní, keď ľudia… spievajú len pre seba a nerobia koncert pre
iného. Nazvali sme to intimitou z nedostatku lepšieho termínu ale intimita,
jako vyplýva z predošlej vety, neznamená separovanie sa, sociálny prvok.
Naopak neznamená, že sa zotiera rozdiel medzi účinkujúcim a poslucháčom –
prvok neprofesionálnosti – čím sa v rámci Ľudovej society dosahuje ešte
vačšia zomknutosť. To je jeden zo základných ľudových povahových znakov
slovenských a zdá sa, že aj slovanských.5

Zich, Otakar. Lidová přísloví z logického hlediska, s. 23.
Kresánek, Jozef. Slovenská ľudová pieseň zo stanoviska hudobného, s. 16.
4 Kresánek, Jozef. Slovenská ľudová pieseň zo stanoviska hudobného, s. 17.
5 Kresánek, Jozef. Slovenská ľudová pieseň zo stanoviska hudobného, s. 31.
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III.
Chcem sa však zastaviť pri pojme hudobná predstavivosť. Kým v texte
Jozefa Kresánka, predstavuje určitý druh konzervativizmu, v zmysle: piesne
ustavične vznikajú, zanikajú, ustavične sa menia, hudobná predstavivosť je
však oveľa konzervatívnejšia.6
Pre tento text, i funkciu navrhovanej metodológie využitia ľudových
piesní v edukácii a muzikoterapii v dnešných školských podmienkach 21. storočia, má hudobná predstavivosť význam ako momentu dosahu do aplikácie
tvorby systému.
Tento systém v edukácii využíva ľudovú pieseň v predstavivosti
a v interdisciplinárnom presahu ku inými vyučovaným predmetom (dejepis,
geografia, občianska nauka) a to s úlohou podporiť v žiakovi prepojenie
poznatkov a uvedomenie si súvislostí v dejinom vývoji slovenských a slovanských dejín. Predstavivosť, ako prvok v rámci využívania ľudových piesni
v edukácii, tak podporuje u žiaka, priamou cestou skrz umelecké prostriedky
(text piesne – jej rozbor, charakter a zástoj, hudobná štruktúra textu – rytmus,
melódia, harmónia) aplikovanie súvislostí do priamej konfrontácie poznatkov
a zážitku vo výuke. Ako i do interpretovania javov súvisiacich s problematikou ľudovej piesne a zmieňovaných presahov do iných predmetov a oblastí.
Podporujeme tak u žiaka nielen presahy potrebné pre upevneneie
poznatkov, ale aj skrz umeleckú činnosť hudobné faktory. Tento prístup tak
komplexnejšie reaguje na nové poznatky v teóriách učenia (zapojenie čo
najviac zmyslových kontaktov) a na výskum neurovedy, odkiaľ môžeme čerpať
spôsob uchopenia z modelov neúronov a tvorby ich synapsí – prepojení, ktoré
nestoja len jednotlivo, ale vytvárajú mapy a tým pádom prepájajú svoje dráhy.
Čo sa týka hudobnej výchovy a využitia ľudových piesní v nej,
v edukačnom prostredí, v kontexte našej pracovnej hypotézy, a síce: Ľudové
piesne slúžia v edukácii ako prostriedok pre upevňovanie základných
dynamických faktorov hudby, v stručnosti konštatujem, že zo základu analýzy
ľudovej piesne , jej interpretácie, obsahu a formy dokážeme u žiakov podporiť
nielen vyššie zmieňované interdisciplinárne presahy do iných oblastí, ale
v hudobnej výchove nám ľudové piesne slúžia ako vzorové príklady aplikovania elementárnych hudobných foriem a dynamických faktorov – rytmu,
melodie, harmonie. Je dôležité uvedomenie si kontextu zmieňovaného vzniku
ľudových piesní. Dokážeme tak podporiť hypotézu a jej kladné hodnotenie aj
tým, že ľudová pieseň ako východisko prostého človeka, ľudu, nie profesionálneho umelca, má svoju hudobnú logiku a dajú sa na nej demonštrovať
zmienované hudobné prvky.
Jej využitie v hudobnej výchove tak prináša radu konfrontácií a inšpirácie, ako s týmto nástrojom zachádzať v edukačnom prostredí dnešných škol.
6

Kresánek, Jozef. Slovenská ľudová pieseň zo stanoviska hudobného, s. 17.
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IV.
Z edukačneho prostredia a z prostredia hudobnej výchovy ku muzikoterapii. Cieľom tohto príspevku nie je implementovať nejaké prierezové témy,
či muzikoterapeutické techniky do hudobnej edukácie.
Naopak, chceme sa v tomto príspevku zamerať na muzikoterapiu ako
celok v jej charakteristike umeleckej terapie s príslušným terapeutickým dosahom
na človeka. Ako teda možeme využiť ľudové piesne v muzikoterapii?
Naša ďalšia pracovná hypotéza znie: Ľudové piesne možu byť podporou
pri muzikoterapeutickej práci, ako identifikačného prvku v sebarozvoji a identity.
Sabarozvoj a identita ako dva pojmy, súvisiace s aplikovaním ľudovej
piesne v procese muzikoterapie. Prostredníctom ľudovej piesne môžeme ale
i nemusíme upevniť tieto domény. Prečo zastávam ambivalentný postoj?
Dôvodom je, že v terapeutickom procese teraz a tu, vždy zohráva úlohu
prítomný okamih a interakcia človeka a muzikoterapeuta. Preto my sa môžeme
domnievať, respektíve dať si za cieľ, aby sme prostriedkami ľudovej piesne
sebarozvoj človeka a jeho identity podporili. Avšak pre funkciu tohto textu by
bolo bagatelizovanim celého terapeutického procesu všeobecné konštatovanie.
Preto sa prichýlim ku stanovisku, kedy načrtnem možnú cestu, avšak v terapii
podporenú práve dôležitosťou zmieňovaného medziľudského kontaktu.
Dosah do muzikoterapie je zvážiteľný zo základu individuálneho
prístupu terapeuta na konkrétne potreby klienta, či skupiny. Vzhliadnuc však
ku situácii, že terapeut pracuje a tvorí v prítomnom procese, v zástoji klientovho
prežívania a reakcie na jeho verbálne obsahy, či nonverbálne, vyjadrené skrz
hudobné prostriedky, je doležitým momentom v dosahu ľudovej piesne
upozorniť na faktor kolektívneho prežívania aj individuálnej emočnej výpovede.
V prípade kolektívneho prežívania, sa v množstve ľudových piesní
akcentuje na spoločne prežívané utrpenie, radost, smútok. Z hľadiska prežívania
tu možeme podtrhnúť skupinovú dynamiku prežívania kolektívneho smútku,
empatie, súdržnosti, kolektívnej súnaležitosti.
V individuálnom prístupe, v ľudových piesniach poukazujúcich na
nešťastnú lásku, smútok, bolesť, zmiernenenie, možeme s klientom – človekom
budovať individuálny vklad obsahu ľudových piesní, ako konštruktívneho
prvku pre podporu klientovej väzby pre minulosť, pre dedičstvo toho, čo tu
bolo a s čím môže pracovať teraz, ako príčinou javov v minulosti, rodinnej
anamnézy i národného dedičstva s akcentom na dôležitosť individuálního
prežívania.
Ľudové piesne nám tak v mnohom poukazujú na cestu, akou sa uberať
nielen v edukácii, ale i terapii. Sú dôrazným medzníkom pre popis kolektívnych javov, empatie, i jedincovho prežívania v trerapii, ako v edukačnom
procese.
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V.
Dostávame sa ku samotnému záveru príspevku, a to ku návrhu
metodologického rámca a overeniu poslednej hypotézy.
Navrhovaný metodologický rámec PZP (percepcia – zážitok –
predstavivosť) tak reaguje na využitie v edukácii ako aj v terapeutickom
procese, skrz faktory psychologické, kognitívne aj hudobne edukačné, s dosahom
aj do muzikoterapie prostredníctvom citlivého kontaktu ja a ty, ty a ja, my, aj
sebarozvojovým kontaktom ku sebe samému.
V edukácii možeme teda zvýrazniť veľkú úlohu hudobnej výchovy ku
prepojeniu tém, ako aj náčrtu ku hudobnej teórii, v zmysle poukázania na
elemtárne hudobné formy a dynamické faktory: rytmu, melódie a harmonie.
V muzikoterapii, podtrhávame veľkú úlohu ľudovej piesne skrz
individualizovanú, či kolektivizovanú emočnú bázu výpovedí ľudových piesní,
podporených bezpečným priestorom skupiny, či terapeutického prostredia.
Metodologické kroky využitia PZP (percepcie, zážitku a predstavivosti) sa dajú obmeniť v poradí a sú závislé i na individuálnom vklade do
náplne jednotlivých pojmov ako učiteľa, tak i muzikoteraputa. Je to teda
variabilný metodologický rámec, ktorého cesta je prispôsobená v edukácii
prierezovými témami hudobnej výchovy a iných predmetov a v muzikoterapii
aktuálnou potrebou procesu.
Každopádne sa domnievam že PZP (percepcia, zážitek, predstavivost)
nám dokážu pomôcť a podporiť ako v edukačnom, či muzikoterapeutickom
prostredí učel našej práce a poslania. A tým pádom naša posledná pracovmá
hypotéza: Ľudové piesne sú vhodnými nástrojmi pre edukáciu a pre muzikoterapiu. Je úplne naplnená zmysluplná a čakajúca na praktické výstupy
a možnosti teoretického uchopenia.
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(E)motion alebo cez pohyb a tanec
k zážitku – základné teoretické východiská
(E)motion through Movement and Dance
to Experience – Basic Theoretical Background
Beata Žitniaková Gurgová, Martin Urban
Abstract
The aim of the article is a theoretical analysis of the starting points that
led the authors to create and realize an experiential project called
(E)motion, the content of which is the creation of experiences through
physical activities and creative dance. Dance and movement bring fun,
playfulness, intense perception and interpretation of music and aesthetic
experience. The activities used allow participants to experience different
emotions at different intensities, but also lead to better self-knowledge
and self-confidence.

Keywords: Movement. Dance. Psychological effects. Expression. Emotions.
Úvod
Pohyb a tanec sprevádza ľudstvo od jeho vzniku. Túžba po pohybe
a neskôr aj tanci sa objavuje už v raných štádiách ontogenézy jednotlivca. Už
u dojčiat môžeme pozorovať snahu opakujúci sa jednoduchý rytmus vyjadriť
pohybom. Pohyby sú tiež súčasťou našej neverbálnej komunikácie, ktorá plní
dôležitú funkciu pri sociálnych interakciách jednotlivca. Naše pocity a emócie
často vyjadrujeme pohybom, či už na elementárnej úrovni, alebo v rámci
komplexnejších pohybových vzorcov. Ľudské telo disponuje určitým spektrom
pohybov, ktoré môže vykonávať a podľa možností ich aj vykonáva. Samozrejme
to, ako vykonávame určitý pohyb závisí aj od našich genetických dispozícií
(rozdiel v dĺžke končatín a trupu, rozdielna stavba bedrových kĺbov, mobilita
kolenného kĺbu a členka, dĺžka svalov a ich upnutie, ale tiež rôzna dominancia
jednotlivých svalov a svalových skupín). Základným prejavom života je
pohyb. Pohyb a pohybové aktivity sú preto nutnou a žiadúcou súčasťou života
každého jednotlivca, ktorý má aspoň isté, hoci aj minimálne možnosti ich
realizovať. Cieľom tohto príspevku je predstaviť náš zážitkový projekt s názvom
(E)motion, ktorý je zameraný na sprostredkovanie zážitku a poznanie možností
svojho tela v symbióze s emóciami a uvedomením si seba samého.
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Tanec a pohyb
Pohyb a tanec patria medzi bežné prostriedky sebavyjadrenia jednotlivcov. Umožňujú nám komunikáciu s vlastným telom, ale aj okolím. Tanec
je expresívnym prostriedkom, ktorý je väčšinou sprevádzaný hudbou. Pod
tancom môžeme chápať aj umelecký výrazový prostriedok, v ktorom sa
posudzuje hlavne jeho estetická stránka (Kormaník, 2015). Tanec patrí medzi
najstaršie umelecké prejavy. Jeho počiatky je takmer nemožné s presnosťou
určiť, dlhodobo bol súčasťou väčšiny aspektov verejného života. Čo odlišuje
tanec od ostatných umeleckých prejavov je to, že človek k vyjadreniu využíva
ako médium sám seba. Telo a myseľ sú v tomto vyjadrení prepojené (Thomson,
2011), a preto je tanec schopný odrážať cítenie, myslenie, taktiež nálady, ale
aj postoje človeka a doby (Mistrík, 1998). Ak máme tanec presne vymedziť,
chápeme ho ako ľudské správanie komponované z rytmických a kultúrne
zakotvených sekvencií neverbálnych telesných pohybov, ktoré sa líšia od
motorických aktivít (Hannaová, 1980, In: Čížková, 2005). Asociácie, ktoré sa
s tancom spájajú, popisuje M. Urban (2015, s. 6) nasledovne: Zábava, intenzívny
zážitok, dobrovoľnosť, hravosť, spolupráca a súznenie s partnermi v tanci,
súznenie s hudbou, spoluzodpovednosť, súťaživosť, možnosť vyniknúť, pocit
naplnenia, intenzívne vnímanie hudby a jej interpretácia tancom, estetický
zážitok, rozvoj umeleckého cítenia, schopnosť a možnosť vyjadrovať sa
pohybovými estetickými prostriedkami – aj vnútorné pocity a myšlienky,
hlboká empatia, komunikácia s partnermi na novej úrovni, sebadôvera, dôvera
v partnerov, radosť, uspokojenie, pocit naplnenia.
Tanec od ostatných foriem pohybu odlišuje práve jeho estetický
úmysel, vďaka ktorému ho aj malé dieťa ihneď rozozná (Thomson, 2011).
Okrem estetickej hodnoty, ktorú nám ponúka, má pozitívny vplyv na zdravie
na úrovni psychickej, ale aj telesnej. Môže byť zábavným a všestranným
cvičením na rozptýlenie, ale zároveň pomáha aj v boji proti stresu (Wilson,
1997). Kvôli týmto a mnohým iným účinkom sa stal aj prostriedkom, ktorý sa
využíva aj v psychoterapii k podpore citovej, kognitívnej a sociálnej integrácie
jednotlivca (Thomson, 2011). Je totiž jednou z mála možností telesného sebavyjadrenia, ktoré je tolerované spoločnosťou (Bližkovská, 1999).
Tanec je väčšinou sprevádzaný hudbou, ktorá je nástrojom pre vyjadrenie
svojich pocitov a zbavenia sa veľkého napätia zo stresu alebo iných záťažových
situácií. Tanec ako druh umenia ponúka techniku a choreografiu. Ak pod
tancom rozumieme druh umenia, je nutné použiť určitú špecifickú tanečnú
techniku. Forma a aj technika vychádzajú z nácviku, ktorý špecificky zapája
telo. Podľa H. Payne (2011) však treba rozlišovať medzi tancom ako umením,
kreatívnym tancom a tanečno-pohybovou terapiou. Môžeme konštatovať, že
hlavným rozdielom medzi tancom ako umením a tancom ako pohybom
v terapii spočíva v ich základnom poňatí. Centrálnym princípom tanečnej/pohybovej terapie je spojenie tanečných pohybov s emóciami. TPT možno opísať
ako terapeutické využitie pohybu zameraného na podporu emocionálnej,
kognitívnej, fyzickej, spirituálnej a sociálnej integrácie jednotlivca. Tanec ako
pohyb tela, tvorivé vyjadrenie a komunikácia, je základnou súčasťou TPT.
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Terapeutická rovina tanca
S rozšírením možností trávenia voľného času sa začal skúmať aj
vplyv tanca na zdravú populáciu, ktorá sa tancu venuje na neprofesionálnej
úrovni. H. Payne (2011) uvádza, že aj kreatívny či umelecký tanec môže mať
terapeutický účinok, aj napriek tomu, že sám terapiou nie je. Aj K. Hižnayová
(2009) vo svojom výskume potvrdila, že väčšina respondentov vníma účinok
tanca na ich psychiku a tento účinok všetci hodnotili ako pozitívny. Odpovede
boli rozdelené do nasledujúcich skupín: šťastie, odreagovanie, nadobúdanie
energie, sebavedomie, odbúranie energie a koncentrácia. Respondenti prežívali
väčšiu mieru pozitívnych emócií ako tých negatívnych a autorka tiež uvádza,
že z mnohých odpovedí bolo cítiť vysokú mieru emotivity, napr. „milujem
tanec“ alebo „nemôžem bez tanca existovať.“ Dokonca, ak by sme porovnávali
tanec so športom z hľadiska emočného stavu na konci ich stretnutia, M. Argyle
(1996, podľa Hills, Argyle, 1997) uvádza, že napriek tomu, že ľudia pociťujú
vysokú úroveň radosti po športe, prežívaná radosť po tancovaní je ešte vyššia.
V Nemecku C. Q. Murcia, G. Kreutz, S. Clift a S. Bongard (2010) tiež
skúmali, aké účinky môže mať tanec na neprofesionálnej úrovni na subjektívnu
pohodu. Ukázalo sa, že tanec pozitívne prispieva k pohode v niekoľkých
aspektoch. Bola to hlavne emočná, fyzická, sociálna a spirituálna dimenzia,
ale aj sebaúcta a zvládacie stratégie. Tiež sa ukázalo, že toto zlepšenie
emočného stavu nebolo spojené len s časom tancovania, ale mohlo začať aj
niekoľko hodín predtým (s myšlienkou, že pôjdu tancovať), a pretrvávalo
niekoľko hodín alebo dní aj po tancovaní. Ženy častejšie ako muži uvádzali
účinky vo všetkých oblastiach, cítili sa oveľa viac aktívnejšie, hrdé, silné,
odhodlané, inšpirované a oveľa menej nervózne. Starší ľudia uvádzali skôr
fyzické benefity tancovania ako mladší. Na výroky „zlepšuje náladu“ a „cítim
sa veľmi spokojný“ 93-94 % respondentov odpovedalo súhlasím až úplne
súhlasím. S. C. Koch a kol. (2013) v publikovanej metaštúdii (23 výskumov
v priebehu 17 rokov) potvrdili účinok tanečno-pohybovej terapie a tanca na
zvýšenie kvality života, zníženie klinických symptómov ako je depresia
a úzkosť. Pozitívny účinok sa tiež preukázal na zvýšení subjektívnej pohody,
pozitívnej nálady a telesného sebapoňatia.
Psychologické prínosy pohybu pre jednotlivca
Tanec a pohyb okrem pozitívnych prínosov do fyzickej oblasti
jednotlivca prináša nesporne aj psychologické benefity, ktoré potvrdzujú
viaceré výskumy v tejto oblasti. S. Elavský a kol. (2005) uvádzajú, že fyzická
aktivita môže mať dlhodobý vplyv na subjektívnu pohodu a tento pozitívny
efekt na kvalitu života je sprostredkovaný dočasnými psychologickými prínosmi.
V. Kebza a I. Šolcová (2003) uvádzajú, že pohybová aktivita môže mať
krátkodobý aj dlhodobý priaznivý účinok na subjektívnu pohodu, pozitívne
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ovplyvňuje sebaúctu, úzkosť, depresiu, tenziu, percepciu stresu. Okrem toho,
že pohybová aktivita znižuje úroveň úzkosti a depresie, B. H. Marcus a L.H.
Forsyth (2010) vidia ako jej ďalší psychický benefit aj to, že zvyšuje
sebavedomie. K podobným záverom dospela aj L. Pašková (2010), ktorá na
vzorke vysokoškolských študentov testovala súvislosť medzi subjektívnou
pohodou a športovou aktivitou. Z jej výskumných zistení vyplýva, že táto
aktivita prispieva k zvyšovaniu frekvencie prežívania pozitívnych emócií,
vedie tiež k zvyšovaniu životnej spokojnosti, ale aj spokojnosti v oblasti
zdravia a s vlastnou osobou. V porovnaní s pasívnymi športovcami, aktívni
častejšie prežívajú pocit telesnej sviežosti a pôžitok, menej strach a bolesť.
Odhliadnuc od konkrétnych výskumov, na prínos fyzických aktivít
nahliadajú aj niektoré teórie. Podľa teórie sociálnej motivácie, všetky aktivity
uspokojujú sociálne potreby, aj keď každá aktivita iné (Hills, Argyle, 1997).
A. Bandura (1977) uvádza, že potešenie z aktivít pochádza z toho, že ľudia
robia to, v čom sú alebo si to aspoň myslia, dobrí a výsledkom je, že to robia
častejšie. Ako uvádza, ľudia si vyberajú aktivity, o ktorých si myslia, že sú
schopní ich zvládnuť. Vtedy vynakladajú viac úsilia a aj dlhšie vytrvajú
v aktivite aj napriek prekážkam a averzívnym skúsenostiam, ktorým musia
čeliť. Keď dosiahnu istú úroveň výkonu, väčšinou s ňou prestávajú byť
spokojní a potrebujú vyššie ciele na to, aby ich uspokojili. P. Hills, M. Argyle
(1997) tiež uvádzajú, že ľudia, ktorí svoje schopnosti považujú za lepšie, tešia
sa z nich viac, a toto sa dá aplikovať aj na iné druhy aktivít, nielen na
pohybové. M. Csikszentmihalyi (1997a) ako jeden zo zástupcov teórií aktivít,
prichádza s pojmom flow. Tieto zážitky chápe ako výnimočné momenty,
ktoré sa odlišujú od každodenného stereotypu tým, že v týchto chvíľach
človek žije naplno. Ide o veľmi sústredený stav vedomia, ktorý v danom
momente dosahujeme takmer bez námahy. Ľudia ho zažívajú nezávisle od
veku, pohlavia či kultúry (Csikszentmihalyi, 1997b). Opisujú ho rovnako za
pomoci niekoľkých kľúčových momentov:
 človek si je neustále vedomý svojich cieľov;
 dostáva okamžitú spätnú väzbu na svoju aktivitu (vie, ako dobre sa
mu darí);
 existuje rovnováha medzi zručnosťami a výzvami (človek je pripravený
zvládnuť poskytnuté príležitosti);
 činnosť a jej uvedomovanie sú zlúčené (sústredí sa plne a bez rozptýlení
na to, čo robí);
 nebojí sa zlyhania, má kontrolu nad situáciou;
 zmizne zameranie na vlastnú osobu (je pohltený činnosťou);
 skreslí sa mu pojem o čase;
 aktivita sa stane sama o sebe cieľom (Csikszentmihalyi, 1997b).
Autor chápe flow ako zdroj psychickej energie, ktorá zameriava
pozornosť a motivuje činnosť. Je dôležité podotknúť, že flow zážitky podobne
ako ostatné formy energie, môžu byť využité pre konštruktívne, ale aj
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deštruktívne účely. Človek by si nemal voliť ciele, ktoré budú v kontraste
s kvalitou života iných ľudí (Csikszentmihalyi, 1997a). Čo sa týka súvislosti
flow a šťastia, M. Csikszentmihalyi (1997b) tvrdí, že v momente, keď prežívame
flow, nie sme šťastní. Vtedy sme plne zameraní na danú činnosť. Šťastie sa
dostaví, až keď opustíme zážitok flow. Čím viac flow zážitkov prežijeme, tým
sme šťastnejší (Csikszentmihalyi, 1975, In: Diener, 1984). Pomocou jeho
metódy ESM (ang. experience sampling method) sa zistilo, že flow často
nastáva vtedy, keď robíme nejakú obľúbenú činnosť. Tiež uvádza, že aktivity
ako napr. hry, šport, rôzne umelecké formy ako hudba, či tanec, uľahčujú
dosiahnutie optimálneho prežívania, ktorým je flow. Majú totiž pravidlá, ktoré
vyžadujú, aby sme sa naučili určitým zručnostiam, stanovujú nám ciele,
poskytujú spätnú väzbu a umožňujú človeku mať ich pod kontrolou
(Csikszentmihylai, 1997a).
Emócie v tanci a pohybe
Pohyb a tanec umožňujú expresie v telesnej, kognitívnej, spirituálnej,
ale hlavne v emocionálnej rovine (obr. 1). Emócie predstavujú mentálny stav,
charakterizovaný cítením a je doprevádzaný motorickými prejavmi, ktoré sa
vzťahujú k nejakému objektu alebo vonkajšej situácii (Nakonečný, 2000,
s. 8). Tanec a choreografie sa zaoberajú všetkými základnými emóciami
(Chodorowová, 2006, s. 19). Či emócie pomenujeme, alebo nie, motivujú nás
a utvárajú konečnú podobu spôsobu, akým sa pohybujeme. Niekedy sa stáva,
že intenzívne emócie spontánne „vyrazia“ von pri hlbokom vnútornom a na
seba zameranom pohybovom procese. Niekedy sa stvárnia symbolicky. Ale
emócie tiež môžu, keď sú potlačené, alebo popreté, telo obmedziť a zdeformovať.
Každá emócia má vlastnú škálu intenzity (Chodorowová, 2006, s. 20), ktorá
sa prejavuje aj pohybom.

Obr. 1: Expresie ľudí (N. Ghekiere, 2017, nepublikovaná prednáška)
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Priebeh workshopu (E)motion
Workshop (E)motion vychádza z vyššie načrtnutých teoretických
východísk a hlavne zo spojenia skúseností jeho autorov a realizátorov. Spojenie
bohatých tanečných, choreografických a didaktických skúsenosti M. Urbana
a mnohoročných skúseností z vedenia sociálno-psychologických tréningov
a štúdia tanečno-pohybovej terapie B. Žitniakovej Gurgovej viedol k vytvoreniu
zážitkového workshopu, ktorého obsahom je vytváranie zážitkov prostredníctvom
pohybových aktivít a kreatívneho tanca. Tanec prináša zábavu, hravosť,
intenzívne vnímanie a interpretáciu hudby, estetický zážitok, ale aj sebadôveru
a pocity naplnenia. Tanec je kreatívny, liečivý a je prirodzenou cestou k sebapoznaniu a možnosťou k osobnému rastu v akomkoľvek veku. Komunikujeme
s vlastným telom a okolím. Pohyb chápeme ako zmenu. Každý pohyb je
nielen zmenou tvaru, ale aj vnútorných procesov. Skúšame tanec a pohyb
riadený, ale aj improvizovaný. Využívame striedanie uvoľnenia s napätím,
krátkodobých dynamických cvičení s relaxačnými cvičeniami. Celý priebeh
tanečno-pohybových aktivít sprevádza hudba rôznych žánrov a rôzneho
tempa, ktorá účastníkom poskytuje aj estetický zážitok. Niekedy zapájame aj
prvky terapeutického tanca a v závere hodiny aj jednoduchú relaxáciu.
Cieľom workshopu je práca s emóciami a podpora psychického rastu
jednotlivca prostredníctvom práce s jeho telom a prežívaním. Workshop
(E)motion je určený žiakom na stredných školách, študentom, pedagógom na
všetkých stupňoch škôl a všetkým ľuďom bez ohľadu na vek, ktorí majú
záujem o sebarozvoj
Náš projekt sa stretáva so záujmom a pozitívnymi ohlasmi v rôznych
skupinách (žiaci ZŠ, SŠ, študenti VŠ, učitelia a vychovávatelia na ZŠ aj SŠ,
arteterapeuti a ďalší).
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FACULTATIS PAEDAGOGICAE is governed by the standards for
publication ethics of the scientific board of EU companies Elsevier and
COPE/Committee on Publication Ethics.
Duties of Authors According to the Code of Ethics
The authors submitting articles to STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS
PAEDAGOGICAE declare that their manuscripts are entirely original works.
The following duties listed for authors, editors, reviewers and the publisher
are binding for them and they must adhere to the principles of the journal
STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE.
Standard for Manuscripts, Access to Data and Their Retention
The authors of articles are obliged to use objective reasoning and objective
results of scientific research. The data base of a scientific research should be
explicitly presented. Scientific studies must be sufficiently detailed and the
references used must enable readers to reproduce their work objectively.
The authors of the articles may be asked to provide source data used in the
studies and articles for editorial control purposes, and if it is possible, the
author should retain the used data for a reasonably long period after the
publication.
Misleading or intentionally incorrect statements are considered unethical.
Originality and Plagiarism
The authors should ensure that they have written entirely original works, and
if the authors have used the work and/or words of others, that this has been
appropriately cited or quoted. Plagiarism in all its forms constitutes unethical
behaviour and is unacceptable. Plagiarism takes many forms, from ‘passing
off’ another’s paper as the author’s own paper, to copying or paraphrasing
substantial parts of another’s paper (without attribution), to claiming results
from research conducted by others.
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behaviour and is unacceptable
Citing sources
Authors should cite publications that have significantly influenced the
reported article.
The article should always contain correct and full quotation of another’s
paper. Information obtained privately must not be used or reported without
explicit, written permission from the source, or from the owner of the property
rights.
Authorship of the Article
Authorship should be limited to those who have made a significant
contribution to the final conception, design, execution, or interpretation of the
reported study, article or paper. All those who have made substantial
contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have
participated in certain substantive aspects of the paper, they should be
recognised in the article. The corresponding (responsible) author should
ensure that all appropriate co-authors and no inappropriate co-authors are
included on the paper, and that all co-authors have seen and approved the final
version of the paper and have agreed to its submission for publication.
Fundamental Errors in the Published Works
When an author discovers a significant error or inaccuracy in their own
published work, it is the author’s obligation to promptly notify the journal
editor or publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper
if deemed necessary by the editor. If the editor or the publisher learns from
a third party that a published work contains an error, it is the obligation of the
author to cooperate with the editor, including providing evidence of accuracy
of the original results to the editor when requested.
Duties of Editors According to the Code of Ethics
Publication decision: Editor in Chief of STUDIA SCIENTIFICA
FACULTATIS PAEDAGOGICAE may accept, reject or request corrections
of the articles reported to the journal for publication.
In case both reviews are positive, the text is accepted to be published with the
approval of editorial board. If both reviews are negative, the text is rejected. If
one of the reviews is positive and the other negative, the author is invited by
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the editor in chief to edit the article. Subsequently, the article will be
reconsidered. Unpublished materials disclosed in a submitted article must not
be used in anyone's own research without the express written consent of the
author.
Publication Decision
Accepting articles into individual issues of the scientific journal STUDIA
SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE is in the competence of
editorial board of the journal which takes into account the reviews and other
material acquired from the managing editor. The validation of the article in
question and its importance to researchers and readers must be realized in
accordance with the editorial rules. The managing editor is thus subject to
legal requirements in case of libel, copyright infringement and plagiarism.
The managing editor may confer with other editors or reviewers in making
these decisions. The managing editor works with the manuscripts solely from
the perspective of their content and quality
Confidentiality
The editor in chief or anyone in the editorial office of the scientific journal
STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE must not
provide any information about submitted manuscripts to any subjects other
than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, members of the
editorial board and publisher.
Participation and Cooperation on Handling Complaints
The editorial office shall take specific measures in case of complaints of
ethical character regarding the submitted or published manuscript. These
measures will generally include contacting the author of the manuscript or
paper and giving due consideration to the respective complaint or claims
made. The measures further include communications to the relevant
institutions and research bodies and if the complaint proves to be justified,
correction will be published, or the article will be retracted, or other correction
will be implemented. Each reported case of unethical behaviour in publishing
in the journal must be investigated, even in the case that the article has been
published long time ago.
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Duties of Reviewers According to the Code of Ethics
Promptness: The accepted texts will be provided to two reviewers who
professionals in the given area and come from other workplaces than
author of the text. If the reviewer is not able to finish the review of
manuscript within the agreed deadline, he/she must communicate with
editor so that the manuscript will be provided to another reviewer.
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Contribution to Editorial Decisions
Reviewer helps the editor and editorial board of the scientific journal
STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE with editorial
decisions about publishing/rejecting articles. Reviewer’s comments assist the
author in improving the paper. Peer review is an essential component of
formal scholarly communication.
Further Aspects/Time Perspective of Review Procedure
Each suggested reviewer who does not feel qualified to review a certain
manuscript, or who knows that he/she will not be able to make the review
within the agreed deadline, should notify the redaction office and excuse
him/herself from the review process.
Confidentiality
Any manuscripts received for review must be treated as confidential
documents. Reviewers must not show the manuscript or discuss the
manuscript with anyone unless the redactor in chief of the journal STUDIA
SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE permits it.
Objectivity
Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the
author is inappropriate. Referees should express their views clearly with
supporting arguments.
Citation of Sources
Reviewers should point out the data and information that are wrongly cited or
not cited at all by the author. Any proclamation that the data or information
were already published in the past must be supported by relevant
documentation. A reviewer should bring to the attention of the editor any
substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration
and any other published paper of which the reviewer has personal knowledge.
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Publishing and Competing Interests
Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used
in a reviewer’s own research without the express written consent of the
author. Substantial information or ideas obtained through peer review are
considered confidential and must not be used for personal advantage of the
reviewer. Reviewers should not review articles in which a conflict of interests
resulting from competitive or other relations with the author may arise.
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