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 Hudobná dramaturgia 

 

 Mária KOKINDOVÁ 

 

 Úvod  

 V úvode mojej práce definujem pojem hudobná dramaturgia a jej vplyv na kultúrno 

spoločenské dianie na Slovensku.  

V práci objasním činnosti ktorými sa dramaturgia zaoberá, dramaturgické koncepcie, tvorba 

dramaturgických plánov v médiách. Špeciálne poukážem na hudobnú dramaturgiu 

rozhlasovej tvorby a súčastné hudobné žánre- teda materiál, s ktorým dramaturgia pracuje.  

V závere príspevku načrtnem problematiku komerčného aspektu v dramaturgických plánoch 

rozhlasovej tvorby. 

 

1. Hudobná dramaturgia 

 

Pojem hudobná dramaturgia, používaný u nás, sa v zahraničí označuje ako tvorba 

koncertných programov, repertoárový plán, programová koncepcia a i. Hudobná dramaturgia 

je činnosť, ktorou sa zabezpečuje vznik a zaradenie skladieb do koncertného repertoáru alebo 

na šírenie hromadnými oznamovacími prostriedkami.  

„Dramaturgia znamená hodnotenie súčasnej tvorby a prehodnocovanie tvorby minulej, t. j. 

spresňovanie toho, čo sa z hudby minulosti javí ako aktuálna hodnota pre súčasnosť. “ 

(Burlas, 1987, s. 175) 

Úlohou hudobného dramaturga je v tomto zmysle reprezentovať spoločenské záujmy. 

Rozhoduje o tom, aká hudba má vstúpiť do aktuálneho kultúrno-spoločenského diania, čo by 

malo v záujme spoločenských potrieb vzniknúť a aké diela by sa mali vytvoriť. Je to tvorivá 

práca, pri ktorej sa vyskytne množstvo alternatív, preto je potrebné pri tejto práci veľa 

vynaliezavosti a iniciatívy.  

 

„Spoločnosť sa vo svojich nárokoch na hudbu diferencuje a na dramaturgov a šíriteľov hudby 

má rôzne, často protichodné požiadavky. V procese tvorby, interpretácie a spoločenskej 

realizácie prejavujú svoje nároky a túžby aj skladatelia, dirigenti, interpreti, t. j. sólisti, 

komorné telesá, zbory a orchestre či operné súbory. Napokon sú tu aj určité ekonomické 
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limity, obmedzené priestorové kapacity a regionálne i miestne danosti. “ (Burlas, 1987, s.175 

– 176) 

 

Hudobná dramaturgia musí rešpektovať množstvo objektívnych i subjektívnych faktorov. 

Citlivou zložkou úvah dramaturga je subjektívna črta, napr. schopnosti a celková pripravenosť 

umelcov, ide o ich ambície, pracovnú kapacitu, ich optimálne využitie, nároky na hygienu 

práce a na pracovný čas. Názory na to, čo sa kde a kedy má hrať, sú neraz odlišné medzi 

samotnými umelcami, usporiadateľmi i obecenstvom. Prioritnou úlohou dramaturga je tvoriť 

programy a utvárať dramaturgickú koncepciu, ktorú však musí vedieť odôvodniť a aj obhájiť. 

Principiálnosť dramaturga sa tak prejavuje v neustálej voľbe alternatív a v hľadaní správnych 

kompromisov v spleti odôvodnených, ale predsa protirečivých okolností a požiadaviek. 

 

„Tvoriť dramaturgiu, ktorá je progresívna a súčastne splní diferencované poslucháčske 

záujmy, ako aj sebarealizačné tendencie umelcov, je pravým majstrovstvom, hľadaním cesty 

medzi vytúženým a možným, medzi dlhodobým ideálom a konkrétnou realitou. 

Najdôležitejším kritériom správnej dramaturgie v oblasti vážnej hudby je jej dlhodobá 

koncepčnosť, t. j. stanovenie dlhodobých cieľov, a rozpracovanie krátkodobých plánov, ktoré 

vo všeobecnosti smerujú k stanoveným strategickým zámerom.“ (Burlas, 1987, s.176) 

 

 Tvorba hudobných programov 

Cieľom každého dramaturga by malo byť prehlbovanie charakteru hudobnej kultúry a s tým 

spojené obsahové črty jednotlivých dramaturgických plánov. Pri pohľade na súčasnú hudobnú 

kultúru ako aj na prognózy hudobnej tvorby v budúcnosti, je nutné uvažovať aj o aktuálnych 

hodnotách minulosti. Podľa môjho názoru, nech je doba akokoľvek rýchla a vývoj v hudbe 

(ako aj v iných oblastiach umenia) čoraz rýchlejší, stále je nutné udržiavať kontakt s 

minulosťou. Veď práve rokmi overená hudobná tvorba nám takto ukazuje svoje kvality 

dodnes. Častokrát mnohí umelci čerpajú nové nápady práve z hudobných žánrov minulosti. 

Hodnota vážnej hudby sa zintenzívňuje o to viac v konfrontácii zo súčasnou populárnou 

hudbou. Žiaľ, hlavne v posledných rokoch sa s týmto pojmom spája problém lacného 

spoločenského úspechu a komerčná výnosnosť, čo sotva možno tvrdiť o vážnej hudbe. 

 „Spolu s pocitom vzbudenej spoločenskej pozornosti a s ohľadom na finančný efekt zavše 

ustupujú do pozadia aspekty hodnoty a ideového pôsobenia populárnej hudby. Kritérium 
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atraktívnosti speváckeho či inštrumentálneho výkonu zatláča do pozadia hodnotu autorských 

výkonov skladateľa a textára. “ (Burlas, 1987, s.176) 

Pri tvorbe hudobných programov postupuje dramaturg podľa všeobecnejšie platného princípu 

jednoty a kontrastu. Vo vzťahu k obecenstu platí to isté: vzbudzuje súhlas a záujem a súčasne 

niečím provokuje, nabáda k psychickej aktivite, k porušovaniu statickeho súladu. V tomto 

porušovaní statického pokoja vždy spočívala vznešená úloha umenia. 

 

 1.2. Vývoj súčasných žánrov 

 

V súvislosti s objasnením práce dramaturga, je dôležité poukázať na súčasné hudobné žánre, 

teda materiál, s ktorým súčasná dramaturgia pracuje. Pozrime sa teda na ich vývoj: 

 

1.2.1 Rock 

 

Vznikol v 50. rokoch pôvodne ako belošská adaptácia černošského blues. Jeho začiatky sa 

viažu na prvú módnu vlnu rock and rollu. Od začiatku 60. rokov je rock určujúcim 

fenoménom modernej populárnej hudby. V spojení s tradičnou európskou melodikou sa v 

Anglicku krištalizoval rockový štýl anglických skupín Beatles a Rolling Stones, ktoré dosiahli 

svetový úspech. Neskôr sa rock rozvetvil do rôznych diferencovaných podôb ako hard rock 

(tvrdý rock s elektrickým soundom a ostrou razantnou rytmikou), art rock (melodické suity 

so zvukovo príjemnými farebnými plochami), heavy metal (nadbytočne zdôrazňujúci rytmus, 

zvukovú intenzitu, agresívnosť a násilie), punk rock (vyzdvihujúci na obdiv primitívnosť, 

agresívnosť, pohŕdanie kvalitou), soft rock (vyzdvihujúci melodickosť, jemnosť) atď.  

Z hľadiska hudobnej štruktúry je rock pomerne jednoduchou záležitosťou. „Charakterizuje ho 

odintelektualizovanie, dôraz na komplexné psychofyzické pôsobenie relatívne jednoduchých 

melodických rytmických a harmonických prvkov. Silný psychofyzický zážitok vyvoláva 

príznačný tvrdý beat, rytmický pattern, alebo neustále sa opakujúca basfigúra artikulovaná 

basgitarou a bicími nástrojmi.“ (Lexmann, 1994, s. 66) 

Rock sa „zaslúžil“ o zníženie vekovej hranice poslucháčov populárnej hudby a v čoraz 

novších podobách si podmaňuje vždy nové generácie mládeže, stal sa jej prirodzeným 

vyjadrovacím médiom a symbolom jej rebelantstva. Rock častokrát čerpá aj z iných prúdov a 

žánrov, ako napr. jazz rock, folk rock, country rock, raga rock, classical rock. Pri niektorých 
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„odrodách“ rocku hrá dôležitú úlohu hlasitosť, ktorá častokrát hraničí až s prahom bolestivosti 

v sluchovom orgáne (napr. heavy metal, punk rock, hard core). 

 

1.2.2 Folk 

 

Vznikol pôvodne ako hnutie za obrodu anglosaskej ľudovej piesne, usilujúcej sa o jej návrat 

do života prostredníctvom aktualizujúcej interpretácie. Neskôr však pribral aj prvky rocku a v 

70. rokoch sa folk rozšíril v celosvetovom meradle na živý a vývoja schopný hudobný druh. 

Folk má svoj typický inštrumentár, v ktorom znovu ožili staré ľudové nástroje: 12-strunová 

gitara, fúkacia harmonika, 5-strunové banjo, flauty (u nás najmä zobcová) archaické alebo 

netradičné bicie nástroje a pod. 

Vo folku sa preferujú spievané piesne a ich texty majú špecifickú básnickú hodnotu. Aj 

interpretácia je zväčša autorská. Folkoví speváci prednášajú piesne, ktoré sami vytvorili po 

textovej i hudobnej stránke. 

 

1.2.3 Džez 

 

Definovať džez je veľmi ťažká vec, napriek tomu džez rozoznávame už na prvé počutie. 

Džezová hudba je rytmicky bohato členená, nie ako jednoduché melodické členenie tradičnej 

vážnej hudby. 

Džez vznikol pôvodne ako hudba spoločensky utláčaných vrstiev a tak si musel „vybojovať “ 

svoje postavenie voči akademicky uznávanému krásnemu umeniu vyšších vrstiev.  

 

„Zvukový ideál smerujúci k „dirty tone“ – špinavému tónu, dôraz na zvukovú apartnosť (až 

hrmot) je istou parafrázou na ideál ušľachtilého tónu európskej vážnej hudby. Zdôraznený 

dynamický efekt a dynamický stereotyp (beat) smerujúci k extatickosti, neviazaný prejav pri 

improvizácii, využívanie recesistických prvkov a emancipácia zábavných až „nízkych“ 

funkcií hudby sú istými formami reakcie na prílišné preintelektualizovanie súčasnej 

artificiálnej hudby apod. V tomto zmysle môže džezová hudba v podobe katarzie sublimovať 

rozmanité pocity spoločenskej uvoľnenosti a slobody. Nečudo, že táto hudba vyhovuje vždy v 

nových formách novým generáciám mládeže. “ (Lexmann, 1994, s. 65) 
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1.2.4 Pop-music 

 

Pod pojmom pop-music rozumieme označenie pre súčasnú módnu populárnu hudbu. Pre 

súčasnú hudobnú kultúru je charakteristické, že takmer 80% spoločensky realizovanej hudby 

pripadá na populárne žánre. 

Populárna hudba musí dbať na určité konvencionalizované postupy v oblasti hudobnej 

komunikácie. Prihliada na momentálne vkusové a módne trendy. Tým je daná aj pomerne 

krátka životnosť niektorých subžánrov, napr. populárnej piesne.  

„Treba zdôrazniť komerčný aspekt pop-music, ktorá sa tvorí v obrovskom množstve, jej 

nahrávanie a distribúcia je samostatným priemyselným odvetvím, masmédiá aj menšie 

spoločenské podniky nám ju servírujú na každom kroku. Široké vrstvy spoločnosti si ju 

žiadajú – vždy novú a novú- často aj s nízkymi nárokmi na jej umeleckú kvalitu.“(Lexmann, 

1994, s.67) 

 

 2. Rozhlas 

 

Rozhlas dnes patrí k hlavným šíriteľom hudby. Je sprostredkovaťeľom nie len nových 

skladieb, ale aj iniciátorom vzniku nových hudobných diel. Vďaka nemu sa hudba stala 

všadeprítomnou. Na jednej strane rozhlas poskytuje poslucháčovi pohodlie – hudba príchadza 

za poslucháčom sama a poslucháč tak nemusí ísť do koncertnej siene. Myslím si však, že 

poslucháč je ochudobnený o jedinečnú atmosféru a určitú formu komunikácie, ktorá vzniká 

medzi umelcom a obecenstvom. Poslucháč nemá možnosť byť súčasťou publika a teda 

spoločenskej udalosti. Ďalšou zápornou stránkou veci sú rôzne rušivé vplyvy prostredia, v 

ktorom poslucháč hudbu počúva, a tak sa z hudby stáva len akási zvuková kulisa. Túto 

skutočnosť si uvedomujú aj hudobní dramaturgovia, ktorí takto aj na základe prieskumov 

počúvateľnosti zostavujú svoje dramaturgické plány a playlisty.  

 

„Rozhlas musí rešpektovať spoločenskú obľúbenosť rôznych typov hudby, ale na druhej 

strane nemôže len pasívne zohľadňovať sociologické kritérium obľúbenosti či neobľúbenosti. 

Musí sa dostávať aj do sporu s jestvujúcim vkusom, pretože chce – a to je jeho povinnosťou – 

otvárať našej spoločnosti a kultúre nové horizonty , vytvárať dialóg s momentálnym 

očakávaním.“(Burlas, 1987, s.168) 
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2.1. Hudba v rozhlase 

 

Je jednou z dôležitých zložiek rozhlasového vysielania. Používa sa ako dekorácia (najmä v 

komerčných médiách), ale aj samostatne (v hudobno-slovných a hudobných reláciách). 

Vysielanie hudby tvorí viac než polovicu vysielacieho času každého súkromného rádia,. 

„Nenáročnosť a všeobecná akceptovateľnosť sprístupnenej informácie dominuje v stratégii 

získavania príjemcu každého komerčného média a je vo veľkej miere akceptovaná aj vo 

verejnoprávnych masovokomunikačných prostriedkoch.“(Gregová, Rusnák, Sabol, 2004, 

s.44) 

Počúvateľnosť rádia „prikazuje“ hudobným dramaturgom orientovať výber toho , čo zaznie 

medzi hovoreným slovom v rozhlase, na prístupnejšie hudobné žanre a všeobecne známe 

hudobné hity. 

„Previazanosť komerčných aktivít hudobných vydavateľstiev a príjmov z reklamy 

komerčných rádií vytvorila tzv. playlisty, dramaturgicky ošetrené bloky vopred pripravených 

hudobných skladieb, ktoré gnómicky a nie aktuálne modifikujú hudobné menu príslušného 

média.“(Gregová, Rusnák, Sabol, 2004, s. 44) 

 

2.2. Rozhlasová dramaturgia = umenie „kompromisu“? 

 

Častokrát zo svojho okolia počujem otázky typu: „Prečo rádiá hrajú iba komerčnú hudbu?, 

Prečo nedajú väčší priestor vážnej hudbe, alternatívnaj hudbe? “ Uvedomme si však, že práca 

dramaturga musí prináležať skutočne len vzdelanému a hlavne v hudobnej tvorbe 

rozhľadenému a zorientovanému človeku. Verím tomu, že ak sa niekto venuje hudbe a zvlášť 

dramaturii na profesionálnej úrovni, má dostatočne vypestovaný hudobný vkus. A v takomto 

prípade nie je výnimkou že dramaturg počúva iné žanre a iných interpretov ako sám zaraďuje 

do tzv. playlistu. Jeho práca spočíva aj v rešpektovaní spoločenských požiadaviek a tie určujú 

samotní poslucháči. Hudobná dramaturgia je tak v konečnom dôsledku práca psychicky 

náročná a zahŕňa v sebe množstvo ďalších aspektov. 

 

 „Umenie kompromisu, ktoré musí aktívna dramaturgia správne využívať, zahŕňa v sebe aj 

vhodné narábanie s komplexom spoločenských funkcií hudby. Ak sa v hudbe kumulujú 

viaceré funkcie naraz, ide napr. o ušľachtilú zábavu, estetický zážitok, výrazovosť, 

reprezentatívne poslanie hudby a pod., potom hlavným poslaním dramaturgie je súhrnné 

formatívne pôsobenie hudby na človeka, t. j. využívanie pretvárajúcej schopnosti umenia na 
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jednotlivca a spoločnosť. V tom je deponovaná etická funkcia dramaturga, ktorý si volí nie 

cestu lacného úspechu a plytkého pragmatizmu, ale náročnú a spoločensky zodpovednú, 

angažovanú prácu.“(Burlas, 1987, s.178)  

 

Žiaľ, tak ako v každom umeleckom odvetví aj tu možnosť rýchleho zisku a prestíž ovplyvňuje 

prácu dramaturgov, a títo pod tlakom okolia častokrát zabúdajú na prvotné poslanie svojej 

práce. Či chceme alebo nie, hudobná dramaturgia má vo svojich rukách moc ovplyvňovať aj 

hudobný vkus verejnosti. Práve rukami dramaturgov prejde množstvo hudobných nahrávok a 

oni určia čo sa počúvať bude a čo nie. Preto je práca dramaturga veľmi zodpovednou prácou. 

Aj napriek mnohým negatívnym stránkam si dnes bez dramaturgie nevieme predstaviť proces 

šírenia a spoločenského osvojovania hudby. Aktívna dramaturgia sa realizuje v konkrétnych 

požiadavkách na poznanie svetových aj domácich umeleckých hodnôt do kultúrneho vedomia 

spoločnosti. Využíva festivaly, koncerty, tribúny a súťaže na intenzívnajšie vzbudenie záujmu 

o hudobné umenie. A čo je dôležité, hľadá aj kontakty s inými druhmi umenia. Hudba sa 

spája s dramatickým umením, výtvarným umením, hovoreným slovom a i., a môže tak 

vytvárať komplexnejšie umelecké útvary a programy.  
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