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CESTY SKLADATEĽA V PRIESTORE MEDZI RIEKANKOU, 

ROZPRÁVKOU, BALADOU A FILOZOFUJÚCOU ÚVAHOU  

(K NIEKTORÝM ASPEKTOM GENEALÓGIE TVORBY 

SLOVENSKÉHO SKLADATEĽA JURAJA HATRÍKA)  

Tatiana PIRNÍKOVÁ  

 

Abstrakt: V referáte autorka predstavuje hudobnú tvorbu slovenského hudobného skladateľa 

Juraja Hatríka, pre ktorú je charakteristické úzke prepojenie na mimohudobné, predovšetkým 

literárne inšpirácie. Sústreďuje sa na autorov dlhodobý záujem o detský aspekt výrazu a 

fenomén detstva v umeleckej tvorbe. Poukazuje na jeho plynulé prelínanie s „dospelou“ 

tvorbou. Pozoruje líniu skladieb, v ktorých inšpirácia a spojenie s ľudovou tvorbou a s 

poéziou Milana Rúfusa definujú špecifickú poetiku, smerujúcu k archetypálnemu ukotveniu. 

Kľúčové slová: detský aspekt výrazu, hudba pre deti, hudobný skladateľ. 

 

COMPOSER´S JOURNEYS IN THE SPACE BETWEEN NURSERY RHYME, FAIRY 

TALE, BALLAD AND PHILOSOPHICAL REFLECTION (ON SOME ASPECTS OF 

THE GENEALOGY OF THE WORKS OF SLOVAK MUSIC COMPOSER JURAJ 

HATRÍK) 

    

Abstract: The paper presents music works of Juraj Hatrík, a Slovak music composer, which 

can be characterised by their close interconnection with extra-musical, mostly literary, 

inspirations. It focuses on author’s long-term interest in the childhood aspect of expression 

and the phenomenon of childhood in artistic work. The paper also points out his fluent 

combination with “mature” work. It studies the line of compositions, in which inspiration and 

connection with folklore work and poetry of Milan Rúfus define its special poetics, leading 

towards an archetypal embedment.    

Keywords: childhood aspect of expression, music for children, music composer.  

 

Priestor hudobného umenia je dnes, rovnako ako po dlhé stáročia, definovaný dvoma 

silami. Dostredivou, sústrediacou vývoj hudobnej štruktúry k orientácii na ňu samotnú  
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a odstredivou, ktorá rešpektuje mnohovrstevnosť znakovej podstaty hudby, nadväzujúc na jej 

pradávne spojenie s pohybom, slovom, tancom a smerujúc k inšpiráciám a kontextom 

mimohudobným, do kooperujúcej semiózy. Spájanie hudby so slovom, textom, veršom, patrí 

k najstarším koreňom, ktoré ju vyživujú. Najdokonalejšie podoby tohto spojenia prezentuje 

sféra kresťanskej liturgickej hudby, počnúc gregoriánskym chorálom, plynule pokračujúc 

stredovekou polyfóniou, novovekým vokálno-inštrumentálnym syntetizmom až k dnešným, 

často experimentujúcim podobám. Širokú paletu afektovej a citovej bohatosti a rôznorodosti 

predstavuje oblasť tvorby piesňovej, vývoj vokálneho umenia komplementárne dopĺňajúcej 

a vyvažujúcej. Prezentovanej samostatne sa vyvíjajúcimi druhmi a typmi, ich spojením 

v komornom prostredí hudby inštrumentálnej a zároveň prenikajúcej do druhov hudobno-

dramatických a scénických, do spevohry, opery, muzikálu.  

Súčasný slovenský hudobný skladateľ Juraj Hatrík (1941) predstavuje typ umelca, pre 

ktorého je tvorivý kompozičný proces viazaný na množstvo ďalších umeleckých 

a mimohudobných podnetov a súvislostí. Spôsobom kompozičnej práce, v ktorom sú 

využívané mnohé konštruktivistické znaky a postupy, je síce zaraďovaný medzi generáciu 

slovenskej hudobnej avantgardy,
10

 v jeho hudbe je však evidentná prítomnosť, často prevaha 

reprezentačnej funkcie hudby, teda takej, ktorá ju spája so životom, s pohybom, gestom, 

biorytmami, s bezprostrednými ľudskými citovými či empatickými prejavmi voči okoliu.  

Skladateľ je presvedčený o jednote oboch funkcií: prezenčnej sily hudby, znamenajúcej 

„presvedčivosť a dokonalosť toho, ako je spravená“ a zároveň funkcie reprezentačnej, „ktorá 

znamená, že hudba na niečo odkazuje, vysvetľuje, modeluje procesy“.
11

 

Pre Juraja Hatríka je zároveň ťažiskovým inšpiračným zdrojom záujem o svet detí. 

Venuje mu dlhodobo množstvo energie v rámci svojej kompozičnej činnosti, určenej priamo 

detskému interpretovi a poslucháčovi. Súčasne sa necháva inšpirovať detským fenoménom 

ako princípom, ktorý má zotrvať v pocite umelca natrvalo, aby mu dodával priestor pre 

radosť, sviežosť, hravosť, iniciatívnosť, bezprostrednosť, úprimnosť. Dôsledkom je vzájomné 

prelínanie mnohých motívov a citátov z drobných detských skladbičiek a cyklov, ktoré sa 

objavujú v nových kontextoch a súvislostiach v jeho dielach komorných, orchestrálnych či 

hudobno-dramatických. Jeho hudobná reč nie je idylická ani bezkonfliktná, práve naopak, jej  

                                                           
10

 Bližšie In CHALUPKA, Ľubomír. 2011. Slovenská hudobná avantgarda. Bratislava : Katedra hudobnej vedy 

FF UK, 2011. ISBN 978-80-223-3115-9. 
11

 HATRÍK, Juraj, Čunderlíková, Eva. 2003.  Hlas pamäti. Portrét skladateľa Juraja Hatrík. Bratislava : H plus, 

2003, s. 62. ISBN 80-88794-34-X. 



Tvorivosť v škole – škola tvorivosti 
ONLINE KONFERENCIA 6. – 7. 11.2013 

 

63 
 

 

cesta k poznaniu, vyústeniu, uspokojeniu, katarzii vedie cez kolízie, krízy, deštruktívne 

procesy. Rozprávkovo jednoznačný boj dobra so zlom nachádza pokračovanie v 

ambivalentnosti protikladov krásy a ohavnosti, lásky a nenávisti, prostoty a komplikovanosti, 

radosti a smútku, láskavosti a násilia, mladosti a staroby, života a smrti.   

Okrem kompozičnej činnosti sa Hatrík venuje so zaujatím aj práci pedagogickej. Je 

autorom vzdelávacieho konceptu pre školy, v ktorom prináša množstvo návrhov, nápadov 

a postupov, ako premeniť suchopárne poznávanie hudobných zákonitostí na pútavé 

pozorovanie hudobného organizmu ako živého procesu a zároveň ho aktívne skúmať a 

„ohmatávať“. Za účinné prostriedky poznávania považuje využitie presne cielenej metafory – 

ako spôsobu obrazového videnia a dramatizáciu – ako možnosť inscenovania síl, priamo v 

hudobnej štruktúre prítomných.  

Okruh autorov, ktorých textami sa Hatrík necháva inšpirovať k vlastnej hudobnej 

tvorbe alebo ich priamo zhudobňuje, je za viac ako štyridsať rokov aktívnej umeleckej 

činnosti skutočne bohatý a rôznorodý.
12

 Dá sa v ňom však sledovať jednotiaca línia, ktorej 

podstatu tvorí hľadanie radosti, lásky a zmysluplnosti, zobrazenie ľudského údelu, túžby 

človeka po poznaní, splynutí s prírodou, duchovnom naplnení. Zvlášť blízku rezonanciu 

nachádza skladateľ v tvorbe a názoroch básnika Milana Rúfusa. Jedným z dôvodov hlbokej 

úcty k nemu je prítomnosť archaicko-slovenskej rustikálnosti, ktorá sa uňho spája s výrazným 

svetoobčianstvom, s filozofiou všeobecného človečenstva“.
13

 Oceňuje Rúfusovo slobodné 

a tvorivé narábanie s ľudovým folklórom, ktoré nebolo nikdy technologické, bola v ňom vždy 

prítomná štylizovanosť do osobného gesta. Skutočnosť, že obecnú tvarovosť, ktorú Rúfus 

v ľudovom prejave nachádzal, dokázal posúvať do vyššej úrovne múzickej, Hatrík vo svojej 

tvorbe viackrát využil. Imponuje mu aj schopnosť Rúfusa nachádzať a oživovať v pradávnych 

vzorcoch novú energiu. Hatríkovo osobné cítenie korešponduje s Rúfusovou kresťanskou 

etikou, ktorá často znamená religióznu pokoru pred čistým zdrojom. Jeho súznenie s tvorbou 

básnika potvrdzuje aj podobný princíp rešpektovania archetypálnych vzorcov, ktoré sa 

v Hatríkovej tvorbe neustále objavujú a vynárajú. Viažu sa predovšetkým na symboliku 

materstva, dieťaťa, hrdinu. Okrem originálne inštrumentovanej hudobno-dramatickej 

kompozície Mechúrik-Koščúrik, kde využil v kontexte spoločného znenia výsostne sólové  

                                                           
12

 Spomeniem aspoň: Wilde, Andersen, Gogoľ, Rilke, Čechov, Roberts, Thákur, Lundkvist; zo slovenských 

autorov: Ďuríčková, Podjavorinská,  Rúfus, Feldek, Hevier, Válek, Mihálik.    
13

 Rozhovor s autorkou referátu dňa 3. 9. 2013. 
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slovenské ľudové nástroje, využíva Hatrík Rúfusovu poéziu v zborovej skladbe Zlatá muzika 

pre miešaný zbor, sopránový nástroj, zvonce a bubon (vydalo SHF Bratislava 1986). V rámci 

novšej tvorby sa necháva inšpirovať Rúfusovým cyklom Lupienky z jabloní, píše klavírny 

triptych Dvaja nad kolískou...(vydalo H plus 2008). 

Skladateľ je presvedčený, že práve tvorba pre deti má byť založená na snahe autora 

byť úprimný.
14

 Vo zvýšenej miere tu platí, že tvorca nesmie „predstierať, že má kľúče ku 

všetkým bránam, musí preukázať trpezlivosť v ich hľadaní, v hľadaní spolu s deťmi...“.
15

 

Hovorí v tejto súvislosti o pociťovaní príbuznosti so svetom dieťaťa a zároveň so 

schopnosťou pozorovať seba samého, pričom „kľúčom k účinku je použitie čohosi bytostného, 

archetypálneho, vnútorného, vyloveného z hlbín“.
16

 Zo skúsenosti autor konštatuje, že deti sú 

citlivé na neúprimnosť, kedy je im miesto originálu predkladaná schéma, klišé, banálne 

riešenie, ku ktorým sa tvorba pre ne často upína. Za jednu z najpodstatnejších „fosílií“
17

, 

vyvierajúcich z podvedomia, považuje práve uspávanku a riekanku: „Jej typologická hodnota 

pochádza  zhlboka...“.
18

 Je v nich obsiahnutá rétorika dotyku, pohladenia, kolísania ako 

jedných z najstarších rétorických princípov. Práve ich kriesenie považuje Hatrík za jeden zo 

spôsobov, ako sa priblížiť k detskej psychike.  

Malý triptych pre klavír Dvaja nad kolískou...(2008),  inšpirovaný poéziou Milana 

Rúfusa z cyklu  Lupienky z jabloní
19

, Hatrík venoval synovi Jurinkovi a jeho žene Marike – 

ako rodičom trojčiat. Štrukturálnej hre básnika, kedy z citácie známej riekanky odvodí vždy 

vlastné „pokračovanie“, príbeh, náladu, pridáva Hatrík nový rozmer: vlastný hudobný celok 

stavia z premysleného výberu troch riekaniek, ktoré Rúfus využil. Hatrík in dáva novú, 

symbolickú logiku nadväznosti od uspávanky, cez hru až k modlitbe. A hoci sú texty 

riekankami iniciovaných básničiek predovšetkým inšpiráciou k esencionálnemu ponoru do 

príznačnej nálady, zasahujú zároveň aj do vnútornej logiky hudobných obrazov. Zmienkou  

                                                           
14

 HATRÍK, Juraj. 2005. Rozprávka, modlitba a tajomstvo... Niekoľko myšlienok na okraj vlastnej tvorby pre 

mladých klaviristov. In: Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20.storočia v stredoeurópskom priestore. Banský 

Bystrica : UMB, 2005, s.176-186. ISBN 80-8083-155-6. 
15

 Tamtiež, s.177. 
16

 Tamtiež, s.177. 
17

 Autor sa pri použití tohto termínu odvoláva na štúdiu S. Kinga O psaní – memoáry o řemesle, v ktorej 

spisovateľ hovorí o písaní príbehov, ako o objavovaní sveta, ktorý tu bol,  ako „nachádzaní fosílií v zemi“. In: 

HATRÍK, Juraj. 2005. Rozprávka, modlitba a tajomstvo...Niekoľko myšlienok na okraj vlastnej tvorby pre 

mladých klaviristov. In Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20.storočia v stredoeurópskom priestore. Banský 

Bystrica : UMB, 2005.ISBN 80-8083-155-6, s.176 - 186. 
18

 Tamtiež, s.178. 
19

 RÚFUS, Milan. 1993. Lupienky z jabloní. Bratislava : Mladé letá, 1993. ISBN 80-06-00230-4. 
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o „nitkách riekaniek do triptychu utkaných“, uvedenou v závere partitúry, Hatrík interpreta aj 

poslucháča nabáda k ich hľadaniu. Odhaľujú sa mu až postupne, pri opakovanom počúvaní. 

Nejde o citácie ľudových, všeobecne známych motívov, sú to melodické fragmenty, ktoré 

skladateľ na spomínané ľudové slová vytvoril sám a potom rozvádzal do novších tvarov. 

Navyše, v každej skladbičke akoby „zapravil“ do nového kontextu. Prvá časť cyklu, nazvaná 

Dana, rúčky, dana...Uspávanka (Lenke) evokuje predstavu o kolísavom pohybe, v skutočnosti 

však nepravidelnom, vždy však v dialógu vrchného a spodného hlasu. Motív „dana, rúčky, 

dana“ zaznie naplno až v závere,  kedy sa už ponára „do sna“. Symbolicky, ako pohladenie 

od oboch rodičov. Druhá časť cyklu Varila myšička kašičku... Hra (Miškovi) je tektonicky 

členená na dva diely. Prvý  odráža  striedajúci sa dvojhlas žensko-mužského princípu. Druhý 

diel je prudko kontrastný, melodická fráza na text „Tomu dala...“, je tu ilustratívne 

zopakovaná štyrikrát. Vystrieda ju s naliehavou gestikou vyjadrená rétorická plocha „A tomu 

malému...“, ktorá vytvorí napäté očakávanie. Jeho naplnenie je prekvapivé, vtipnou, hravou, 

toccatovou podobou je celok uzavretý v tektonicky zámerne „kostrbatom“ tvare „nič 

nedala...iba mu prasiatko zaklala!“. Tretí obraz Klnka, klnka, daj nám slnka...Modlitba 

(Eliške), skladateľ neponíma tradične ako nejaký asketický spev, ale ako scénu prírodného 

zrodu. Využíva hneď v úvode vlastnú tému, ktorá pôsobí majestátne, s tým, že 

v nasledujúcom vývoji s ňou pracuje vždy v novom kontexte. Objavuje sa ako téma pre 

dvojhlasný kánon,  neskôr harmonicky hutnejší, až po jeho záverečnú „zrelosť“, často 

prerušovanú vzletmi i spočinutiami. Opäť je tu využívaná symbolika „dvojhlasu“ dospelých. 

Druhé zopakovanie chorálovej témy sa zasekne v kolízii, vo výrazne dramatickej 

a rapsodickej ploche. Uniknúť z nej napomôže citát z inej Hatríkovej skladby Motýľ z roku 

2001; Hatrík o niekoľko rokov neskôr vytvoril aj ďalšieho „motýľa“ - skladbu, parafrázujúcu 

materiál z Beethovenovej známej skladby Pre Elišku. Tento „Motýlik Eliška“ pre vnučku 

Elišku krátkym návratom motívu z prvej časti atmosféru „ukolíše“ a nesie prosbu o slnko až 

k „výšinám“. Celý triptych patrí do radu skladieb o detstve. Interpretačne je určený 

vyspelejšiemu klaviristovi. Poslucháčsky môže osloviť okrem detí školského veku aj 

dospelého, ktorému prináša odkaz o tom, čo býva na dne detskej duše uložené a nánosmi 

rokov možno prekryté. Cyklus znamená zároveň pripomenutie, aby svet detí nebol predčasne 

deformovaný, aby mu boli poskytnuté dostatočne výživné dávky duchovnej potravy. A k nim 

uspávanka, hra a modlitba určite patria.  
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Médium rozprávky považuje Juraj Hatrík za syntetické: „Je to integrovaný 

priestor, prienik množstva množín a vektorov, ktorými skladateľ môže vnikať do detského 

sveta“.
20

 Rozprávke venuje intenzívnu pozornosť, hľadá v známych príbehoch priestor pre 

hudobné stvárnenie, vytvára nové fabulácie, parafrázy, variácie. Rozprávkové motívy autor 

predkladal aj ako materiál na spracovanie v rámci tvorivých seminárov Hudobné dielne, ktoré 

realizoval so študentmi na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Mnohé z nich 

prerástli do samostatných spevohier.
21

   

Veršovaná rozprávka Milana Rúfusa Zlatá muzika nesie v sebe alegóriu „poľovníka“, 

ktorý „muzike“ síce trocha ublíži, ale iba preto, aby ju oslobodil z väzenia  a sám povýšil do 

stavu neohrozenosti. Príbeh ukrýva podobenstvo o podstate umelcovej práce, o poslaní 

umeleckej tvorby. Hatríkovo zhudobnenie predlohy – pre miešaný zbor, sopránový nástroj, 

zvonce a bubon - rešpektuje jej tektonickú postupnosť. Zároveň ju však nanovo štrukturuje, 

obohacuje, rozširuje. Hudobným spodobením „Zlatej muziky“
22

 je sopránový nástroj - flauta, 

ktorý sa, v závislosti od logiky príbehu, ocitá v rôznych hudobných prostrediach a kontextoch. 

Dva sólové party – hneď v úvode a po prvých dvoch strofách, vyjadrujúcich „let“ – sú 

zostavené z motivických jadier ľudovej idiomatiky, typickej pre flautu, píšťalku v ľudovom 

využití. Predstavujú slobodnú, voľne sa tvarujúcu, v podstate improvizovanú  „hmotu“. 

Pripomínajú spôsob hry sólových ľudových inštrumentalistov aj s príznačnou črtou 

spontánnej radosti, predvádzania sa. Motivicky, často fragmentárne, ako bunky, sú potom 

prítomné v celej hudobnej kompozícii. Príznačne sa pretavujú do spevu, stávajú sa nositeľom 

melódie. Poslucháčsky sú ľahko rozpoznateľné aj plochy napätia, ktoré korešpondujú 

s negatívnymi silami v príbehu a ostro kontrastujú s prirodzeným, plnokrvným viachlasným 

chorálom, vyjadrujúcim ľud, hlas celej dediny. Dramatický zlom v skladbe predstavuje 

tenorové sólo – spev mládenca, ako víťazstvo po dvoch peripetiách: uväznení muziky 

v úkryte ježibaby a jej ohrození zbraňou šuhaja. Spôsob, akým Hatrík uchopuje zhudobnenie 

veršovanej rozprávky, nie je prvoplánový, ilustratívny. Predstavuje vyspelú a komplikovanú 

hudobnú reč, ktorá svojim analyticky premysleným postojom posúva vnímanie básnického 

textu do ďalšej významovej roviny.  Vracia rozprávku do stavu, kedy bola príbehom ako 

takým, oslovujúcim svojou vnútornou silou deti i dospelých. 

                                                           
20

 HATRÍK, Juraj. 2005. Rozprávka, modlitba a tajomstvo...Niekoľko myšlienok na okraj vlastnej tvorby pre 

mladých klaviristov. In Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20.storočia v stredoeurópskom priestore. Banský 

Bystrica : UMB, 2005, s. 180. ISBN 80-8083-155-6. 
21

 Napríklad Statočný cínový vojačik, Bájky o Levovi, Turci idú. 
22

 Alegória múzy, inšpirácie, tvorivej sily, umeleckého potenciálu. 
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K básnickej a literárnej tvorbe autorskej sa u Juraja Hatríka pridáva,  ako žriedlo 

pre inšpiráciu, aj tvorba ľudová. Skladateľ poznáva čaro detských riekaniek, hádaniek, 

poprekrúcadiel, dôveruje sile rozprávkového, bájneho či baladického príbehu, pozoruje 

ľudové piesne, tance, zvyky, tradície, obyčaje, aby ich idiomatiku vstrebal a zapracoval do 

vlastného jazyka, osobitej poetiky, dal ich pôvodnému zmyslu nový význam, kontext, 

súvislosť. Nehľadá za každú cenu nové a originálne melodické, rytmické či tektonické tvary 

alebo kompozičné prístupy. Jeho hudba, vychádzajúca primárne z dedičstva európskej 

hudobnej tradície a založená na dokonalom ovládaní priestoru rozšírenej tonality,  je často 

labyrintom vlastných odkazov, z hudby iných autorov odvodených citátov i všeobecne 

dostupných a známych rétorických zvratov, ktoré kombinuje, premiešava, spája. Vytvára tak 

často účinok nového, a predsa poznaného.  

Detskému interpretovi a prijímateľovi adresuje Hatrík vokálne (zborové) cykly Vysoký 

otec, široká mať, Nie som človek, predsa žijem..., v ktorých využíva múdrosť a fantázijnosť 

ľudových hádaniek. Sú to farbisté hudobné obrazy, sprítomňujúce prírodné fenomény, živly, 

rastliny, zvieratá, spôsobom, ktorý je detskej optike blízky a pútavý. Ukrývajú v sebe zároveň 

bohatý potenciál k dramatickej hre a inscenovaniu.
23

 Sila slovenskej a českej ľudovej 

melodiky a tanečného elementu ožíva naplno v spevohre v dvoch dejstvách Bájky o Levovi.
24

 

Svoj blízky vzťah k baladám, ako literárnemu druhu, ale zároveň aj baladickosti ako 

špecifickom ryse hudobnej reči, spájajúcom v sebe intimitu, nehu, lyrizmus a zároveň 

dramatickosť a tragiku, Hatrík vyjadruje v citáte Robinsona Jeffersa. Uvádza ho v motte 

projektu Balady o dreve:
25

„Ľahko je spoznať krásu mimoľudských vecí, mora, mora, búrky a 

hôr; ona je ich dušou a ich zmyslom. Ľudstvo má svoju menšiu krásu, znečistenú a bolestnú, 

musíme zoceliť svoje srdcia, aby sme ju uvládali niesť. Svoje srdce som zocelil len trochu: 

naučil som sa, že šťastie je pre nás cenné, ale bolesť nám dáva cenu...“.
26

 

Ľudovú baladu Vyletel vták (1975) zhudobnil Juraj Hatrík ako skladbu pre sólové 

hlasy, zbor a komorný orchester. V jadre silného baladického príbehu stojí dráma príchodu 

milého z vojny, za dievčinou, ktorá ho očakáva a odmieta akýkoľvek kontakt so svetom,  

                                                           
23

 Autorka realizovala oba cykly so študentmi špecializácie Hudobná výchova a deťmi ZUŠ vo viacerých 

verziách (dostupné na DVD, archív autorky). 
24

Spracované In PIRNÍKOVÁ, Tatiana. 2005. Sny, projekty, dozrievanie...Hudobný workshop ako priestor pre 

integráciu. Prešov : Súzvuk, 2005, 170 s. ISBN 80-89188-07-9. 
25

 Jeho samostatná verzia bola realizovaná na Katedre hudby v Prešove v roku 2003. Bližšie In PIRNÍKOVÁ, 

Tatiana: Sny, projekty, dozrievanie....Hudobný workshop ako priestor pre dozrievanie. Prešov : Súzvuk, 1995. 

ISBN 80-89188-07-9. 
26

 HATRÍK, Juraj: Balady o dreve. In HATRÍK, Juraj, Čunderlíková, Eva. 2003. Hlas pamäti. Portrét skladateľa 

Juraja Hatrík. Bratislava : H plus, 2003, s. 62. ISBN 80-88794-34-X. 
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so slobodou
27

. Návrat nie je radostný, je poznačený tragédiou, na smrť dorúbaný milý 

zomiera. Strofickej piesni, nesúcej v sebe znakovosť smútku a nostalgie, dodáva skladateľovo 

zhudobnenie novú plastickosť, dramatickosť, vďaka ktorým naberá celá skladba charakter až 

scénického výjavu. Tajomnú atmosféru starobylého príbehu dosahuje skladateľ archaizujúcou 

harmonizáciou, s využitím elementárnych harmonických postupov, ktoré zároveň spája 

s expresívnymi avantgardnými prvkami.
28

 Nepoužíva tradičnú harmonickú úpravu, pri 

ľudových piesňach bežnú a bezprostredne očakávanú. Baladická pieseň „Vyletel vták“ to 

vlastne ani  neumožňuje – je z hľadiska metodiky kresánkovskej analýzy „urlínií“, 

vnútorných subtonálnych kostier, cez ktorú Kresánek akoby „uhlíkovou“ metódou určoval 

starobylosť, archaickosť ľudového tvaru, jednou z najgeniálnejších a najsvojbytnejších 

štruktúr v slovenskej ľudovej piesňovosti. A nielen v nej, varianty tohto nápevu sa v 

podunajskej kotline vyskytujú na viacerých miestach,  nielen na Slovensku. Šetrne, avšak 

s istotou účinku využíva rétorické zvraty, ktoré anticipujú alebo dotvárajú dejovú líniu. Efekt 

vokálneho partu znásobuje kombináciou sólových partov- dievčina, milý - so zborovými 

plochami, v ktorých chór nenadobúda len úlohu komentátora deja, avšak aj činiteľa a 

spolutvorcu atmosféry. Ťažisko psychologického vykreslenia drámy je presunuté na 

inštrumentálne spracovanie, ktoré je oproti stabilnej melódii značne premenlivé. Osobité 

postavenie má klavír, ktorý vystupuje do popredia v dramaticky zlomovej situácii, keď milý 

umiera. Prináša chorál, v ktorom je vyjadrená premena osudovosti, tragickosti, neoblomnosti 

na zmierenie, ľútosť, úľavu. Svoju úlohu zohráva v skladbe aj tempo. Je pomalé, ako chod 

času, ktorý plynie nezastaviteľne, nekonečne, avšak v individuálnom cítení a prežívaní je 

vždy inak napĺňaný.   

Hoci optimizmus a radosť sú v súčasnej hudbe Juraja Hatríka permanentne prítomné, 

stále viac miesta sa v jeho tvorbe otvára pre zamyslenie, smútok, nostalgiu, spomienku. 

V tvorbe každého umelca je to rys prirodzený, ak sa usiluje o to, aby sa princípom tvorby stal 

život sám, aby malo umenie „vážnosť života“.
29

  

Syntéza radostného a hravého, temperamentného a energického, láskavého a hĺbavého 

i osudového a tragického ožíva v klavírnej skladbe pre ľavú ruku Smutno spieva vtáčik.
30

   

                                                           
27

 Vták, ktorý vyletí milej pod okienko – ako symbol slobody. 
28

 Príkladom sú netradičné spôsoby hry na klavíri: brnkanie na strunách, vytváranie sonických plôch. 
29

 Výraz J. M. Guyaua, ktorý uvažuje  o poslaní umenia. In GUYAU, Jean Marie. 1955. Umenie ako výraz 

života. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1955, s. 9.  
30

 Skladba je autorom definovaná ako canzona quasi una fantasia per mano sinistra. 
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Je venovaná veľkému švédskemu básnikovi Tomasovi Transtrőmerovi
31

, ktorý pre ťažkú 

chorobu prišiel o možnosť hrať na klavíri obomi rukami. Juraj Hatrík skladbu písal v čase, 

keď zomieral Milan Rúfus, s intenzívnou myšlienkou na neho.
32

 Nechal sa inšpirovať 

slovenskou ľudovou piesňou z Gemera Smutno spieva vtáčik. V skladbe zaznie na úvod ako 

vokálne sólo. V jej texte
33

 je uložená hlboko potláčaná emócia smútku. V následnom, 

zámerne dispozične ohraničenom priestore,
34

 Hatrík bravúrne rozohráva paletu meniacich sa 

nálad, ktorých nostalgický podtón je striedaný vzdorovitou a energickou toccatovosťou, 

impresívnou snivosťou či hravou, temperamentnou tanečnosťou. Motivické východisko 

z ľudovej piesne je v celej skladbe evidentne prítomné. Výrazovú premenu melodických 

plôch i motivických jadier Hatrík zvláda s vedomím transparentnej konštrukčnej 

kompaktnosti. Nachádza v melódii potenciál pre množstvo rétorických zvratov a premien, 

ktoré využíva. Kombinuje jednohlasný meditatívny spev s plochami harmonického chorálu, 

často fungujúceho ako predel k novej nálade. Celá skladba tak pôsobí ako hlboké filozofujúce 

zamyslenie sa nad podstatou života, nad jeho plynutím i napĺňaním. Oživuje schopnosť 

spomínať, vyrovnávať sa so zásahmi osudu, snívať, zdieľať.  

  Pre tvorbu Juraja Hatríka nikdy nebola typickou módnosť či pragmatická zámernosť. 

Jej úsilie sprostredkovať svedectvo človeka, ktorý myslí a cíti, pozoruje a prežíva, nachádza 

dlhé roky odozvu u mnohých interpretov, poslucháčov i spolupracovníkov. Môže v bohatej 

miere ovplyvniť i priestor jazykovedný, v ktorom sú sledované tvorivé spracovania 

literárneho textu. Hatrík, podobne ako Rúfus, nerozlišuje vo svojej tvorbe témy súčasné od 

archaických, pokúša sa nachádzať ich univerzálnu hodnotu. Usiluje o umeleckú tvorbu 

v duchu hesla: 

„Nech berieš do dlane čokoľvek, máš iba dve možnosti: alebo na to vidíš alebo nevidíš. 

Ostatné prívlastky zahmlievajú podstatu“.
35

   

                                                           
31

 Ide o nositeľa Nobelovej ceny za literatúru za rok 2011. 
32

 V partitúre sú uvedené dva údaje: 8.januára 2009 – dokončenie skladby a 11. januára 2009 – odchod Milana 

Rúfusa. 
33

 Smutno spieva vtáčik/v klietke ulapený,/ keď sa rozpomína/ na hájik zelený.../A ja si tak smutno-/neveselo 

spievam,/ keď sa na svoj dievčenský stav/ rozpomínam.../ Zelená trávička,/ po ktorej chodievam,/ lebo ja ju 

často/ slzami polievam./Ústa mi spievajú,/ oči sa mi smejú,/ ale od srdiečka/ slzy sa mi lejú.../ 
34

 Hrá sa iba ľavou rukou. 
35

 Citát M. Rúfusa. In NANDRÁSKY, Karol. 2002. Milan Rúfus – poeta sacer v rozhovore so životom. 

Bratislava : Q 111, 2002, s. 88. ISBN 80-85401-95-9. 
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