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Zámerom príspevku je prezentovať fenomén hry vo vzťahu k vybraným estetickým, psychologic-

kým a filozofickým koncepciám a zároveň ukázať na jeho využitie v konkrétnom hudobnom diele. 

Vybrali sme zo širokého okruhu autorov troch, ktorých koncepciu hry sa snažíme opísať, bližšie špe-

cifikovať, vzájomne porovnávať, nájsť prepojenie, vzťahy, podobnosť, či odlišnosť. Zároveň konfron-

tovať s myšlienkami ďalších autorov, ktorí s tematickou oblasťou korešpondujú. Ťažiskovým pre nás 

boli odborné texty troch autorov: Eric Berne, Johan Huizinga, Hans-Georg Gadamer a ich koncepcie 

hry.  

Pre pohľad E. Berneho je príznačným pre analýzu hry hľadisko psychologické, so zameraním na 

sociálnu psychiatriu, čo sa odzrkadlilo v jeho interpretovaní hry a jej vysvetľovaní na príkladoch 

z každodenného života. Jeho kniha Jak se lidé hrají nám ponúka špecifickú a originálnu analýzu 

štruktúry hier, ich typológiu, odôvodňuje ich význam a snaží sa o sústredenú definíciu hry, ktorá je 

založená na trojvrstevnej existencii stavu ega, ktoré prezentuje ako celok ľudskej psychiky. Definuje 

ich takto: „1.stav ego, který je odrazem stavů ego rodičovských osobností, 2. stav ego, který nezávisle 

usiluje o objektivní hodnocení skutečnosti, a 3. stav ego, který představuje pozůstatky minulosti, stále 

aktivní já, jež bylo zafixováno v raném dětství. Jejich nositele nazýváme populárně rodič, dospělý 

člověk a dítě.“ (Berne, 2011, s. 27 – 28) Úroveň Ega, čo iným slovom môžeme nazvať aj „dieťaťom 

v nás“ je podľa Berneho to najcennejšie z čoho pramení imaginácia, túžba hrať sa a tvoriť. Dieťa je 

u neho hlavným nositeľom významu v hrových činnostiach. Vrstva rodiča je zrkadlovým obrazom 

detskej zložky a pre dieťa je autoritou, ktorej sa podriaďuje. Nakoniec tretia vrstva a tou je „dospelý 

v nás“ sa nachádza medzi týmito dvoma vrstvami. Je odrazom toho, čo sme počas svojho života 

nadobudli, teda naše skúsenosti, inteligenciu a pamäť. 

V hudobno-pedagogickej oblasti nadväzuje na Berneho myšlienky a bližšie rozvíja ich obsah hu-

dobný skladateľ prof. J. Hatrík. V súvislosti s Bernem tvrdí, „jeho koncepcia ľudskej hry- jej zdrojov, 

mechanizmov, foriem, funkcií ap. si uchováva sviežosť a inšpiratívnosť dodnes. Jeho analýza vzťahov 

medzi iniciátorom a recipientom sa opiera o predpoklad, že na sociálnej a psychologickej rovine kon-

taktu medzi ľuďmi sa uplatňuje trojdomá viacvrstevnosť štruktúry ľudskej osobnosti a to úroveň die-

ťaťa, dospelého a rodiča.“ (Hatrík, 2012, s. 28). Hatrík hovorí v súvislosti s Egom aj o empatii, ktorá 

je súčasťou hrového procesu, či už ide o kontakt medzi dieťaťom a rodičom, alebo v rámci iných 

vzťahov. Prikláňa sa k Berneho teórii a dáva mu za pravdu v myšlienke, že ľudské hry sú iba akousi 

náhradou za skutočné intímne kontakty. Hatrík o osobnosti dieťaťa hovorí ako o trvalom 

a inšpiratívnom tajomstve pre skladateľa, tvorcu a charakterizuje ho ako bystrého a vnímavého part-

nera. Zaujímavá je teda nielen Berneho koncepcia delenia hier, ale aj problematika jej pedagogického 
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využitia, ktoré Hatrík smeruje k výchove kvalitného hudobného poslucháča a interpreta.
1
 Realizáciou 

hudobno-pedagogických projektov Juraja Hatríka, v rámci ktorej uplatňuje aj pedagogické zásady 

skladateľa sa na pôde Prešovskej univerzity dlhodobo zaoberala Tatiana Pirníková (Pirníková, 2012, 

s. 465 – 469). 

Berne chápe a intepretuje hru cez spoločenský styk. „Nejuspokojivější formou společenského styku 

jsou hry a důvěrné vztahy. Významný společenský styk se nejčasteji projevuje v podobě hry.“ (Berne, 

2011, s. 22). Základnou jednotkou spoločenského styku je transakčná analýza, ktorá je spojená 

s komunikáciou. Jej základom je transakčný podnet. Ten je vyvolaný osobou, ktorá začne 

komunikovať ako prvá, pričom transakčná reakcia je spojená s druhou osobou, ktorá na podnet 

reaguje. Transakčná analýza sa zaoberá hrami, ktoré sú iracionálne, reálne avšak skutočné (Berne, 

2011). Ak hovoríme o podnetoch, ktoré ovplyvňujú jedinca pri jeho konaní, Berneho koncepcia 

vychádza z predpokladu, že v akejkoľvek situácii môže človek prejaviť jeden z týchto stavov, ktoré sú 

od seba oddelené a navzájom sa líšia. Produkujú bohaté a mnohovrstevné komunikačné modely. 

Berne uvádza, že správanie človeka je v týchto modeloch odlišné. Iný model komunikácie nastáva pri 

dialógu dieťaťa s dieťaťom, ako napríklad dieťaťa s rodičom. V komunikačných väzbách ktoré 

vznikajú, dochádza k určitej hierarchickosti (Berne, 2011).  

Je možné konštatovať, že hra ako komunikačný model stojí v centre pozorovaní aj ďalšej autorky 

Michaely Maličkovej. Dospieva zároveň k názoru, že o hre môžeme uvažovať aj ako o estetickom 

fenoméne, pretože má kvality, ktoré sú typické pre estetickú oblasť: „Hra sa napĺňa, realizuje až 

aktom hry, podobne ako sa objekt stáva estetickým až v procese recepcie. Oba procesy potvrdzujú 

nevyhnutnú aktívnu prítomnosť, účasť subjektu. Hra aj estetický objekt vykazujú vlastnú vnútornú 

logiku, usporiadanie, prípadne pravidlá sú súčasťou skutočného sveta.“ (Malíčková, 2008, s. 49) 

Ak uvažujeme o význame hier, je potrebné rozlišovať význam historický, kultúrny a osobný. Hry 

s historickým významom sa prenášajú z generácie na generáciu, pričom o kultúrnom význame hier je 

možné hovoriť aj v spojitosti s výchovou detí. Rôzne kmene či rodiny dávajú prednosť určitým hrám. 

Ľudia si vyberajú priateľov podľa toho, či hrajú tie isté hry ako oni. (Berne, 2011) Berne sa 

prostredníctvom modelov, významov a typológie hier snaží vysvetliť vzťahy medzi ľuďmi. Podľa 

neho spoločenská činnosť spočíva práve v hraní hier. Snaží sa zistiť, ako hra ovplyvňuje jedinca zo 

spoločensko-výchovného hľadiska a vysvetľuje princíp hry premietajúci sa na vzťah človeka 

k spoločnosti. Za základnú charakteristiku ľudských hier považuje ich reálne prežívanie a 

usmerňovanie, miesto predstieraných citových prejavov. 

V úplne inej rovine nazeral na problematiku hry Hans-Georg Gadamer, významný nemecký filozof 

20. storočia, fenomenológ, ktorý sa zaoberal antickou filozofiou, jazykom, estetikou a filozofickou 

hermeneutikou. Hru chápal vo vzťahu k symbolu a k slávnosti, čo vysvetľuje v knihe Aktualita 

krásneho, s podtitulom Umenie ako hra, symbol a slávnosť. Zdôrazňoval ich hierarchickú funkciu vo 

vzťahu k spoločenskému vývoju a videl v nich spojitosť a postupnosť. Vychádzal z predpokladu, že 

hra sa mení pri vyššom štádiu na symbol a na slávnosť. Autor ich nie náhodne menuje práve v tejto 

postupnosti. Symbol a symbolický charakter umenia vysvetľuje ako spôsob odkazu. „Ten význam, na 

ktorý odkazuje, zároveň aj stelesňuje v sebe samom a súčasne je zárukou tohto významu. Podstata 

symbolu má svoj význam v sebe samom.“ (Gadamer, 2011, s. 66 – 67). O slávnosti hovorí ako 

o poslednom titule vo vzťahu k hre, pretože slávnosť je oslavou a oslavovanie umením. Hra je 

elementárnou funkciou ľudského života do tej miery, že ľudská kultúra bez herného prvku 

vonkoncom nie je mysliteľná. Gadamer uvažuje o hre a o tom, čo je v nej obsiahnuté. Podľa jeho 

chápania a vysvetlenia si hra sama určuje pravidlá, niečo vyjadruje, snaží sa o komunikáciu, je 

sebavyjadrením herného pohybu. V tejto Gadamerovej myšlienke je možné nachádzať 

korešpondencie s názormi Berneho, ktorý vo svojich úvahách uvádza spoločnosť ako základ pre 

komunikáciu. Gadamer sa vo vzťahu k hre zameriava aj na diváka a charakterizuje ho ako istého 

pozorovateľa, ktorý sa na hru iba pozerá, ale na druhej strane sa jej aj sám zúčastňuje. Jedným z jeho 

centrálnych pojmov je hermeneutická identita v hre, ktorú vysvetľuje na základe akéhosi opakovania, 

nasledovania pravidiel, ktoré si hráč určuje sám. Aby ale nastala jednota celkového diela je potrebné 

                                                      
1
 Realizáciou hudobno-pedagogických projektov Juraja Hatríka, v rámci ktorej boli uplatňované aj pedagogické zá-

sady skladateľa sa dlhodobo zaoberá Tatiana Pirníková (2012). 
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spojiť to, čo sa vyprodukuje a vypovie, s tým, čo prijímateľ prijme a spracuje. Jedným z príkladov, 

ktoré Gadamer uvádza je počúvanie koncertu, kde nachádzame súvislosť umenia s hrou, pretože 

každý percipient sa stáva hráčom, či spoluhráčom, ak sa zapája do deja, alebo akcie už len tým, že 

daný objekt vníma, pozoruje, teda spracováva informácie o ňom. Každé dielo, ktoré je vnímané, 

necháva pre prijímateľa – toho kto vníma, herný priestor. Na to, aby sme ale pochopili význam 

umeleckého diela, je potrebná umelecká skúsenosť. (Gadamer, 2011) 

Tretím autorom, s ktorého názormi sme sa oboznámili, bol kultúrny historik Johan Huizinga. 

Skúmal hru cez optiku kultúry. Jeho spracovanie hry má širší kultúrny kontext. Nás však bude 

zaujímať vzťah hry k umeniu, čo nachádzame aj u Gadamera. Opisuje to vo svojom diele Homo 

Ludens. Porovnáva hru s kultúrou a tvrdí, že hra je staršia. Objavila sa v najjednoduchších formách 

nielen u ľudí, ale aj u zvierat. Prekračuje hranice biologickej a fyzickej činnosti. Huizinga si kladie 

otázku, prečo sa ľudia hrajú. Snaží sa pochopiť hru ako faktor v kultúrnom živote, vysvetliť ju 

a dokázať, že hra je sama o sebe základom a činiteľom kultúry. (Huizinga, 1990) Huizinga vidí herné 

súvislosti v činnostiach ľudí, vidíme tu preto podobnosť s myšlienkami Berneho, ktorý hry 

pomenováva pomocou vlastností a taktiež myšlienka, kedy Huizinga porovnáva hru s divadlom a na 

otázku či je hra vážna odpovedá, že môže niesť prívlastok vážnosti, korešponduje s názormi Berneho. 

Huizinga pridáva hre ďalšiu vlastnosť a tou je komično. Posúva ju tak do skupiny nevážnosti, pretože 

vyvoláva smiech a úzko súvisí s bláznovstvom. Z jeho myšlienok je možné odvodiť dominantný 

príklon filozofie hry k estetickej oblasti. Predovšetkým tým, že uvádza vlastnosti ako vytváranie 

poriadku v hre, napätie, rovnováhu, vyváženosť, kontrast, rytmus a harmóniu, čím korešponduje 

s napĺňaním pojmu krása. Huizinga označil hry, ktoré majú spoločenskú funkciu za vyššie formy hry. 

Hra je slobodná činnosť, čo prirovnáva k hre dieťaťa, ktoré sa hrá, pretože to chce ono samo. V tejto 

téze Huizinga korešponduje s názormi Berneho, ktorý práve dieťa pokladá za najdôležitejšiu zložku 

psychiky človeka a taktiež s názormi Hatríka, pre ktorého je dieťa inšpirátorom v jeho tvorbe. 

Huizinga zároveň zdôrazňuje, že ak nie je hra slobodná, mení sa na reprodukciu hry. Má sa konať vo 

voľnom čase a až druhotne sa stáva kultúrnou funkciou. Huizinga podotýka, že celé umenie sa rodilo 

z hry a predstavovalo hru. Dospieva tak k záveru, že pravá kultúra nemôže existovať bez herného 

obsahu. V názoroch Huizingu a Berneho je možné nachádzať istú spoločnú líniu Obidvaja pripisujú 

hre spoločenský charakter a zaraďujú tento proces do kultúrnej oblasti. Ak sa vrátime k Huizingovi, 

Maličková (2008) jeho chápanie hry pripodobňuje k detskej činnosti, ktorá je dobrovoľná 

a spontánna. Uvádza, že pre každú dobu sú príznačné iné herné modely. Ako príklad uvádza starovek, 

ktorý sa spája s gladiátorskými súbojmi, či s karnevalmi. Na to aby sme vedeli potvrdiť či hra má 

estetickú povahu alebo nie, je potrebné, aby spĺňala podmienky hernej udalosti a nimi sú: vymedzenie 

priestoru a času, vytvorenie hranice medzi skutočným a fiktívnym, a taktiež vytvorenie pravidiel. 

Umožňuje nám zažiť pocit slobody. Hra nadobúda význam keď sa deje, je hraná, teda napĺňa sa jej 

procesuálny charakter. Tento charakter funguje na procese otázok a odpovedí, teda ide o dialogickú 

povahu. Huizinga tvrdí: „Hra je pre spoločnosť nenahraditeľná kvôli zmyslu, ktorý je v nej 

obsiahnutý, kvôli významu, výrazovej hodnote i kvôli duchovným, spoločenským spojitostiam a pre 

jednotlivca sa stáva rovnako nenahraditeľnou ako biologická funkcia.“ (Huizinga, 1990, s. 227).  

Huizingove názory inšpirovali uvažovanie viacerých ďalších autorov. Podnetnými pre nami 

sledovanú tému sú myšlienky Romana Bergera, hudobného skladateľa, myšlienky R. Caillosa, či M. 

Maličkovej. R. Berger uvádza, že Huizinga poukázal na dôležitosť významu hry a zábavy pre kultúru 

a jej samotný vývin. Berger vo vzťahu k Huizingovi kladie ako zaujímavé rozšírenie pohľadu na 

podstatu hry. Maličková (2008, s. 33) v rámci porovnania Huizingu a Cailloisa uvádza: „Každá hra 

sa pohybuje v intervale medzi slobodou, invenciou, pravidlami a obmedzeniami. Huizinga tento pohyb 

nazýva napätie a Caillois vzťah medzi pravidlami, slobodou a predstavou ucelenosti, kódujú podľa 

neho významové spektrum pojmu hra.“ Pričom Caillois spája hru s umením a povyšuje formu nad 

obsah. Prináša do teórie hry triedenie herných aktivít podľa ich povahy a teda rozoznáva 4 základné 

kategórie podľa prevládajúceho herného princípu: agón, mimikry, ilinx a alea. Ak má hra princíp 

súťaže, zápasu, hovoríme o agóne. Ako sa vyjadril Caillois, v tomto type hry ide o predvádzanie 

vlastných schopností a snahu zvíťaziť. Už v Huizingovej koncepcii sa prejavil tento herný princíp ako 

najsilnejší. V tejto súvislosti môžeme hovoriť, že kultúrotvorný potenciál hry súvisí s agonálnym 

princípom. Ďalšou skupinou hier sú mimikry. V tejto skupine prevažuje ilúzia a hranie „akoby“. Hráč 
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na seba preberá inú podobu, pričom si pomáha maskou, či kostýmom. Zabúda na vlastnú osobnosť. 

Pre tento typ hier sú príznačné všetky vlastnosti hry až na autoritatívnosť pravidiel. Pre Cailloisove 

hry typu agón a mimikry je príznačná túžba, vášeň a zvádzanie. Tieto dve základné kategórie, ktoré si 

tak isto všimol aj Huizinga, pokladá Caillois za nedostačujúce, pretože nezahŕňajú celé herné 

spektrum. Preto uvádza ďalší typ hry ilinx a radí ho do najužšieho vzťahu s kultúrou a priemyselným 

pokrokom. Tieto hry spája s príťažlivosťou a omámením. V protiklade s agonálnymi hrami hovorí 

o hrách typu alea. Ide o hry náhody, kde hráč nemá vplyv na výsledok. Sú to hry odovzdania sa 

osudu. Ich súčasťou je zároveň črta, kedy sa hráč snaží náhodu prekonať, obrátiť ju vo svoj prospech 

(Maličková, 2008). Maličková spomína napríklad aj Nietzsheho tvorivý herný akt, Finkovu predstavu 

hry ako symbolu, Kantove podnety či Schillerovu teóriu pudov. „Friedrich Nietzsche usúvzťažňuje 

hru s tvorbou, tvorivý akt sa prekrýva s herným aktom. Pre Platóna je hra len nápodobou 

napodobňovania, má len akýsi výchovný potenciál. Napodobňovanie považuje Platón za 

najdokonalejší druh hry. Herné formy sú pre Adorna formami opakovania, opakovanie je v hre 

nápodobou neslobodnej činnosti. Pre Finka je hra podobne ale predsa inak ako pre Nietzscheho- 

spôsobom cestou k odhaľovaniu bytia. Fink volí symbol hry ako obraz, ktorý opisuje ako funguje svet 

a človek v ňom. Hra je prelínaním bytia a zdania.“ (Maličková, 2008, s. 16 – 20). 

V poslednej časti môjho príspevku sa snažíme ukázať, akým spôsobom tieto teórie pre nás 

ťažiskových autorov môžeme aplikovať na konkrétne dielo. Zamerali sme sa na súčasného 

slovenského hudobného skladateľa Juraja Hatríka, ktorého sme už spomínali v súvislosti s Bernem 

a jeho dielo, prezentované ako koncert s názvom Malí a veľkí. Zaznelo v interpretácii žiakov ZUŠ 

Jozefa Kresánka v Bratislave. Ide o umelecký projekt pre cimbal, nazvaný Lístky do pamätníka – 

drobné splynutia. Účinkovali v ňom: popredná cimbalistka Enikő Ginzery, 10 detských hráčov na 

orffovské hudobné nástroje a detské hlasy (zbor). Juraj Hatrík poňal túto skladbu ako stavebnicu, aj s 

návodom na použitie. Celok pozostáva z 3 častí nazvaných: Dotyky, Spojenia a Kantábile. Deti sa 

zoznamujú s konkrétnym hudobným nástrojom, ktorý je v tomto duchu chápaný ako „srdce“ či „duša“ 

celého diania. Podstatné je však to, že deti nepoznajú notový záznam, neanalyzujú hudobnú štruktúru, 

vnímajú hudobnú situáciu cez výraz a gesto, čo im umožňuje bezprostredne a spontánne reagovať 

prostredníctvom elementárnej interpretácie. Spontánne momenty, odohrávajúce sa na workshopových 

stretnutiach fixujú do malých hudobných interpretačných vstupov, v prirodzenom dialógu 

s virtuóznejším prejavom interpretky – cimbalistky. Hudobná hra je teda založená na princípe dialógu, 

ak dieťaťu predložíte presné emocionálne gesto, dokáže odpovedať spontánne, autenticky, 

nepotrebuje k tomu dlhodobé hudobné vzdelanie, reaguje priamo na hudobné podnety. Hatrík to 

vystihol vetou: „Nejde ani tak o improvizáciu. Pokiaľ sa správne hudbou pýtame, dostávame správnu 

odpoveď.“ Skladateľ konštruuje hudobné frázy premyslene, cimbal používa ako iniciátora dialógu. 

Úlohou detí je reagovať, hudobne komunikovať. Ide o psychologicky dobre zvládnuté situácie, 

navodzujúce dialóg, Hatrík sa v nich prejavuje ako dobrý znalec Berneovskej hry v meniacich sa 

„rolách“. Priestor na vzájomnú komunikáciu poskytuje práve hudba. Princíp hry tu teda skladateľ 

používa pri pedagogickej, ale aj kompozičnej tvorbe. Súčasťou správneho pochopenia hudobného 

gesta sú názvy jednotlivých častí hudobného projektu, ktoré vytvárajú explicitne samotné deti: Nebi 

ma? Pohladkaj ma. Krotíme medveďa, medveď pochoduje, Naháňame muchu.  

V Hatríkovej hudobnej hre pre deti a virtuózneho interpreta nachádzame korešpondencie 

s myšlienkami Huizingu o prítomnosti prvku komična. Súčasťou hudobného projektu je časť, nazvaná 

Naháňame muchu. Ide o hudobné vyjadrenie metaforického obrazu, kedy detský interpret sleduje 

výraz a hudobné gesto cimbalistky, ktoré je rýchle, úsečné, úderné, dynamické, zvukovo 

pripomínajúce let muchy. Ide o priamu detskú asociáciu z počutia tejto hudby, na základe ktorej 

vznikol nápad nereagovať prostredníctvom ľahkoovládateľného nástroja, ako to bolo v iných 

prípadoch, ale použitím mucholapky. Dieťa je následne poverené úlohou udrieť na cimbal vždy v 

situácii, keď motív ustrnie. Keďže je motivované presnou metaforickou predstavou, dokáže reagovať 

presne a spoľahlivo, aj napriek tomu, že cimbalový part predstavuje komplikovanú asymetrickú 

rytmickú štruktúru, ktorej tempo sa postupne zrýchľuje. Hudobný dialóg, ktorý vzniká, je tak 

duchaplný, svieži, plný humoru a korešponduje s prvkami komična, na ktoré vo vzťahu ku hre 

upozorňuje Huizinga.  
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V súvislosti s opísanou hudobnou hrou nám napadá korešpondencia s myšlienkami Gadamera, 

hovorí o dôležitosti spoluhráča. Aplikáciou jeho teórie na pozorované dielo zisťujeme, že dieťa má 

v pozícii poslucháča a následne interpreta veľmi významné postavenie, stáva sa spoluhráčom 

a účastníkom samotnej hry. Máme na mysli hru prostredníctvom hudobného prejavu. Práve v hudbe 

Gadamer vidí špecifickosť symbolického odkazu, čo môžeme chápať ako posolstvo pre dnešnú 

spoločnosť. Prostredníctvom hry, v našom prípade máme na mysli hru v hudbe, môže nastať tvorivé 

formovanie človeka. Je to cesta v duchu gadamerovského povyšovania hry na umenie.  
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