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Editoriál

Kamkoľvek sa obrátime, pri pátraní po živote a diele Juraja Hatríka sa vždy za jeho
menom objavia ako nerozlučná dvojica slová skladateľ a pedagóg. V lepšom prípade aj
ďalšie spresňujúce a rozširujúce informácie – hudobný analytik, mediátor, moderátor či
animátor hudby, hudobný mysliteľ, literát, filozof či psychológ... Aktívne pôsobí v hudobnom
živote na Slovensku už viac ako polstoročie – za ten čas ovplyvnil niekoľko generácií (nielen)
hudobníkov svojou širokospektrálnou tvorbou, priamym pedagogickým pôsobením,
ale i rôznymi aktivitami zacielenými na deti a mládež, učiteľov (súčasných i budúcich),
hudobníkov (tiež súčasných i budúcich) či milovníkov hudby všetkých vekových kategórií.
Málokto z mladšej či strednej generácie sa v detstve nestretol s jeho výchovnými koncertami
(ktoré dlhé roky aj sám uvádzal na pódiu), nepočul niektoré z jeho skladieb na koncerte
základnej umeleckej školy; mnohí určite zaevidovali niektoré z jeho diel na verejných
koncertoch a festivaloch doma i v zahraničí či v rozhlasovom alebo televíznom vysielaní...
V súčasnosti sa s osobnosťou Juraja Hatríka pri verejných príležitostiach stretávame už
pomenej; o to intenzívnejšie sa venuje kompletizovaniu svojho teoretického diela, aby sa
s jeho analýzami, názormi, projektami mohli oboznamovať aj ďalšie generácie. Postupne
vychádzajú knižné publikácie: vo vydavateľstve H plus – popri celom rade notovín –
boli dosiaľ vydané štyri knihy: Hlas pamäti – portrét skladateľa Juraja Hatríka, kniha
rozhovorov a odborných a literárnych textov (zhovárala sa a zostavila Eva Čunderlíková,
2003), Klíčenie semienok – tvorba Juraja Hatríka a jej pedagogické kontexty (Eva
Čunderlíková, 2013) a Juraj Hatrík: Cesty za hudbou a k hudbe – štúdie, úvahy,
analýzy (2016), tiež Juraj Hatrík: Drahokam hudby I. – texty k predmetu hudobná
výchova s didaktikou (nielen) pre učiteľov hudobnej výchovy (pôvodne Pedagogická
fakulta UKF Nitra 1997, H plus 2008). Ďalšie podnetné publikácie sú tiež Tatiana
Pirníková: Sny – projekty – dozrievanie – rozpracovanie troch hudobno-dramatických
projektov pre pedagogické využitie (Súzvuk Prešov 2005) a Eva Čunderlíková – Juraj
Hatrík: Kapitoly z integratívnej umeleckej pedagogiky a didaktiky – učebný zdroj ku
kontinuálnemu vzdelávaniu učiteľov (Metodicko-pedagogické centrum Bratislava 2012).
Kniha Bermudský trojuholník hudobnej pedagogiky je zameraná na pedagogické
pôsobenie Juraja Hatríka, ktoré odštartoval ako čerstvý absolvent štúdia na Hudobnej a
tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave v roku 1962. Pedagogickej
práci a tvorbe pre deti a mládež sa venoval – s krátkym prerušením v prvej polovici 70.
rokov 20. storočia – po celý život. Základné informácie o pedagogickom diele ako celku sú
zachytené už v knihách Hlas pamäti (cesta k hudobnej pedagogike) a Klíčenie semienok
(tvorba). Hatríkov prínos k smerovaniu a vývoju hudobnej pedagogiky na Slovensku a
jeho vplyvu na učiteľov z praxe (semináre, odborné konferencie, koncepčné materiály) i
budúcich učiteľov (počas pôsobenia na učiteľských fakultách i v rámci Doplňujúceho
pedagogického štúdia na HTF VŠMU) však ešte nebol predstavený verejnosti ako celok.

Editoriál

Do knihy sme sústredili texty, z ktorých niektoré už boli publikované v odborných
časopisoch či zborníkoch, väčšina z nich však verejne prístupná nebola – predovšetkým
prednášky z pedagogiky, ako ju prednášal vysokoškolským študentom (1990 – 2014), ale
i viaceré pedagogicky zamerané projekty; niektoré z nich realizované boli, iné ešte nie.
Zaradili sme však i tie – nielen preto, že je v nich množstvo inšpiratívnych podnetov pre
ďalšie generácie, ale ukazuje sa, že už prvé koncepty (napr. projekt vyučovania základov
kompozície na ĽŠU z r. 1979 či texty (prednášky) k problematike motivácie postojov
detí a mladých ľudí k hudbe, výchove ku kreatívnosti či pedagogickej interpretácii
hudobného diela z osemdesiatych rokov 20. storočia) predznamenávajú koncepciu
hudobnej pedagogiky, ktorú naplno rozvinul po návrate na HTF VŠMU v roku 1990.
Kniha je rozdelená do 6 ťažiskových kapitol. Prvé dve sú primárne teoretického
charakteru, pričom vychádzajú z vysokoškolských prednášok a tvoria dva z vrcholov
trojuholníka: učiteľ a žiak/dieťa. Tretím vrcholom je samotná hudba, o ktorú nám
(predovšetkým) ide – a tá sa už dlhodobo v pedagogickom procese kamsi stráca...
U Juraja Hatríka hudba tvorila centrálne východisko prístupu k hudobnej pedagogike
od samotného začiatku – popri zameraní na hudobnú teóriu a analýzu hudby počas
ašpirantúry na HTF VŠMU a krátkom pedagogickom pôsobení na Konzervatóriu v
Košiciach to bola hlavne skladateľská tvorba pre deti, cez ktorú sa usiloval priviesť
detského interpreta k poznaniu a pochopeniu hudobného diela, obsahu, hudobnej
štruktúry a jej zákonitostí, a to vyjadrovacími prostriedkami súčasníka. Preto sme
zaradili ako tretiu kapitolu autorskú analýzu vlastných skladieb pre deti a mládež,
napriek tomu, že približovanie hudby iným demonštroval spravidla na tvorbe iných
skladateľov širokého spektra štýlov i žánrov (viac nájdeme v iných publikáciách a štúdiách).
Vyznačuje cestu skladateľa, ktorý hľadal a postupne nachádzal formy a prostriedky,
ktorými dokáže dieťa osloviť a priviesť ho na cestu poznania tajomstva zvaného hudba.
Čo je však ďalším nevyhnutným krokom hudobného pedagóga po uvedomení si
uvedených troch „vrcholov trojuholníka“? Hľadanie a nachádzanie takých metód
pedagogickej práce, ktoré ich prepoja a dajú celému snaženiu zmysel. Východiskám,
predznačujúcim formovanie osobitej integratívnej hudobnej pedagogiky, ako ju postupne
rozvíjal, je preto venovaná štvrtá kapitola. Mohli by sme ju nazvať i štvrtým „vrcholom“
– nie je to však už plošný trojuholník, ale posúva nás do ďalšej dimenzie –do priestoru.
Mohli by sme povedať, že spolu vytvárajú akúsi pyramídu, ktorej vnútro vypĺňa nespočetné
množstvo vzťahov a vzájomných interakcií. Vedci hovoria, že vo vnútri pyramídy možno
zosilniť energiu, že púhy pobyt uprostred má na človeka liečivé účinky, že nabrúsi žiletku
či čepeľ noža... Nesprávne metódy pedagogickej práce majú za následok, že hudba ako
významový celok sa rozplynie v jednotlivostiach. Nie je to síce pôsobením magnetizmu
alebo čohosi iného, čo likviduje lode a lietadlá medzi Bermudami, Floridou a Portorikom,

ale nevhodným stanovením cieľa a nesprávnymi metódami. Ostane len nespokojný učiteľ,
znechutený žiak a hudby nikde... Preto ma metóda percepčnej analýzy, ako ju dlhé roky
aplikuje Juraj Hatrík, vždy priťahovala; že ide za obsahom, za významami tvarov a
výrazotvorných prostriedkov hudby. To som sa vždy snažila hľadať aj ja so svojimi žiakmi.
Dualizmus skladateľ – pedagóg sa u Juraja Hatríka prejavuje v konkrétnych tvorivých výstupoch –
projektoch. Tie sme rozdelili do dvoch skupín:
-

projekty zamerané na dieťa (realizované i nerealizované) – 5. kapitola

-

projekty zamerané na pomoc učiteľom – 6. kapitola

Je to však len zlomok z veľkého množstva rozpracovaných projektov; scenáre výchovných koncertov
pre školy (alebo lepšie hudobno-scénických výchovných projektov) či hudobných dielní pripravujeme
na sprístupnenie v ďalších publikáciách i s notovým materiálom a budú vydávané postupne.
Eva Čunderlíková, Bratislava 26. novembra 2018
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