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IDEÁL „SLOVENSKÉHO ZVUKU“ A JEHO 
NAPLNENIE V DIELE SVETOZÁRA STRAČINU

Alžbeta Lukáčová

Ľudová hudba má v kultúrnych dejinách slovenského národa 
nezastupiteľné miesto – okrem toho, že predstavovala prirodzenú súčasť 
života vidieckeho a malomestského prostredia, bola jedným z hlavných 
prostriedkov, ktorými vzdelanci 19. storočia definovali svojbytnosť 
slovenského národa (Godár 2004). S týmto javom súvisia i mnohé 
pokusy o vytvorenie slovenskej národnej hudby. Táto idea nachádzala 
svoje prenesené východisko najskôr v tvorbe tzv. venčekárov1 na 
prelome 19. a 20. storočia, neskôr v tvorbe skladateľov generácie 
Mikuláša Schneidera-Trnavského (1881−1958), Viliama Figuša-
Bystrého (1875−1937) a Mikuláša Moyzesa (1872−1944). Napokon 
svoje pomyselné vyvrcholenie našla v predovšetkým kompozíciách 
predstaviteľov slovenskej hudobnej moderny.2 Ich tvorba sa niesla 
v znamení implantovania čŕt, ktoré sa považovali za charakteristické 
pre slovenskú ľudovú hudbu do skladateľskej tvorby oblasti tzv. 
vážnej hudby. Novým javom bolo, že títo skladatelia preniesli akcent 
z národnobuditeľského a osvetového obsahu svojej tvorby na esteticko-
umelecký rozmer (Burlas 1983). Proces cesty k artificiálnej slovenskej 
národnej hudbe však prebiehal veľmi komplikovane, priniesol 
množstvo ostrých diskusií a protichodných názorov. Ukázalo sa, že 
pôjde nielen o zápas o štýl, kompozičnú techniku, ale aj o ideový 
problém. Už tu bol predznamenaný ďalší vývoj skladateľskej tvorby 
priamo alebo nepriamo inšpirovaný folklórom, ktorý zakrátko nabral 
pod vplyvom spoločensko-politických udalostí špecifické smerovanie 
a svoje vyjadrovacie prostriedky si hľadá v podstate dodnes.

1. Milan Lichard (1853−1935), Blažej Bulla (1853−1919), Miloš Lihovecký (1862−1927) a ď. 
2. Najvýraznejšími a zároveň zakladajúcimi predstaviteľmi slovenskej hudobnej moderny 

boli Alexander Moyzes (1906−1984), Eugen Suchoň (1908−1993) a Ján Cikker 
(1911−1989).
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Po druhej svetovej vojne sa v Československu začali vytvárať nové, 
priaznivé podmienky pre uchovávanie a rozvíjanie slovenskej tradičnej 
ľudovej hudby a tak isto sa vytvárali aj podmienky pre vznik novej 
tvorby, ktorá z nej vychádzala. Spolu so zakladaním profesionálnych 
umeleckých telies vznikla aj masívna spoločenská objednávka na diela 
inšpirované folklórom: jednak po politicky angažovanej tvorbe (napr. 
ideologických masových piesňach), jednak vo vzťahu k budovaniu 
repertoáru folklórnych súborov. Ľudová pieseň však, žiaľ, bola využívaná 
veľmi často ako prostriedok pre vyjadrenie ideologického konformizmu 
a národného cítenia, ale často bez hlbšieho významu pre samotné dielo 
a duchovnú orientáciu skladateľa (Elschek 1996: 36).

Okrem prudkého rozvoja amatérskeho folklórneho hnutia vznikali 
i profesionálne telesá, ktoré mali na vysokej umeleckej úrovni 
spracovávať a prezentovať tanečnú, hudobnú a výtvarnú ľudovú kultúru 
Slovenska. S touto myšlienkou vznikol v roku 1949 SĽUK (Slovenský 
ľudový umelecký kolektív) s celoslovenskou pôsobnosťou. Práve tento 
súbor mal ambíciu plniť i náročné skladateľské a aranžérske požiadavky: 
tu sa jeho prostredníctvom začala realizovať aj generácia hudobných 
modernistov – Moyzes3, Suchoň4, Cikker5 a ich mladších nasledovníkov: 
Tibor Andrašovan (1917−2001), Július Móži (1908−1968) a Jozef Pálka 
(1923−2006). Aranžérmi boli aj osobnosti bez kompozičného vzdelania, 
no výborní interpreti ako napr. Rinaldo Oláh (1929−2006).

Ďalšie telesá, ktoré vznikli s podobným zameraním boli Lúčnica6 
a VUS7. Aj vďaka tvorbe pre ne si slovenskí skladatelia nachádzali 
cestu k spracovaniu hudobno-folklórneho materiálu. Svetozár Stračina 
(1940−1996) bol jedným z tých, ktorí napospol individuálnym 
a jedinečným spôsobom nadviazali na prácu svojich predchodcov. 
Východiská pre svoju tvorbu však nehľadal na rozdiel od staršej 

3. Tance z Pohronia, op. 44, 1950; Tance z Gemera, op. 5, 1955 a ď.
4. Spievanky, 1950; Terchovské piesne, 1950 a ď.
5. Dupák, op. 31, 1950; Hviezdnatá noc, 1954; Sitnianski rytieri, 1969 a ď.
6. Umelecký súbor Lúčnica vznikol v roku 1948.
7. Vojenský umelecký súbor v roku 1951 založený ako Vojenský súbor hrdinu ZSSR 

kapitána Jána Nálepku, neskôr premenovaný na VUS (Vojenský umelecký súbor) 
a AUS (Armádny umelecký súbor).
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generácie tvorcov v piesňových zbierkach a tlačených spevníkoch. 
Snažil sa o nové prístupy k spracovaniu ľudovej hudobnej tradície a jej 
organické včlenenie nielen do „jazyka klasickej hudby“ ale aj iných 
hudobných žánrov. Najlepším prostriedkom pre dosiahnutie tejto méty 
sa mu stalo dôverné poznanie autentických podôb folklórnej tradície, 
ktoré získaval pravidelnými pobytmi medzi vidieckym obyvateľstvom. 

Stračina – skladateľ versus aranžér, umenie versus gýč
Ak sa retrospektívne pozrieme na skladateľskú a aranžérsku tvorbu 

inšpirovanú slovenským hudobným folklórom (a to aj z hľadiska jeho 
uznania odbornou verejnosťou), javí sa Svetozár Stračina ako jeden 
z jeho najlepších spracovávateľov. Zároveň sa stal zrejme aj komerčne 
najúspešnejším skladateľom „slovensky znejúcej“ artificiálnej hudby 
(Elschek 2010: 113−115). Napriek tomu, že skladbu nikdy neštudoval,8 
dosiahol už počas života svojimi kompozíciami veľký úspech. Dnes 
by sme dokonca mohli hovoriť o určitom stračinovskom kulte, ktorí 
medzi priaznivcami folklóru pretrváva. Stračina bol na jednej strane tzv. 
intuitívnym tvorcom (a to nielen v oblasti hudby), na druhej strane sa 
celý život umenovedne vzdelával, pretože štúdium hudobnej vedy sa mu 
pre skladateľskú tvorbu zdalo nedostatočné.9 Počas celého života sa teda 
okrem kompozičnej činnosti venoval skúmaniu funkčnej i filozofickej 
podstaty ľudovej piesne10 a pravidelne „chodil na Slovensko“ (ako 
sám hovorieval) za účelom nahrávania hudobného folklóru v jeho 
autentických podobách. Napriek tomu, že folklórom inšpirovaná tvorba 
bola za bývalého režimu štátom výdatne podporovaná a vzniklo mnoho 
hudobných diel bez väčšej umeleckej kvality, Stračina tvoril z vlastného 
záujmu a pod vplyvom fascinácie ľudovou hudbou. Verejne sa prezentoval 
slovami, že hľadá esenciu slovenského zvuku – niečo, čo by bolo v jeho 
tvorbe prítomné, znelo by „slovensky“ takým spôsobom, že by sa s jeho 
kompozíciami stotožnili aj ľudia z vidieka – teda tí, od ktorých si piesne 

8. Stračina študoval od roku 1960 na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave. Rok pred absolvovaním však štúdium ukončil.

9. Podľa svedectva Stračinovej životnej partnerky, speváčky a pedagogičky Angely 
Vargicovej.

10. Nespracované rukopisy v zbierkových fondoch Stredoslovenského múzea – Múzea 
ľudového tanca v Banskej Bystrici.
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prepožičal. Tvrdošijne hľadal taký ideál „slovenského zvuku“, ktorý 
by dokázal sprostredkovať poslucháčom pocit, aký on sám prežíval 
pri svojich pobytoch medzi ľudovými spevákmi a hudobníkmi.11 Je až 
neuveriteľné, že dnes, kedy boli mnohé diela socializmu inšpirované 
folklórom odmietnuté, jeho hudba ostáva a je naďalej hraná. V súčasnosti 
sa s jej kvalitami stotožňuje väčšina folklórnej verejnosti i odborníkov 
(Chalupka 2010: 94).

Aby sme však dali pravde zadosť, faktom ostáva, že existuje skupina 
ľudí, ktorí Stračinovu hudbu vnímajú ako fenomén na rozhraní umenia 
a gýča, resp. za typický príklad gýča. Príkladom je vyjadrenie Tomáša 
Brunovského,12 primáša ľudovej hudby Muzička z Bratislavy: „Svetozár 
Stračina je všeobecne vnímaný ako nespochybniteľná veličina, podobne 
ako aj Štefan Nosáľ. Pravidelne vyvolávam zdesenie, keď si dovolím 
ich tvorbu označovať slovom ,gýč‘. To sa nepatrí! Každý predsa vie, že 
Svetozár Stračina bol skvelý skladateľ. Myslím si, že v kultúre sa takéto 
veci bežne stávajú a v malých kultúrach, ktoré sú navyše ešte poškodené 
napr. komunistickou izoláciou, ešte častejšie. Svetozár Stračina bol 
pravdepodobne fortieľny hudobný skladateľ (to už nech posúdia iní) 
a určite vytvoril aj celkom zaujímavé kúsky (napr. na poli filmovej 
hudby). Diela, ktoré mi jeho obdivovatelia uvádzajú ako tie, ktoré 
ich ,dostali‘, sú ale podľa mňa sentimentálne, patetické a v zásade mi 
zapadajú do definície gýča.13 Neviem si predstaviť, že by obstáli mimo 
našej krajiny. Teda ak do toho nezarátame estrádne úspechy Lúčnice. 
Tie ale spochybňujem rovnako, ako spochybňujem úspechy rôznych 
sovietskych armádnych zborov, donských kozákov atď. Tie sú predsa 
tiež veľmi úspešné a predpokladám, že tam už vzdelanejší slovenský 

11. Mojich sedem divov (Svetozár Stračina). Slovenská televízia. Scenár: I. Štromfová, 
Bratislava, august 1995.

12. Tomáš Brunovský (*1970) patrí k prvým predstaviteľom novej vlny folklórneho 
hnutia polovice 90. rokov 20. storočia, ktorá pre interpretačnú prax zdôrazňovala 
nutnosť poznania tradičnej slovenskej ľudovej hudby. So svojou kapelou Muzička 
participoval na vzniku Tanečných domov a podieľal sa na ďalšom množstve projektov 
s tanečnými združeniami Dragúni, KMAF a pod. Ľudová hudba Muzička je dodnes 
jednou z najrešpektovanejších kapiel na Slovensku v oblasti tzv. štýlovej interpretácie 
slovenského hudobného folklóru.

13. Tomáš Brunovský odkazuje na http://sk.wikipedia.org/wiki/G%C3%BD%C4%8D 
[cit. 21. 1. 2012].
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poslucháč nemá pochybnosti o tom, že s veľkým umeleckým prínosom 
neprišli... Na obranu Svetozára Stračinu a Lúčnice (alebo aj SĽUK-u), 
býva tiež uvádzaný argument dobovosti. K tomu poviem len toto: áno 
gýč je dobová záležitosť. Tiež chcem podotknúť, že už v roku 1913 
bolo uvedené Stravinského a Ďagilevove Svätenie jari a Béla Bartók 
tvoril tiež v prvej polovici 20. storočia. Ilja Zeljenka skomponoval dielo 
Musica slovaca v roku 1975. Aj to je kontext Stračinovej hudby...“14

Stračinova tvorba dodnes nebola komplexne odborne zhodnotená. 
Muzikológovia vo všeobecnosti oceňujú Stračinov prínos do slovenského 
hudobného umenia, no hlbšie analýzy jeho tvorby chýbajú. Aj z tohto 
dôvodu ostáva jej výklad hlavne v rovine percepcie verejnosťou.

Pohľad do tvorby Svetozára Stračinu
Začiatky Stračinovej kompozičnej činnosti sa viažu na tvorbu divadelných, 

pantomimických predstavení: už počas štúdia na konzervatóriu15 sa 
intenzívne zapojil do umeleckého úsilia mladej avantgardnej generácie. 
Začal komponovať scénickú hudbu pre pantomimické predstavenia. 
V tomto období (50. roky 20. storočia) dostávalo slovo „ľudový“ rôzne 
ideologické konotácie a zdôrazňovalo príklon k nižším, utláčaným 
a zároveň ideologicky „čistým“ spoločenským vrstvám obyvateľstva 
s ideálnymi morálnymi a kultúrnymi hodnotami. Stračina však nemal rád 
folklorizmus 50. rokov, ktorý preňho znamenal mestských mládežníkov 
oblečených do krojov a nadšene na javisku predvádzajúcich sedliakov 
a pastierov (navyše estrádnym spôsobom). Svoju tvorivú realizáciu 
plánoval hľadať v klasickej hudbe, a to predovšetkým scénickej. Aj preto 
bol jeho ďalší profesionálny vývoj orientovaný na synkretické formy 
umenia, teda žánre spájajúce pohyb, hudbu, slovo a výtvarné umenie.

Záber Stračinovej tvorby obsahoval viaceré oblasti – do niektorých 
načrel pri hľadaní vlastného kompozičného jazyka, iné sa stali trvalým 
predmetom jeho záujmu. Z dnešného pohľadu jeho už uzavretá 
skladateľská tvorba stojí na štyroch základných tematických, resp. 
žánrových pilieroch: 

14. E-mail zo dňa 16. 1. 2012.
15. Štúdium hry na akordeóne a kompozície na bratislavskom Konzervatóriu Stračina 

ukončil v roku 1960.
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1. Hudba k pantomíme a iným divadelným inscenáciám. 
2. Hudba k tanečným kompozíciám: umelecké súbory Lúčnica a SĽUK. 
3. Hudba pre film a televíziu. 
4. Hudba pre rozhlas. 
5. Sakrálna tvorba.

Ak hovoríme o tvorbe inšpirovanej folklórnou hudbou a poloľudovou 
tvorbou, tá sa vzťahuje na posledné štyri oblasti.

Tvorba pred divadlo
Tvorivé začiatky Svetozára Stračinu sa na poli hudobnej kompozície 

vyznačovali pomerne silnou väzbou na mladú, avantgardnú divadelnú 
scénu, ktorá sa na Slovensku formovala. Už koncom 50. rokov 20. storočia 
sa začala Stračinova spolupráca s mímom Milanom Sládkom (*1938), 
s ktorým vytvoril viacero inscenácií: pantomíma Kvet a bomba (1958) sa 
stala základom k Sládkovmu neopakovateľnému predstaveniu Slnečnica, 
ku ktorému Stračina napísal hudbu v roku 1962. Nasledovali pantomímy 
Postrehy (1963), Hra o bohatci a lazarovi (1964) Večer sólových pantomím 
(1965), Komédia o Tobiášovi (1967), Zo života hmyzu (1967), Starrrinárrr... 
(1967) a ďalšie. Stračina inklinoval k alternatívnym umeleckým žánrom, 
zvlášť na poli divadla. Tvoril pre Divadlo obrazov, Divadlo pantomímy, 
či Divadielko poézie, pri ktorých vzniku zároveň stál. Vznikli tak diela 
ako Dotyky (1961), Teraz (1961), Človek medzi ľuďmi (1962), či Láska 
(1965). Z tohto obdobia mu ostali silné priateľstvá s režisérmi Igorom 
Lembovičom (1931−2003), Elom Havettom (1938−1975), ale aj 
s výtvarníkom Vladimírom Popovičom (*1939), mímom a choreografom 
Eduardom Žlábkom (1930−1988) a ďalšími. Podľa slov Milana Sládka 
Stračinu charakterizovala pracovitosť a schopnosť vytvoriť hudobné dielo 
len na základe poznámok. Kompozície k pantomímam tvoril jedinečným 
spôsobom – dopĺňal atmosféru príbehu a dopovedal to, čo herci naznačili. 
Jeho hudba bola priestorom, v ktorom sa príbeh odohrával. Podľa slov 
Milana Sládka využíval výnimočnú schopnosť maľovania hudbou. 
V žiadnom prípade to však nebola akási ilustratívna hudba – jeho hudba 
bola priestorom, v ktorom sa príbeh odohrával.

Po návrate Milana Sládka z emigrácie sa ako spolupracovníci stretli 
ešte raz, v roku 1993 pri divadelnej hre Dar. Okrem toho vytvoril 
scénickú hudbu k tanečnému predstaveniu Vladimíra Marušina (*1959) 
Cesty života (1993), ktorú tvorili tri sugestívne časti: Cesta životom, 
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Cesta k životu, a Cesta k sebe. Táto hudba je dodnes veľmi často využívaná 
v rozhlasovom aj televíznom vysielaní. V tomto období vznikla i hudba 
k činohernej inscenácii Andreas Búr Majster režiséra Ľubomíra Vajdičku 
(*1944), ktorá sa však nedočkala väčšieho diváckeho ohlasu. Naopak 
obrovský úspech zaznamenala Stračinova hudba k muzikálu Pacho sa 
vracia (1995), ktorý vznikol na objednávku Divadla Andreja Bagara 
v Nitre.

Aj keď sa Stračina skladaniu hudby pre divadelné inscenácie 
príležitostne venoval, nepredstavovala ťažisko jeho tvorby.

S povojnovým nástupom nového spoločenského zriadenia z nemalej 
podpory folklórneho hnutia sa zrodili medzi odborníkmi diskusie 
o smerovaní folklórom inšpirovanej tvorby, o jej význame a spôsobe 
prezentácie. Už na začiatku 50. rokov vznikli dva ideovo protichodné 
tábory: jedni tvrdili, že by sa malo priamo nadväzovať na tradíciu 
vidieckych (amatérskych) hudieb a nezasahovať do nej nevhodnými 
autorskými postupmi, druhá strana oponovala, že folklórna tvorba 
súborov by sa mala profesionalizovať a autorsky i interpretačne by 
mala spĺňať najvyššie umelecké kritériá. Tento rozkol priniesol o. i. ten 
výsledok, že skladatelia začali hľadať vlastnú podobu „slovenského 
zvuku“, vlastné autorské naplnenie s menej alebo viac výraznou pečaťou 
tradičnej ľudovej hudby. Kým 50. roky boli poznamenané hegemóniou 

Zvukový majster 
Vladimír Lehoťan 
a Svetozár Stračina 
pri nahrávaní LP platní
Panoráma ľudovej hudobnej 
kultúry – Pohronie. 
Rozhlasové štúdio 
v Banskej Bystrici, 1979. 
Foto: archív autorky.
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skladateľov, ktorí sa vo svojej tvorbe inšpirovali melodickým obsahom 
ľudových piesní, no neniesli žiadne ich interpretačné, regionálne 
a lokálne špecifiká, v 60. rokoch nastala v tejto situácii u niektorých 
autorov zmena smerom k upúšťaniu od vysokých štylizácii smerom 
k väčšiemu využívaniu tradičných predlôh. V tomto období (1958) sa 
začala spolupráca Svetozára Stračinu s Lúčnicou.

Tvorba pre tanečné súbory
Stračina patril k skladateľom, ktorí si komponovaním vytvorili 

jasne identifikovateľný hudobný jazyk, vychádzajúci z dôverného 
poznania tradičného hudobného folklóru. Nepodľahol zaužívanému 
klišé pri spracovávaní folklórnych námetov, ale hľadal novú zvukovosť. 
V spojení s choreografom Štefanom Nosáľom (*1927) vytvorili diela, 
v ktorých je napriek javiskovej štylizácii identifikovateľné poznanie 
autentických hudobných a tanečných prejavov. Spomeňme aspoň 
niektoré: Na obnôcke (1963–1964), Palicový (1972), Cigánsky čardáš 
(1974), Čirčianka (1965), Do šóru (1964−1965), Pri ľane (1968), 
Sviatok na Zemplíne (1967−1968), Terchovanci idú (1969), S rúchom 
(1971), Povstalci (1974), Vítaj jar (1974–1975), Hôrni chlapci (1975), 
Širákový (1975), Pozdišovskí hrničari (1977), Na humnách (1977), Na 
priadkach (1977), Novoroční vinšovníci (1977), Zápočinka (1983), 
Horehronci (1983), To je Lúčnica I. a II. (1987−1988) a ďalšie.

V roku 1966 začal Svetozár Stračina spolupracovať i s Jurajom 
Kubánkom (*1928). Spoločne vytvárali choreografie pre SĽUK. 
Stračinove skladby sa i v SĽUK-u stali dominantami jeho reprezentačných 
programov. V spolupráci s Kubánkom vznikli choreografie ako 
Drevorubci (1966), Fašiangový ošiaľ (1969), Ovečka stratená (1971), 
Goralská zima (1975−1976), Majáles z Liptovských Sliačov (1978), 
Sobutky z Jakubian (1978), Pošudraky zo Zemplína (1978), Na koniec 
muziky (1980), Stínka a úval (1980), Záletnícky podvečer (1980), 
Koňare z Raslavíc (1980), Tatranskí orli (1981), Šťastlivý stav valaský 
(1984) a mnohé iné.

Okrem jednotlivých programových čísel Lúčnice a SĽUK-u, ktorých 
bolo okolo 130, Stračina skomponoval hudbu k viacerým tematickým 
pásmam a celovečerným programom. Posledným premiérovým 
programom na ktorom Stračina pracoval bola Haravara pre SĽUK. Jej 
uvedenia sa však nedožil − zomrel 26. februára 1996 nad jej partitúrou.
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Dnes Lúčnica i SĽUK tvoria nové programy, oslovujú nových tvorcov, 
no také úspešné programy, aké vzišli zo spolupráce so Stračinom sa im 
nedarí vytvoriť. Zrejme aj preto stále tvoria choreografie na Stračinovu 
hudbu základný repertoár týchto telies.

 
Tvorba pre film

Filmová tvorba inšpirovaná dedinským prostredím predstavuje 
z historického hľadiska základ našej kinematografie. Táto skutočnosť 
zároveň do skladateľskej obce priniesla výzvu ako sa vysporiadať 
s tvorbou inšpirovanou folklórom. Vznik slovenskej národnej hudby už 
od začiatku storočia riešilo niekoľko generácií hudobných tvorcov, no 
tvorba pre film predstavovala v tomto vývoji samostatnú kapitolu. 

Už v roku 1921 bratia Siakeľovci (americkí Slováci) natočili prvý hraný 
film Jánošík, ku ktorému hudbu zložil slovenský klavirista a skladateľ 
Vladimír G. Šaško. Rok 1933 priniesol prelomový film Karola Plicku Zem 
Spieva: Plicka so skladateľom Františkom Škvorom sa pokúsili vytvoriť 
symbiózu umelecky štylizovaného obrazu s hudbou, ktorá mala ambíciu 
evokovať „slovenskosť“. Toto sa Škvor snažil dosiahnuť prostredníctvom 
využitia modalít charakteristických pre slovenskú ľudovú pieseň, pričom 
použil bohatú symfonickú orchestráciu. Veľmi zreteľné sú tu znaky 
inšpirácie tvorbou skladateľov Mocnej hŕstky, predovšetkým Modesta 
P. Musorgského a Nikolaja Rimského-Korsakova. Práve tu niekde 
bola predznamenaná podstata folklórom inšpirovanej hudobnej tvorby 
v neskoršom období (Lexmann 1996: 365).

Dnes sa s menom Svetozára Stračinu z hľadiska percepcie jeho tvorby 
verejnosťou spája predovšetkým hudba k filmom – k slovenským 
filmom, z ktorých mnohé sú dnes považované za kultové. S jeho 
predchodcami ho spája symfonizmus, ktorý je pre jeho kompozície 
k filmu typický.

Stračinova produktivita filmovej hudby bola skutočne obdivuhodná: 
v najplodnejšom období tvorby pre film a televíziu, teda v 70. a 80. rokoch 
20. storočia nezriedka vytvoril hudbu aj k viac ako desiatim filmom 
za rok. 

Najintenzívnejšia spolupráca spájala Svetozára Stračinu s režisérom 
Martinom Ťapákom (*1926). Ten v ňom našiel skladateľa, s ktorým 
vytvorili takmer tridsiatku filmov – na folklórne aj nefolklórne námety. 
Stračina mal schopnosť vytvárať hudbu organicky včlenenú do filmových 
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obrazov a funkčne ju uplatniť. Z dnešného pohľadu si nevieme predstaviť 
mnohé filmy Martina Ťapáka bez Stračinovej hudby a Stračinovu hudbu 
bez filmov Martina Ťapáka. Jedno bez druhého by bolo neúplné. Zo 
spolupráce týchto dvoch tvorivých osobností vzišli filmy ako Nevesta hôľ 
(1971), Adam Chvojka (1972), Putovanie do San Jaga di Campanella 
(1973), Deň, ktorý neumrie (1974), Pacho, hybský zbojník (1975), Horali 
(1975), Stratená dolina (1976), Sváko Ragan (1976), Hanka, Janko 
a Lucia (1976), Krutá ľúbosť (1977), Vianočné oblátky (1977), Pustý 
dvor (1978), Uzlíky nádeje (1979), Mišo (1979), Katera (1980), Plavčík 
a Vratko (1981), Popolvár najväčší na svete (1982), Zrelá mladosť (1983), 
Dies Irae (1984), Skleníková venuša (1985), Kohút nezaspieva (1986), 
Neďaleko do neba (1987) ale aj ďalšie.

Spolupráca už od konca 60. rokov 20. storočia spájala Svetozára 
Stračinu i s režisérom Martinom Slivkom (1929−2002). S ním vznikli 
napr. viaceré diela dokumentárneho charakteru: Telgárt – Švermovo 
(1975), Kresané do dreva (1976), Mária Medvecká (1977), Elena 

Byt Svetozára Stračinu nad Štefánkou v Bratislave. Foto Alexander Nagy.
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Holéczyová (1982), Šumiacke zvončeky (1986) a i. Z ďalších režisérov 
ho spolupráca, ale i osobné priateľstvo spájalo so Štefanom Uhrom 
(1930−1993) s ktorým vytvoril napr. dielo Veľká noc a veľký deň (1974). 
Úspešný a oceňovaný bol film Marina Hollého (1931−2004) Noční 
jazdci (1981), ku ktorým Stračina tiež skomponoval hudbu. S režisérom 
Andrejom Lettrichom (1922−1993) spolupracoval napr. na filmoch 
Advokátka (1977), Stôl pre štrnástich (1978), televíznych seriáloch 
Povstalecká história (1984), Alžbetin Dvor (1986); Roky přelomu 
(1989), s Jurajom Lihositom (*1944), Marcelom Dekanovským (*1948), 
Jánom Zemanom (1944−2010), Emilom Fornayom (*1943), Jozefom 
Medveďom (1927−1984), Karolom Spišákom (1941−2007) a ďalšími.

Najsilnejšou stránkou jeho kompozícií bolo úzke prepojenie zvuku 
s obrazom – vchádzal hlboko do diania jednotlivých filmových scén, 
zvukovo ilustroval to, čo obraz nemohol divákom sprostredkovať. 
Priraďoval charakteristické hudobné motívy jednotlivým obrazom filmu 
(napr. obrazom prírody vo filme Nevesta hôľ) alebo filmovým postavám. 
Jeho práca býva nezriedka prirovnávaná k tvorbe najväčších velikánov 
filmovej hudby a v poslednom období sa stretávame aj s prívlastkom, 
ktoré mu dali slovenské médiá: Slovenský Morricone.16

Stračina vo filmovej hudbe rád uplatňoval zvuk celého symfonického 
orchestra. Tieto plochy sú veľkolepé, strhujúce, častokrát vzbudzujú 
pátos – nejde však o symfonizmus typický pre povojnový film. Je to 
„stračinovská“ hudba založená na kontrastoch hutnej a pritom modernej 
symfonickej inštrumentácie s využitím množstva perkusívnych nástrojov 
z celého sveta či slovenských ľudových aerofónov. Zvuk trombít, 
fujary, píšťal, cimbalu, gájd a iných nástrojov dovtedy sa vyskytujúcich 
v prostredí slovenskej tradičnej hudby Stračina preniesol do filmových 
kompozícii nezriedka v podaní pôvodných, ľudových interpretov. 

Tvorba pre rozhlas
Československý rozhlas predstavoval z hľadiska nahrávania 

zvuku a experimentov s ním jednu z najprogresívnejších inštitúcií 
vybavených najkvalitnejšou technikou. O nahrávanie sa staralo 

16. Slovenský Morricone. In: http://www.oldweb.rozhlas.sk/inetportal/web/index.php?lan
g=1&stationID=0&page=showNews&id=96055. [21. 1. 2012].
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niekoľko profesionálnych hudobných telies (v Bratislave dodnes 
pôsobí symfonický orchester, a to už od roku 1929). Práve bratislavský 
rozhlas dal Stračinovi veľký priestor pre realizáciu a Stračina možnosti 
rozhlasovej techniky (predovšetkým experimentálne štúdio) rád 
a výdatne využíval. Vo vzťahu k folklorizovanej tvorbe spolupracoval 
s orchestrami Lúčnice, SĽUK-u, s kapelou Farkašovcov, s pražským 
FISYO-m17 a v neposlednom rade s OĽUN-om.18 Práve s týmto 
telesom intenzívne pracoval na vzniku nahrávok pre súťaž Prix de 
musique folklorique de Radio Bratislava (1970−1991). I keď sa toto 
podujatie pôvodne profilovalo ako národná súťaž folklórnych nahrávok, 
postupne prerástlo do známej medzinárodnej súťaže nahrávok 
európskych rádií. Československý rozhlas v Bratislave autorsky vsadil 
na Svetozára Stračinu. Ten sa k myšlienke súťaže najskôr staval veľmi 
skepticky, no napokon sa do tvorby pre tento účel natoľko pohrúžil, že 
vytvoril akoby samostatný typ umeleckej folklórnej nahrávky – diela 
dotvoreného v elektroakustickom štúdiu, ktorého predvedenie naživo 
bolo na vtedajšie pomery prakticky nemožné. Významným prínosom 
súťaže bolo vytvorenie možnosti konfrontácie folklorizovanej tvorby 
medzi európskymi krajinami. Každá súťažiaca rozhlasová stanica 
chcela prispieť do súťaže takým dielom, ktoré by podávalo svedectvo 
o tradičnej ľudovej hudbe jej domovskej krajiny, no súčasne sa súťažilo 
v ďalších kategóriách, kde sa posudzovala technická úroveň nahrávky, 
jej inovatívnosť, inštrumentálne výkony a pod. Do súťaže boli teda 
zapojené celé tímy odborníkov: skladatelia, interpreti, dramaturgovia, 
režiséri, zvukoví majstri a ď. Dôležitým rozmerom Prix de musique 
bolo, že nabádala k využívaniu najmodernejšej zvukovej techniky, 
prácu so syntetizátormi, viacstopovým záznamom, multiplaybackom 
a pod. Výhodou Stračinu bolo to, že mal pre využívanie týchto noviniek 
prirodzenú intuíciu a dokázal ich vo svojej hudbe funkčne využiť 
tak, aby tieto efekty podporili a niekde i nahradili zvukové možnosti 
akustických nástrojov.

17. Filmový symfonický orchestr pôvodne založený v roku 1943 ako Podnikový orchestr 
Filmových ateliérů AB Barrandov.

18. Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu vznikol z iniciatívy rozhlasového 
redaktora Ondreja Dema v roku 1976.
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Už v prvom roku sa súťaže zúčastnilo sedem krajín Európy. Vyhlásené 
boli tri súťažné kategórie: sólový ženský spev, sólový mužský spev 
a kolektívny spev v autorskom spracovaní. Práve do poslednej kategória 
Svetozár Stračina prihlásil nahrávku pod názvom A pred tých je Kankov. 
V interpretácii speváckej skupiny folklórneho súboru Marína na nej zneli 
archaické svadobné piesne z Môťovej. Hneď prvá nominácia priniesla 
úspech v podobe prvého miesta. V ďalších rokoch Stračina komponoval 
hudbu k ďalším oceneným nahrávkam: Hudba z hôr (1971), Oravská 
hudba (Musica Oraviensis – 1972), Pastierska hudba (1974), Starie 
oravskie nuoťi (1978), Zabudnuté tance z Pohronia (1979), Beluškov 
cimbal (1981). Jednou z najúspešnejších a najoceňovanejších skladieb 
je Reč pastierska (1983). Práve na tejto kompozícii sa pokúsim priblížiť 
spôsob kompozičnej práce Svetozára Stračinu. 

LP platňa s víťaznou nahrávkou S. Stračinu A pred tých je Kankov (1979).
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Reč pastierska 
Nahrávka pod názvom Reč pastierska bola nominovaná do 12. ročníka 

súťaže (1983) v kategórii inštrumentálnej hudby. Toto dielo Stračina 
vytvoril na základe pastierskych signálov, ktoré sa vyludzovali na 
ľudovom aerofóne – fujare trombite. Trombita je vlastne dreveno-kôrová 
trúba dlhá niekedy až 4 metre bez dierok. Používala sa na dorozumievanie 
sa veľké diaľky. Na základe dohodnutých signálov si hráči oznamovali 
nebezpečenstvo, ktoré hrozí stádu oviec, príchod búrky, čas dojenia 
a pod. Informátori, ktorých Stračina získal na Liptove ho oboznámili 
s rôznymi typmi týchto signálov. Z nich potom vznikol v spolupráci 
s vynikajúcim inštrumentalistom a dlhoročným sólistom OĽUN-u 
Jozefom Peškom (1929−2007) diapazón hudobných motívov, ktoré 
sa stali základom kompozície. Tieto motívy potom spoločne obohatili 
o ďalšie, ktoré by v prirodzenom prostredí nezazneli, no virtuózny 
Peško ich dokázal z trombít vylúdiť. Medzi tieto motívy patrili také, 
ktoré sa tvorili buď vo veľmi nízkej, alebo extrémne vysokej polohe. 
Výsledkom bolo približne 20 hudobných motívov, ktoré boli využívané 
v trojčasťovej skladbe. Kompozícia bola vytvorená v hudobne uzavretej 
forme: I. Ovčiarske signály, II. Vlci v košiari, III. Žiaľ za ovcou, 
pričom prvá a posledná časť využívajú rovnaký materiál signálov. Jej 
základom bola trobmita, ktorú multiplaybackom nahrával Jozef Peško. 
Obsadenie orchestra tvorili štyri corny, I. a II. husle, violy, violončelá, 
kontrabasy (jeden päťstrunný), zvony, gongy, tympany a grande cassa. 
Orchestrálny podklad sa nahrával v štúdiu, trombity osobitne na 
viacero stôp v experimentálnom štúdiu. Táto skladba je považovaná za 
Stračinovu najodvážnejšiu kompozíciu pre sólový nástroj (Demo 2010: 
333). Aj vďaka Jozefovi Peškovi, ktorého výkon bol v tejto skladbe 
nenapodobiteľný, Stračina znovuobjavil trombitu pre verejnosť. Tento 
nástroj totiž definitívne upadal do zabudnutia.

V neskoršom období vznikli aj ďalšie oceňované nahrávky pre rozhlas: 
Dupľovaná s chytákmi (1985), Romano Taboris (1974), Marmuriena 
(1975), Kraviarky z Oravy (1978), Parobské z Horehronia (1983), Ej, 
láska nestála (1985), Musica pro uno Violino (1975), Spevy zimného 
slnovratu (1976), Liptovské lúky (1979), Materina pieseň (1979) či 
Hudba zo Stožku (1979). Stračinova účasť v súťaži Prix de musique 
folklorique de Radio Bratislava sa považuje pre Slovensko za historicky 
najúspešnejšiu: počas 15 rokov (1970−1985) vytvoril sedemnásť 
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6-minútových skladieb a získal za ne 10 cien. Dnes na tradíciu tejto 
súťaže nadväzuje súťažná prehliadka Grand prix Svetozára Stračinu, 
ktorá sa od roku 2003 koná pravidelne ako bienále pod záštitou Európskej 
vysielacej únie (EBU).

Ukážka z partitúry diela Reč pastierska. Hudobné motívy hrané trombitami.
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Stračina a jeho ideál
Stračina prostredníctvom publikácie Skladateľ a ľudová hudba 

zverejnil svoje názory na folklór, tradičnú hudbu i folklorizmus a dotkol 
sa i filozofických otázok. V rozhlasových reláciách, z ktorých neskôr 
vyšla spomínaná kniha, sa vyjadril: „Mám k dispozícii magnetofónové 
nahrávky. Každú pieseň čo vyberiem, tón po tóne analyzujem, takt po 
takte ju dešifrujem. Rozoberiem ju tonálne, harmonicky, porovnávam 
rôzne varianty. Neraz zistím, že je taká krásna, dokonalá, že jej môžem 
ublížiť. Tvorím vlastnou fantáziou a pritom sa opieram o vlastnú 
intuíciu. Inšpiračný zdroj nezneužijem, nezdeformujem, nespotvorím, 
vedie ma na cestu idealizovania. Vyberám si iba to, čo ma inšpiruje.“ 
(Dubovec 1997: 20). V tomto duchu komponoval všetku tvorbu, ktorej 
východiskom bol hudobno-folklórny materiál. Podľa spomienok 
jeho priateľov bol Stračina hľadačom nových foriem a tvarov. Nebol 
epigónom svojich učiteľov a ani sa k žiadnej kompozičnej škole nehlásil. 
Rovnako nemal ani skladateľské vzory – podľa vlastných slov sa chcel 
od takýchto autorít skôr vzďaľovať.19

Svetozár Stračina svojou prácou obohacoval nielen žáner rozhlasových 
folklórnych nahrávok, ale aj celonárodnú hudobnú kultúru. Vytvoril si 
špecifický hudobný jazyk, ktorý bol zároveň vo vzťahu k dovtedajším 
prístupom k spracovávaniu hudobno-folklórneho materiálu novátorský. 
Tento hudobný štýl sa dnes už v podstate oficiálne označuje ako 
„stračinovský“. 

Napokon chcel Stračina prejsť od tzv. funkčnej (scénickej, filmovej, 
televíznej a inej) hudby na koncertné pódiá. Prelomové obdobie tvorila 
práca na kompozíciách, ktorých podklady čerpal zo starších zbierok 
(Andrej Kmeť – Betlehemský večný salaš, anonym z 18. storočia – 
Bardejovské pastorely). Skladby dýchali modernejšou inštrumentáciou 
s využitím sólových vokálov. Skladby zo 17. a 18. storočia ukázali najmä 
nový duchovný obsah vianočnej tradície „v novom šate“. Stračina však 
ani tu nezaprel inšpiratívnu funkciu ľudovej hudby.

19. Rukopisné poznámky k televíznej relácii Najkrajšia hudba môjho života, odvysielanej 
15. 1. 1987. Nespracované zbierkové fondy Stredoslovenského múzea – Múzea 
ľudového tanca v Banskej Bystrici.



60

Ak sa pokúsime o určité zovšeobecnenie princípov, prostredníctvom 
ktorých sa snažil dosiahnuť „ideál slovenského zvuku“ z hľadiska 
kompozičného narábania s folklórnym materiálom, môžeme vymedziť 
niekoľko kľúčových prístupov: 

- čerpanie z autentického hudobno-folklórneho materiálu,
- využívanie charakteristických modalít tradičnej ľudovej hudby,
- selektívne využívanie piesňových žánrov,
- používanie sólových ľudových hudobných nástrojov,
- spolupráca s nositeľmi ľudových hudobných tradícií pri nahrávaní,
- vynaliezavá, farebná inštrumentácia diel,
- využívanie koncertantného princípu,
- práca spôsobom využívania syntézy,
- imitácia,
- využívanie možností výrazovej expresivity symfonizmu,
- schopnosť priraďovať k sebe kontrastné nálady.

Hudobný skladateľ 
Svetozár Stračina 
(1940–1996).
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Veľkým pozitívom Stračinovej tvorby je to, že jeho diela dokážu 
v prípade scénických diel svojbytne existovať aj mimo scény. Aj napriek 
protichodným názorom na jeho tvorbu odborná verejnosť považuje 
jeho tvorbu z hľadiska kvality i kvantity za „jeden z vrcholov rýdzej 
nevyumelkovanej slovacity v slovenskej hudobnej kultúre“ (Chalupka 
1996: 94).

Ideál slovenského zvuku, ktorý hľadal Stračina, dnes hľadajú ďalší 
skladatelia. Verejnosť i odborníci sa však stále zhodujú na tom, že 
svojho nástupcu dodnes nenašiel. Pocit sviatočnosti a zároveň zemitosti, 
ktorý jeho hudba navodzuje je jedinečný. Preto môžeme povedať, že 
sa mu to, čo hľadal zrejme podarilo nájsť, a to minimálne pre všetkých 
priaznivcov jeho hudby, ktorých stále pribúda.

Literatúra:
BURLAS, Ladislav 2010: Archeológ všetkého ľudového. In: PLAVEC, Marian (ed.): Svetozár 

Stračina. Spomienky na hudobného skladateľa. Tomášov: Eurolitera, s. 106−107.
BURLAS, Ladislav 1983: Slovenská hudobná moderna. Bratislava: Obzor. 
DEMO, Ondrej 2010: Stračinove chodníčky do rozhlasu. In: PLAVEC, Marian (ed.): Svetozár 

Stračina. Spomienky na hudobného skladateľa. Tomášov: Eurolitera, s. 327−337.
DUBOVEC, Juraj (ed.) 1997: Skladateľ a ľudová hudba. Rozhovory s hudobným skladateľom 

Svetozárom Stračinom. Bratislava: Prebudená pieseň.
ELSCHEK, Oskár (ed.) 1996: Dejiny slovenskej hudby. Bratislava: Ústav hudobnej vedy 

SAV – ASCO Art & Science.
ELSCHEK, Oskár 2010: Jeho hudba hovorila za seba. In: PLAVEC, Marian (ed.): Svetozár 

Stračina. Spomienky na hudobného skladateľa. Tomášov: Eurolitera, s. 113−115.
GODÁR, Vladimír 2004: „Slovenská národná hudba – folklorizmus I.“ Slovo [online] 

[cit. 15. 11. 2011]. Dostupné z: http://www.noveslovo.sk/c/17384/Slovenska_narodna_
hudba_%E2%80%93_folklorizmus_I._.

CHALUPKA, Ľubomír 2010: K fenoménu Svetozár Stračina. In: PLAVEC, Marian (ed.): 
Svetozár Stračina. Spomienky na hudobného skladateľa. Tomášov: Eurolitera, s. 94.

LEŠČÁK, Milan 2010: Zrastený s hudobným folklórom. In: PLAVEC, Marian (ed.): Svetozár 
Stračina. Spomienky na hudobného skladateľa. Tomášov: Eurolitera, s. 108−112.

LEXMANN, Juraj 1996: Filmová hudba. In: Dejiny slovenskej hudby. Bratislava: Ústav 
hudobnej vedy SAV – ASCO Art & Science, s. 365−373.



62

The Ideal of a ‘Slovak Sound’ and its Fulfilment in the Work of 
Svetozár Stračina

At present, Svetozár Stračina is considered one of the best compilers of Slovak 
traditional folk music, as well as an undoubtedly successful composer of the ‘Slovak 
sounding’ artificial music. On the one hand, Stračina was regarded as an intuitive author 
(he admitted his inspirations came randomly and immediately, not only in music) and on 
the other hand, he was a highly educated scholar of fine arts and a thoughtful man. He 
devoted most of his life to examining the functional and philosophical essence of folk 
songs; he regularly “visited Slovakia” (as he would say) for the purpose of recording folk 
music in its primordial forms. Even though folklore-based opuses were highly favoured 
by the former [Communist] regime, thus allowing the creation of many a low-quality 
musical work, Stračina admitted that his work grew out of his own interest in and his 
fascination with folk music. He insisted on finding an ideal ‘Slovak sound’, which would 
give his audience the same feeling as he experienced during his stays with folk singers and 
musicians. Stračina’s music has survived the ideologically influenced folk music period 
of socialism. While many pieces by his contemporaries were rejected, Stračina’s music 
has remained of permanent value. Both experts and folk public still identify with it. In the 
present paper, I will try to show what Stračina’s way to the ‘Slovak sound’ was and what 
his dead ends were, as well as what benefits his pioneering attempts brought. At the same 
time, the paper may open the issue of a Stračina opus as a phenomenon on the border 
between art and - according to some - kitsch.

Key words: Stylised folk music, folklore, folklorism, film music, folk music instruments, 
                    Svetozár Stračina Grand Prix, commercialization of music.
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ľudovej hudby na Slovensku.


