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Osobu Vladimíra Godára vníma slovenská hudobná 
obec najmä ako skladateľa, muzikológa a drama-
turga, ktorý sa neustále snaží obohatiť a zlepšiť 

hudobný život na Slovensku. Pre pochopenie Godárovej 
hudby, ale aj jeho literárneho odkazu je nutné brať do 
úvahy isté okolnosti a osobnosti, ktoré formovali jeho 
umelecké »ja«. Godár zdôrazňuje traumatické politické 
situácie, ktoré priamo zasahovali do tvorby skladateľov 
20. storočia v niekoľkých rozhovoroch a úvahách. Nejde 
tu však iba o osobné traumy a zážitky z čias normalizá-
cie, ale aj o politické situácie, ktoré mali neblahý dopad 
na jeho učiteľov. Zákazy, príkazy a proti nim vznikajúca 
rebélia ovplyvnili i vznik a oneskorené uvedenie skladby 
Ricercar, ktorú budeme neskôr analyzovať.

Godárovým prvým učiteľom skladby bol v rokoch 
1969-1970 Peter Bartovic, ktorý sa zameriaval na sú-
časnú hudbu rovnako, ako aj nasledujúci učiteľ Juraj 
Pospíšil na Konzervatóriu v Bratislave (1971-1975). Živý 
kontakt s dodekafonickou a seriálnou technikou už od 
počiatkov štúdií zabezpečil, že Godárovi boli aktuálne 
hudobné trendy dobre známe. Štúdium na Vysokej škole 
múzických umení (1975-1980) obohatilo Godára o skú-
senosti s Deziderom Kardošom, ale aj s prednášajúcimi 
skladateľmi (a zároveň teoretikmi) Otom Ferenczym, 
Ivanom Hrušovským a ďalšími. Okrem vyučujúcich bol 
podstatným formotvorným prvkom osobnosti i kolektív, 
ktorý v tomto prípade spojil vtedy nastupujúcu mladú 
generáciu – Petra Breinera, Martina Burlasa, Vladimíra 
Godára a Víťazoslava Kubičku –, generáciu, ktorá mno-
hokrát nevedela, ako znejú ich diela a na ich premiéru 
museli počkať dlhšie, ako by sa patrilo.1

Muzikológ sa v Godárovi formoval postupne v sym-
bióze so školskými a životnými podnetmi. Knihy o jeho 
skladateľskej poetike Luk a lýra (Bratislava: Scriptorium 
Musicum, 2001), Rozhovory a úvahy (Bratislava: AEPress, 
2006) a hudobných bádaniach s historickým kontextom 
Kacírske quodlibety (Bratislava: Music forum, 1998), Zrod 
opery z ducha rétoriky (Bratislava: AEPress, 2012), Alla 
Battaglia – príbeh jedného hudobného druhu (Bratislava: 
AEPress, 2012) a De musica (Bratislava: AEPress, 2013, 
2014), ktoré jedinečne obohatili slovenský autorský mu-
zikologický knižný svet, sú výborným materiálom pre 
vedcov, študentov i hudobných nadšencov. Godár vo svo-
jich textoch kladie dôraz na súvislosti a prepájanie po-
znatkov. Preto treba mať na pamäti jeho dlhoročnú prácu 
redaktora kníh a hudobnín slovenských autorov v OPUSe 
a tiež redakčnú činnosť na vydaní teoretických diel Jozefa 
Kresánka, Miroslava Filipa, Jána a Alexandra Albrechtov-
cov a na súbornom vydaní diela Jána Levoslava Bellu.

Godárovi-dramaturgovi sa ako znalcovi širokej palety 
slovenskej a svetovej hudby darí koncertnými cyklami 
(ne)známej hudby Albrechtina obohacovať repertoár slo-
venských sál neošúchanými a často nepoznanými hu-
dobnými skvostmi. Založenie Albrechtiny (2009) bolo 
Godárovou reakciou na kultúrne zabúdanie repertoáru 
mŕtvych skladateľov našimi hudobnými inštitúciami. 
»Neboštíkovia« si dlho nevedeli pretlačiť svoje kompo-
zície na pódiá koncertov a festivalov, našťastie vákuum 

1 Puškášová, Melánia: Vladimír Godár: známy – (ne)známy 
[rozhovor], in: Hudobný život 48 (2016), č. 7-8, s. 22-26.
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už sedem rokov úspešne vypĺňa Albrechtina.2 Divákom dáva možnosť zoznámiť sa a načúvať 
menej známym skladateľom či (ne)známym dielam ich známych kolegov. Každý koncert tak 
sprítomňuje (ne)dávnu hudobnú minulosť.

Neodmysliteľnou súčasťou Godárovho umeleckého ja je podrobné zaoberanie sa hudobnou 
i literárnou minulosťou. Historizmus v ňom mal svoje miesto už od útleho detstva a štúdium 
na konzervatóriu toto smerovanie ešte zintenzívnilo. Knihy Vojtecha Zamarovského, kontakt 
s dirigentom Andrewom Parrotom, učiteľom Dušanom Billom, Jozefom Kresánkom, a najmä 
pravidelné návštevy domu Jána Albrechta na Kapitulskej ulici prinášali tvorivé podnety na 
získavanie nových vedomostí a skúseností. Počas stretávania sa mladých hudobníkov v dome 
Albrechtovcov spoznával hudobnú literatúru a skladateľské remeslo hudby ars nova, renesancie, 
baroka a klasicizmu v jeho spätnej väzbe – interpretácii. Naučil sa logike hudobného procesu 
a umeniu dialógu, ktorý je základom dobrého hrania komornej hudby.3 Množstvá partitúr, ktoré 
prešli Godárovými rukami, očami i ušami, vplývali na vývoj jeho umeleckého cítenia i mys-
lenia. Uvedomil si, že skladba v sebe zahŕňa okrem vzťahov (vertikálnych i horizontálnych), 
hudobných tvarov a následného riešenia problémov logického rozvíjania hudobných procesov 
i riadiaci princíp konštrukcie a významových väzieb – štýlové vedomie. Navrstvovanie štýlových 
štruktúr treba chápať v širších kontextoch rovnako, ako aj vnímanie harmónie, ktorá vychádza 
zo spoločnej jazykovej superštruktúry, no jej pochopenie je ovplyvnené našimi skúsenosťami.4 
Preniknutie historizmu do Godárovho vedomia je v jeho kompozíciách prítomné v poly-
štýlovosti, pričom sa inšpiroval aj hudbou skladateľov Ľuboša Fišera, Georga Crumba, Alfreda 
Schnittkeho, Gija Kančeliho, Arvo Pärta, Aveta terteriana. tóny v kompozícii sa teda vzťahujú 
nielen navzájom voči sebe, ale zároveň aj na iné skladby a hudobné idiómy.5

* * *
Kompozícia Ricercar per quattro stromenti (1977) vznikla na podnet Martina Karvaša počas Go-
dárovho štúdia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave na objednávku pre prvý koncert 
komorného zoskupenia v zložení M. Karvaš, P. Breiner a G. Škrieko, ktoré sa chcelo špecializovať 
na interpretáciu barokových triových sonát na pôde Konzervatória. Koncert sa však po zákaze 
funkcionárov školy nekonal a skladba sa premiéry dočkala až v roku 1983 na prehliadke novej 
slovenskej hudby (interpreti P. Hamar, J. Hamarová, J. Kopelman, J. Alexander). Medzičasom 
v roku 1979 Godár venoval skladbu k šesťdesiatym narodeninám priateľovi Jánovi Albrechtovi.6

Pôvodný názov diela Canto dolente sa Godár rozhodol nahradiť »citovo neutrálnym slovom 
Ricercar«. Skladba existuje od začiatku v dvoch verziách: 
a) pre dvoje huslí (neskôr prepis pre violu), violončelo a čembalo, 
b) pre flauta, hoboj, violončelo a čembalo.7
Sám Godár sa k jej vzniku vyjadril takto:

»Mojím zámerom bolo syntetizovať štruktúrny formujúci princíp vyrastajúci zo sixtovsko-
ligetiovskej inšpirácie s jednoznačným emocionálnym vektorom a myslím, že tento zámer 
sa mi podarilo splniť.«8

tento výrok odhaľuje, že skladateľ pri jej tvorbe bral do úvahy emocionálnu stránku – viac-
účelové harmonické a melodické využitie intervalu tritonu v nej má určite svoju opodstatnenú 
funkciu. Godár na celej ploche premyslene pracuje s oktatonickou stupnicou a intervalmi malej 
tercie a tritonu, ktoré zasahujú do vertikálnych i lineárnych štruktúr.

Skladbu otvára motív klesajúcej tercie, ktorý zaznieva najskôr trikrát po sebe v sóle huslí, 
následne sa variuje transpozíciou o poltón nahor v husliach a viole. Pri treťom nástupe motívu 
v unisone sa pridáva violončelo a zmena sa tento raz deje prostredníctvom novej rytmizácie 
( Notový príklad č. 1).

V piatom nástupe (t. 13) sa mení rozloženie nástrojov, violončelo vstupuje v ostrom tre-
mole na tóne c do niekdajšej taktovej pauzy pred motívom. Novinkou je i spracovanie motívu 

2 Puškášová, M.: Vladimír Godár ( pozn. 1).
3 Pudlák, Miroslav: Vladimír Godár: Utopie je mi bližší než apokalypsa, in: His Voice 2004, č. 4, s. 4-6.
4 dykast, roman: Mým vzorem je Béla Bartók, říká Vladimír Godár, in: Hudební rozhledy 53 (2000), 

č. 8, s. 42-43.
5 Godár, Vladimír: Rozhovory a úvahy, Bratislava: AEPress, 2006, s. 159.
6 tamtiež, s. 177.
7 Godár, Vladimír: Ricercar per 4 stromenti: a) 2 Violini, Violoncello, Pianoforte; b) 2 Violini, Violoncello, 

Cembalo; c) Flauto, Oboe, Violoncello, Cembalo. Bratislava: Slovenský hudobný fond, 1985. – 28 s. (part.) + 
7 s. + 7 s. + 6 s. + 8 s. (hlasy). Odtiaľ sú prevzaté aj podklady pre notové príklady č. 1-11.

8 Godár, V.: Rozhovory a úvahy ( pozn. 5), s. 176.
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v ká none huslí s violou s oneskorením štvrťovej noty, čo vytvára efekt jemnej ozveny. Šies-
te uvede nie motívu (t. 16) je jeho inverziou a pôvodný rad es-c-e-cis-es-c sa mení na cis-e-c-es-
cis-e ( Notový príklad č. 2).

Pri deviatom nástupe (t. 25) sa voči inverzii motívu (c-es-cis-e) stavia celotónová trans-
pozícia motívu fis-dis-g-e, čo rozširuje doteraz využívaný štvortónový materiál o dva tóny. Od 
tohto momentu sa motív skracuje a stúpajúci alebo klesajúci interval tercie už ide nie tri, ale 
len dva razy po sebe. rýchlo sa objavuje aj inverzia transpozície (t. 29) a v takte 34 sa opäť 
rozširuje tónový materiál cez transpozíciu inverzie motívu o triton nahor fis-a-g-b. Violončelo 
sa mení v týchto momentoch tiež – z tremola na jednom tóne sa dostáva do tremola na tritone 
cis-g, c-fis a vygraduje do cis-b. Keď si zosumarizujeme tóny, ktoré Godár v rámci tohto prvého 
celku (41 taktov) použil, dostaneme rad oktatonickej stupnice c-cis-es-e-fis-g-a-b. Práve z neho 
sa v ďalšom priebehu budú odvodzovať všetky nové motivické prvky i harmonické vzťahy 
( Notový príklad č. 3). 

Od taktu 42 začína nový proces práce s motívom. trojitý kánon (husle, viola a violončelo) 
využíva inverziu terciového motívu, ktorou v desiatich taktoch opakovane stúpa od c1 až 
dosahuje vrchol na b2. reakciou na tento priebeh je transformovanie motívu klesajúcej tercie 
na klesajúci tritonus, kde synkopicky stúpajú akoby dva hlasy na báze oktatonických vzťahov 
( Notový príklad č. 4). 

Notový príklad č. 1:
Vladimír Godár: Ricercar 

per quattro stromenti, 
t. 1-6

Notový príklad č. 2:
Vladimír Godár: Ricercar 

per quattro stromenti, 
t. 13-18

Notový príklad č. 3:
Vladimír Godár: Ricercar 

per quattro stromenti, 
t. 31-36

Notový príklad č. 4:
Vladimír Godár: Ricercar 

per quattro stromenti, 
t. 52-56
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Maximálne výrazové vyhrotenie hudobného procesu vedeného zatiaľ v lineárnych intenciách 
je v ostrom kontraste k ťažkým zmenšeným akordom v čembale (t. 57). Čembalové desať-
taktové sólo syntetizuje doterajší tónový materiál vo vertikálnom duchu. Motív tercie a jeho 
inverzia zaznievajú súčasne v protipohybe ľavej a pravej ruky v osemhlase, čo harmonicky 
vytvára zmenšené septakordy. Ak porovnáme začiatok kompozície a tento úsek (t. 57-67), vidí-
me, že Godár v sopránovom hlase presne opakuje motív tercie a s prvými štyrmi nástupmi je 
zhodný aj rytmicky ( Notový príklad č. 5).

Motív sa tu dostáva do nového harmonického kontextu, ktorý je od 68. taktu konfrontovaný 
so stúpajúcou oktatonickou stupnicou v kánone huslí, violy a violončela. Pozornosť tu treba 
upriamiť na (nie náhodné) ukončenie stupnice na tónoch es-fis-a (zmenšený kvintakord), pričom 
pozoruhodný je aj ambitus stupnice v jednotlivých hlasoch. Husle s rozpätím es1-a2 dosahujú 
tritonus, viola es1-fis2 malú terciu a violončelo končí v oktáve. Prítomné sú teda všetky tri 
stavebné prvky (oktatonika, malá tercia, tritonus). Všimnime si aj, že tieto tri hlasy sa vždy 
na prvej note trioly stretávajú v súzvuku zmenšeného kvintakordu ( Notový príklad č. 6).

Godár využíva tento triolový postup ešte dvakrát, pričom exponuje hlasy do vyšších polôh. 
Následne v širokom rozpätí hlasov huslí, violy a violončela zaznie triolovo rytmizovaná oktato-
nická stupnica naraz v oktávach (t. 77-78). tento synchronický pohyb vyvolá rytmický rozpad 
v podobe synkopovania akordov v čembale a augmentácii zvyšných hlasov. Vytvára sa tak 
príjemný balans medzi spomaleným oktatonickým protipohybom huslí s violou a agresívnejším 
synkopovaným terciovým motívom v čembale ( Notový príklad č. 7).

Od písmena F sa v kompozícii objavuje nový prvok dvaatridsatinovej figúry, ktorej melodický 
pohyb je odvodený z už známych vzťahov oktatonickej stupnice. tóny, od ktorých figúra začína, 
majú najskôr malosekundový vzťah (gis-a-b), no od 86. taktu stúpajú striedavé nástupy huslí 
a violy oktatonicky a zároveň v rámci svojho hlasu idú prvé tóny figúry v malých terciách. 
Godár teda pracuje s rovnakými prvkami novým spôsobom. Prepájanie oktatoniky, malých tercií 
a tritonu pokračuje ďalej (t. 93) v syntéze dvaatridsatinovej figúry s tritonovými viaczvukmi 
zvyšných hlasov, ktoré spolu vytvárajú zmenšeno-zmenšený septakord od fis ( Notový príklad 
č. 8). 

Následne sa vracia prvotný motív klesajúcej tercie (písmeno G), ktorý je tento raz silne di-
sonantný, nakoľko sú naraz znejúce hlasy sláčikov v sekundových vzdialenostiach. K deformácii 

Notový príklad č. 5:
Vladimír Godár: Ricercar 
per quattro stromenti, 
t. 57-62

Notový príklad č. 6:
Vladimír Godár: Ricercar 
per quattro stromenti, 
t. 68-71
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motívu zahustenými sekundami (vždy v rámci oktatonických vzťahov) dochádza aj v čembale. 
Všimnime si, že terajší trojzhlukový motív tercie nastupuje v trojitom kánone, pričom nástupy 
sú v intervale malej tercie, čo v posune vytvára podivný trojitý zmenšený kvintakord ( No-
tový príklad č. 9).

Godár potom strieda krátke plochy dvaatridsatinovej figúry so zahusteným terciovým 
motívom, celý materiál začína pôsobiť agresívnejšie a beznádejnejšie. Vrcholom kompozície je 

Notový príklad č. 7:
Vladimír Godár: Ricercar 

per quattro stromenti, 
t. 80-83

Notový príklad č. 8:
Vladimír Godár: Ricercar 

per quattro stromenti, 
t. 86-87

Notový príklad č. 9:
Vladimír Godár: Ricercar 

per quattro stromenti, 
t. 95-98
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písmeno K, kde sa má hrať vypísaná oktatonická figúra najrýchlejšie, ako je to možné. tritonový 
vzťah jej začiatočných tónov cis-g jasne odkazuje na vyhrotenie skladateľovej idey ( Notový 
príklad č. 10).

Záverečnou gradačnou bodkou (t. 133) je strnulý spoločný rytmický pohyb všetkých hlasov 
v tritonových a celotónových vzťahoch (čembalo). Kompozícia sa uzatvára akousi štrnástitakto-
vou spomienkou na začiatok skladby (písmeno L). terciový motív však začína v husliach smerom 
nahor es-ges-e-g a následne nadol od ges, no nie je úplný. Arpeggiový rozklad kvárt v čembale 
končí v tritonovom súzvuku fis-c, nastupuje postupne na prvú, druhú a tretiu, čo sa opakuje 
do konca. Stabilným prvkom záveru je C vo violončele, ktoré ostinátne zaznieva na prvej dobe 
taktu ( Notový príklad č. 11). 

* * *
Godár v jednom z rozhovorov uvádza, že skladba Ricercar vznikla v čase, keď sa zaoberal 
víziou skladby ako dialektickej, dialóg vedúcej entity.9 Tento dialóg môžeme jasne vidieť 
v rôznych formách komunikácie hlasov navzájom – počiatočné kánonické nástupy sláčikov, 
potom ich konfrontácia s čembalom a následne čoraz viac komplikované prelínanie sa v uvá-
dzaní motívov. Podobne ako v ľudskej reči, všetky menšie úseky skladby a v nich prítomné 
dialogické väzby spolu komunikujú jednotných jazykom. Harmonické pohyby, vedenie 
hlasov i výstavba motívov obsahujú maloterciové, tritonové alebo oktatonické vzťahy. Celá 
kompozícia je tak akoby variáciou na spomínané tri prvky, ktoré sa objavujú vždy v nových 
vzťahoch a kontextoch.

9 Malovec, Pavol: Návrat k pôvodnej tvorbe, in: Literárny týždenník 1997, č. 11, s. 1, 10.

Notový príklad č. 10:
Vladimír Godár: Ricercar 
per quattro stromenti, 
t. 129

Notový príklad č. 11:
Vladimír Godár: Ricercar 
per quattro stromenti, 
t. 137-141


