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oratórium podľa Jána Hollého pre recitátora, 

veľký miešaný zbor a symfonický orchester, 2013
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Štefan Bučko, recitátor
Slovenský �lharmonický zbor, Bratislava
Slovenská �lharmónia Bratislava (SF)
Štátny komorný orchester Žilina (ŠKO)
Blanka Juhaňáková, zbormajsterka
Leoš Svárovský, dirigent (CZ)

Skladateľ Egon Krák vytvoril oratórium 
2013 pri príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a
územie Veľkej Moravy. Predlohou pre skomponovanie oratória sa 
stal epos veľkého slovenského básnika Jána Hollého 

originálnom jazyku bernoláčtine. Spojenie veľkého 
slovenského básnika, ktorého nazývali aj „Homér slovenský“
súčasnou hudobnou predstavou hudobníka, ktorý ma bohaté d
máce i zahraničné skúsenosti s chrámovou i
bolo vhodnou príležitosťou dôstojne osláviť významné výročie, 
v ktorom sa spájajú  náboženské, vzdelanostné i kultúrno
spoločenské fenomény, bez ktorých by vývoj našej kultúry nebol 
predstaviteľný. 

oratóriu sa prelínajú tri významové roviny celého príbehu: 
osobnosť Sv. Klementa, uctievanej postavy slovanských misioná-
rov (CLEMENS),  expresívny výjav „Posledného súdu“, ktorý je 
súčasne realistickým obrazom ľudskej bytosti a
túžby po spasení (SALVA ME) a napokon apoteózy viery, nádeje 

lásky (CREDO), ktoré zákonite stoja za každou veľkou udalo
ťou, ako bol aj historický príchod Cyrila a Metoda na naše územie 

následná legalizácia liturgie v
„Niet mnoho takých príležitostí v živote hudobníka, ako prispieť 

oslave 1150. výročia príchodu svätcov Cyrila a Metoda na naše 
územie práve hudbou. [...] Nezvolil som predlohu z pera Jána 
Hollého v bernolákovčine náhodou – epos, ako aj celé dielo Jána 
Hollého, je nenahraditeľným umeleckým a historickým dokume
tom, reflektujúcim význam jazyka, kultúry, umenia a náboženstva. 

že byť svedkom oslavovania tohto výročia, znam
ná príležitosť plnohodnotne sa obrátiť k niečomu takému, čo 

našej kultúre predstavuje práve Ján Hollý – vyjadriť tak nap
no úžas, ktorý cítim zoči voči tejto poézii ako najvýznamnejšiemu 

ckému svedectvu cyrilometodskej tradície.“ 

Ř Svätoplukovo nám – premiéra 
Ř Terchová (
Ř anny Márie 

Banská Štiavnica (ŠKO)
Ř Koncertná sieň SF 
Ř 11. 2013 Dom umenia Fatra Žilina (ŠKO) 
Ř Dom kultúry Topoľčany (ŠKO)
Ř

(ŠKO) – svetová premiéra 
Ř L'église de la Madelein, Paris (Š

Prof. PhDr. Egon KRÁK, Art.D. (nar. 1958) študoval hudobnú 
eóriu a kritiku na Vysokej škole múzických umení v

– 1982). Paralelne sa súkromne vzdelával v kompozícii 
Juraja Pospíšila, Dušana Martinčeka a Ilju Zeljenku. Blízkym 

priateľom i vzorom mu bol neskôr zo slovenských skladateľov 
najmä Ivan Hrušovský (1927 – 2001). Vo svojej tvorbe sa inšp
roval významnými osobnosťami európskej hudby minulosti 

prítomnosti (spočiatku Bach, Mozart, Beethoven, postupne 

demith, Honegger, Martinů a neskôr hudba 
reprezentantov 20. storočia). 

Po skončení vysokoškolských štúdií vykonával viaceré povolania: 
redaktor kníh a hudobnín vydavateľstva OPUS (1984 –
edičný a produkčný pracovník v ti audiovizuálnych pôvo
ných umeleckých programov (1991 – 1995). Pedagogicky pôsobil 
spočiatku na Základnej umeleckej škole (1988 – 1995), neskôr na 
Hudobnej fakulte VŠMU (1995 – 2005), kde tiež zastával funkciu 

– ulte múzických 
umení Akadémie umení v

– 2008 dekanom. Vedeckú hodnosť ArtD. získal  v
2002 na VŠMU v pedagogickú hodnosť 

roku 2004 na VŠMU v
zároveň v odbore teória vyučovania hudobnej náuky na Unive

zite Konštantína Filozofa v Nitre. Zastával tiež viaceré významné 
funkcie: predseda Rady Slovenskej hudobnej únie a Spolku sl
venských skladateľov (1999 – 2004), člen Správnej rady Vzdelá-
vacej nadácie Jana – 2004), člen Rozhodcovskej k

– 2006, opäť od 2013).
Egon Krák je spoluzakladateľom Hudobnej a umeleckej akadémie 
Jána Albrechta Banská Štiavnica, kde
gogicky pôsobí a vykonáva funkciu rektora. 
Kompozície Egona Kráka boli uvedené na mnohých domácich 

zahraničných festivaloch a koncertných pódiách. K najnovším 
a najvýznamnejším zahraničným a domácim úspechom patrí uv

pre soprán, 
detský zbor a sláčikový orchester v

– pre sóla, mieš
ný zbor, detský zbor, organ a
skej filharmónie v Bratislave (20 ŠKO Žilina 
(2010 v Žiline a rámci BHS v

Žiline (2011, ŠKO 
Žilina), , symfonická predohra v
(2013, Pražská komorná filharmónia, dirigent Jiří Bělohlávek) 

premiéra oratória podľa Jána Hollého 
pre recitátora, veľký miešaný zbor a symfonický orchester
SF zbor, SF, Štefan Bučko, dirigent Leoš Svárovský).
Egon Krák nepatrí ku skladateľom, ktorí prekvapujú experi

novými kompozičnými technikami. V
neproklamoval nový štýl či techniku a necítil ani potrebu hlásiť sa 

najnovším módnym trendom. Komponovanie bolo pre neho 
vždy osobnou intímnou záležitosťou, vnútornou potrebou vyjadriť 
sa, pričom výber kompozičných a výrazových prostriedkov bol 
vždy podriadený tomuto cieľu. Komponoval preto, že cítil vnú-
tornú potrebu hudobne sa vyjadriť – či už k vlastnému intímnemu 
prežívaniu alebo k problémom súčasného sveta. Egon Krák opäť 

kazuje, že komponovanie nie je ne
sobná a citovo odcudzená  hra s tónmi, ale predovšetkým potreba 
vyjadrovať sa hudobnou rečou. Určite aj preto si jeho hudba zí

čoraz poslucháčov, 
ktorí sa k nej vďaka emocionálnym zážitkom radi vracajú.
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Vážení čitatelia, 
čísle nášho medzinárodného kého a umeleckého časopis významnej udalosti

oratória Kráka na viacerých scénach doma i zahraničí. Pokračujeme v uverejňovaní 
vedeckých štúdií vedcov a zo zahraničia a iky výtvarníka Stanislava Stankociho, ktoré 

vané priestoroch našej akadémie. tiež o umeleckých vzdelávacích vedeckých vitách, ktoré 
súvisia so životom našej Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta Banská Štiavni Veríme, že ás aj toto číslo časop

stanete sa našimi pravidelnými čitateľmi. Redakčná rada sa teší na vaše názory a

–
by Egon Krák

Banská Štiavnica

Martináková
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Stanislav Stankoci
Biogra�a / Biography  

. 1959) pracoval ako pedagóg na Katedre výtvarných umení na Fakulte architektúry Slovenskej 
– 1992) a ako vedúci Ateliéru grafického dizajnu II na Katedre vizuálnej komunikácie 

na Vysokej škole výtvarných umení v Br – 2010), kde sa neskôr stal vedúcim (1992 – 2010). Od roku 2011 pôsobí 
Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Popri pedagogickej činnosti v akademickom prostredí sa zaoberá 

grafickým dizajnom, vizuálnou komunikáciou, počítačovou grafikou, maľbou a mixmédiami. 
Už od ukončenia štúdií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v roku 1984 bol Stano Stankoci známy ako grafický 
designer a maliar so zvláštnym osobitým rukopisom hľadajúci skryté veci pred našimi očami a premieňajúci
na mikropríbehy či voľne plávajúce úvahy a zobrazujúci nie videné ale skôr intuitívne tušené. Realizoval viac než 22 
individuálnych výstav. Získal množstvo ocenení za svoju tvorbu doma i v zahraničí.

„Stankociho grafické skartácie a komentáre k udalostiam, správam a komentárom symbolicky uzatvárajú terajšiu umelcovu 
etapu tvorby. Mlčiace obrazy, mätúce informácie a komentáre vytvorili bázu, na ktorej prevládla Stankociho skepsa z poznania 

gmy. Šum, ktorý dešifroval a lokalizoval, znamená zmenu v jeho umeleckom myslení. Z
prekonávania intenzity uvedeného šumu vznikli krásne grafické tlače. Skartácie nevyhnutnou procesuálnou premenou formy 
informácie redefinovali obsahy pôvodných dát. Preto môžeme uvažovať i o defragmentácii, ktorá nanovo poskladá útržky 
minulého. Umelcova tvorba napriek dotyku s deprimujúcim poznaním a skepsou kontinuálne pokračuje. V uvedených 
procesoch dozaista môžeme vnímať refragmentáciu umelcovho plynúceho času, ktorá v pozvoľnom dozrievaní vygenerovala 
logické premeny a zvnútornenie tvorby maliara a grafika Stanislava Stankociho.“ (Peter Markovič, –
DEFRAGMENTÁCIE, 2013)

–
–

–
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Stanislav Stankoci:
Výber z tvorby / Selected Works 
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Jedenásteho – z cyklu Skartácie, 2001. 
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SCHEMNITIENSIS, 30. 6. 2013

SCHEMNITIENSIS, 30. 6. 2013


