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Zo životopisu JuraJa Feríka st.
(1908 – 1993)

Juraj Ferík st. sa narodil 1908. roku                        
v Hložanoch. Po ukončení základnej školy               
v rodisku, kde od trinástich rokov nahrádzal 
dedinského kantora, zapísal sa na Učiteľskú 
školu v Sombore. Počas školenia v Sombore 
viedol školský zbor a založil žiacky orchester.     
V roku 1926 sa zamestnáva na pracovné 
miesto učiteľa základnej školy v Petrovci. 
Súčasťou jeho učiteľskej práce bola aj práca 
kantora. Pri slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi 

neskôr nacvičoval i cirkevný spevokol. Na základnej škole pôsobil do roku 
1961 s väčšou prestávkou. Po druhej svetovej vojne pôsobil na gymnáziu       
v Petrovci a bol i hudobným pedagógom v slovenskej Učiteľskej škole, ktorá 
existovala pri gymnáziu. Nacvičoval žiacky spevokol a orchester, s ktorými 
účinkoval na štátnych, národných, školských, matičných a žiackych oslavách.

Juraj Ferík st. je najväčším dolnozemským zberateľom slovenských 
ľudových piesní. Piesne zapisoval vo všetkých slovenských osadách v Báčke, 
Banáte a Srieme. Keďže určitý čas pracoval ako hudobný redaktor slovenskej 
hudby v Novosadskom rozhlase, informácie o piesňach  získaval aj od 
spevákov tohto rozhlasu, sám ich upravoval pre potreby rádia a na iné účely.

Ľudové piesne začal sústavne zbierať v roku 1950. Najprv to robil v oko-
litých osadách a veľký počet piesní získal od žiakov gymnázia a učiteľskej 
školy, kde pracoval. Ako referent pre hudbu Zväzu kultúrno-osvetových 
spolkov AP Vojvodiny – Odboru pre Slovákov, navštevoval slovenské osady 
a neúnavne zapisoval ľudové piesne. V úvode svojho životopisu napísal: 
,,Ľudová tvorba (predovšetkým ľudové piesne) mi vždy bola blízka“‚ a o tom 
najlepšie svedčí tých zhruba 1200 zozbieraných a zapísaných ľudových piesní.
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iZ biograFiJe JuraJa Ferika st.
(1908 – 1993)

Juraj Ferik st. je rođen 1908. god. u Gložanu. Nakon završene osnovne  
škole u rodnom mestu, gde je od trinaeste godine vršio dužnost seoskog 
kantora, upisao je Učiteljsku školu u Somboru. Za vreme školovanja u 
Somboru rukovodio je školskim horom i osnovao učenički orkestar. Godine 
1926. zaposlio se kao učitelj u osnovnoj školi u Petrovcu. U sklopu njegovog 
učiteljskog posla bio je i rad kantora – orguljaša u evangelističkoj crkvi. 

Pri Slovačkoj evangelističkoj a.v. crkvi je kasnije radio i sa crkvenim 
horom. U osnovnoj školi je radio do 1961. god. sa većom pauzom. Posle 
Drugog svetskog  rata radio je u Gimnaziji ,,Jan Kolar“ u Petrovcu, bio je i 
muzički pedagog u slovačkoj Učiteljskoj školi, koja je delovala pri gimnaziji. 
Uvežbavao je đački hor i orkestar, sa kojima je učestvovao na državnim, 
narodnim, školskim, matičnim i đačkim proslavama.

Juraj Ferik st. je najveći sakupljač slovačkih narodnih pesama u Vojvodini. 
Pesme je zapisivao u svim slovačkim mestima u Bačkoj, Banatu i Sremu. Pošto 
je jedno vreme radio kao muzički urednik slovačke muzike u Radiju Novi Sad, 
zapisivao je i pesme od narodnih pevača novosadskog radija, koje je zatim 
aranžirao za potrebe radija i druge namene.

Sistematsko sakupljanje narodnih pesama  započinje od 1950. godine, 
najpre po okolnim selima. Veliki broj pesama je zabeležio od učenika 
gimnazije i Učiteljske škole, u kojima je radio. Kao referent za muziku Saveza 
kulturno-prosvetnih društava AP Vojvodine – Ogranka za Slovake, putovao 
je po slovačkim mestima i neumorno beležio narodne pesme. U uvodu svoje 
biografije, napisao je:  „Narodno stvaralaštvo (pre svega narodne pesme) mi 
je uvek bilo blisko“, o čemu svedoči oko 1200 sakupljenih i zapisanih narodnih 
pesama.
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Zo životopisu JuraJa Feríka ml. 
(19. 5. 1935 – 23. 5. 2018)

Juraj Ferík  ml. bol prvým profesionálnym 
dirigentom z radov vojvodinských Slovákov. 
Narodil sa 19. mája 1935 v Báčskom Petrovci. 
Pochádza z hudobnej rodiny, od otca Juraja 
Feríka, učiteľa a kantora v Petrovci, a starého 
otca Juraja Feríka, učiteľa a kantora v Hlo-
žanoch. V rodnom Petrovci ukončil ľudovú 
školu a gymnázium. V školení pokračoval 
na Hudobnej akadémii v Belehrade, kde 
pedagogický odbor skončil v roku 1958 a 
umelecký smer dirigovanie v roku 1965.                 

V roku 1970 absolvoval postgraduálne štúdium dirigovania na Vysokej škole 
hudobných umení v Prahe.

Ako dirigent akademického zboru vystupoval v Poľsku, vo vtedajšom SSSR 
– v Kyjeve, Moskve a Petrohrade, tiež v turecku, a ako dirigent s orchestrami 
hosťoval v Poľsku, vtedajšom čSSR, Bulharsku a Rumunsku. V rokoch 1965 
– 1970 bol v Divadle na teráziách v Belehrade korepetítorom a dirigentom 
(repertoár operetný a muzikálový), ďalších desať rokov, od 1970-teho po 
1980-ty, pôsobil  v nišskom symfonickom orchestri ako dirigent a umelecký 
vedúci, v Srbskom národnom divadle v Novom Sade v rokoch 1980 – 1989 bol 
dirigentom a šéfom operného zboru a v Novosadskom rozhlase pôsobil ako 
dirigent ľudových orchestrov.

Od roku 1994 bol vo výslužbe, no aj ďalej sa aktívne zaoberal dirigovaním, 
úpravami ľudových piesní, bol členom odborných porôt festivalov 
pokrajinského alebo celomenšinového rázu. Na Akadémii umenia v Novom 
Sade bol umeleckým spolupracovníkom v odbore technika hlasu (spev 
a hovor), tiež v korepetícii pre študentov hereckého smeru. Bol členom 
Združenia hudobných umelcov v Srbsku (UMUS), Zväzu organizácií skladateľov 
Juhoslávie (SOKOJ) a iných združení. Bol aktívnym členom cirkevného zboru 
SEAVC v Novom Sade, kde občas vykonával aj kantorskú službu.

Je nositeľom početných ocenení tak zo slovenských festivalov tamburášskej 
hudby či za dirigovanie zboru. Ukončil dielo, ktoré začal jeho otec, Juraj Ferík 
st., a vydal zbierku slovenských ľudových piesní pod názvom Ľudové piesne 
Slovákov vo Vojvodine. Zbierka vyšla v roku 2004 a obsahuje takmer 800 
slovenských ľudových piesní z rôznych slovenských osád. Od roku 2005 má 
aktívnu účasť na medzinárodných konferenciách muzikológov a hudobných 
odborníkov,  ktoré usporadúva Komisia pre hudobnú činnosť Výboru pre 
kultúru NRSNM a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.
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iZ biograFiJe JuraJa Ferika ml.
(1935 –2018)

Juraj Ferik ml. je prvi profesionalni dirigent vojvođanskih Slovaka. Rođen 
je 19. maja 1935. godine u Bačkom Petrovcu. Potiče iz muzičke porodice. 
Njegov otac Juraj Ferik st. bio je učitelj i crkveni orguljaš u B. Petrovcu, a deda 
Juraj Ferik učitelj i crkveni orguljaš u Gložanu. U rodnom mestu završio je 
osnovnu školu i gimnaziju. školovanje je nastavio na Muzičkoj akademiji u 
Beogradu, gde je 1958. godine završio muzičku pedagogiju, a  1965. godine 
i dirigovanje. Godine 1970.  završio je postdiplomske studije dirigovanja na 
Akademiji muzičkih umetnosti u Pragu.

Kao dirigent akademskog hora nastupao je u Poljskoj, tadašnjem SSSR-u 
– u Kijevu, Moskvi i Petrogradu, takođe u turskoj, a kao dirigent orkestra 
gostovao je u Poljskoj, tadašnjoj čSSR, Bugarskoj i Rumuniji. Od 1965. do 
1970. godine radio je u Pozorištu na terazijama u Beogradu kao korepetitor 
i dirigent (opereta i mjuzikl). U periodu od 1970. do 1980. godine bio je 
dirigent i umetnički rukovodilac u Niškom simfonijskom orkestru, a od 1980. 
do 1989. godine dirigent i šef hora opere u Srpskom narodnom pozorištu u 
Novom Sadu. takođe je bio i dirigent orkestara narodne muzike Radio Novog 
Sada.

Penzionisan je 1994. godine, ali i dalje se bavi dirigovanjem i aranžmanom 
narodnih pesama. često je član stručnih žirija na festivalima, kako 
pokrajinskog, tako i celomanjinskog karaktera. Jedno vreme je bio stručni 
saradnik na predmetu tehnika glasa i saradnik korepetitorima za studente 
glume na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, kao i član crkvenog hora 
Evangelističke crkve u Novom Sadu, gde je povremeno vršio službu crkvenog 
orguljaša. član je Udruženja muzičkih umetnika Srbije: UMUS, Organizacije 
muzičkih autora Srbije – SOKOJ  i drugih udruženja.

Juraj Ferik ml. je nosilac brojnih nagrada za komponovanje i horsko 
dirigovanje na slovačkim festivalima i festivalima tamburaške muzike. Godine 
2004. završio je rad koji je započeo još njegov otac Juraj Ferik st. i izdao 
zbirku slovačkih narodnih pesama pod nazivom „Narodne pesme Slovaka u 
Vojvodini“. Zbirka obuhvata oko 800 slovačkih narodnih pesama poreklom iz 
raznih slovačkih mesta. Od 2005. godine aktivno učestvuje na Međunarodnoj 
konferenciji muzikologa i muzičkih stručnjaka, koju organizuju Komisija 
za muzičku delatnost Odbora za kulturu Nacionalnog saveta slovačke 
nacionalne manjine zajedno sa Zavodom za kulturu vojvođanskih Slovaka.
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študentský festival zborov, Mníchov, 1958

študentský svetový festival vo Viedni, 1959
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Zborník prác 14. konferencie muZikológov a hudobných odborníkov

Vystúpenie so zborom Krsmanović

So zborom Krsmanović v Rusku, v Leningrade
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Zbor Krsmanović spieval na majstrovstvách Európy na štadióne JNA, 1962

Koncert v Chicagu, 1965
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Zborník prác 14. konferencie muZikológov a hudobných odborníkov

Stretnutie detí na štadióne tašmajdan v Belehrade, 1967

Stretnutie detí na štadióne tašmajdan v Belehrade, 1967
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Po premiére so sólistami v Divadle na teráziách

Po premiére so sólistami v Divadle na teráziách
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Pedagogické koncerty v Malej sieni Belehradskej filharmónie, 1968

Koncert na Kolarci v Belehrade, 1970
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Nišský symfonický 
orchester, 1971

Otváranie zborových slávností v Niši, 1972
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 Záber z koncertu v Niši,1972

Krajovská filharmónia v Rumunsku, výmena dirigentov
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 Vystúpenie na letnom amfiteátri v Niši, 1974

Juraj Ferík a Komorný zbor Srbského národného divadla, 1982
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Zborník prác 14. konferencie muZikológov a hudobných odborníkov

Juraj Ferík dirigoval aj v novosadskom detskom zbore, 1982

Mestský novosadský detský spevokol, 1982
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Juraj Ferík so zborom Svetozara Markovića, Nový Sad, 1989

Koncert Komorného zboru Srbského národného divadla, 1986
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Zborník prác 14. konferencie muZikológov a hudobných odborníkov

Belehradská filharmónia a Juraj Ferík v Dubrovníku, 1996

Juraj Ferík
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Otec Juraj Ferík a matka Emília, rod. čániová

Juraj Ferík
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Zborník prác 14. konferencie muZikológov a hudobných odborníkov

Juraj Ferík s rodičmi a sestrou Ľudmilou

Stará mama čániová s deťmi 
a starý otec Juraj Ferík počas 
I. svetovej vojny
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V Pivnici na porade so spevákmi

Juraj Ferík ako člen odbornej poroty Stretnutia v pivnickom poli
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Zborník prác 14. konferencie muZikológov a hudobných odborníkov

Na muzikologickej konferencii v ÚKVS, 2011

Dielo svojho otca, Juraja 
Feríka st., zmapoval 
na muzikologickej 
konferencii v roku 2012
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Mária turanská za sprievodu orchestra spieva známu skladbu J. Feríka pod 
názvom Zuzka turanová 

K životnému jubileu, k osemdesiatym narodeninám Juraja Feríka pripravil
ÚKVS príležitostný program na ktorom zneli maestrove skladby, 2015
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Ľudový orchester pod vedením harmonikára Ondreja Maglovského
(prvý sprava)

Juraj Ferík s rodinou
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Oslávenec Juraj Ferík 

Juraj Ferík s Milinou Sklabinskou 
a Katarínou Mosnákovou 
Bagľašovou
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Zborník prác 14. konferencie muZikológov a hudobných odborníkov

Juraj Ferík s manželkou Zuzanou

Juraj Ferík s dcérou Anou
a vnučkou Emou 
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Zborník prác 14. konferencie muZikológov a hudobných odborníkov

ÚVODOM...

Rodina Feríkovcov zanechala, bezpochyby, hlboké a trvalé stopy na poli 
slovenskej vojvodinskej hudby a práve tie stopy sleduje aj zborník, ktorý 
vám predkladáme. tému zborníka, a rovnako tak aj tému 14. muzikologickej 
konferencie, ktorá sa konala 24. novembra 2018, napísal život sám. Ide o to, že 
pôvodný zámer usporiadať konferenciu, ktorá sa bude niesť v znamení 110 rokov 
narodenia Juraja Feríka st., zmenil odchod osobnosti, ktorá patrila k pilierom 
nášho hudobného života a zároveň aj našej konferencie, Juraja Feríka ml.  téma 
bola preto pozmenená a v konečnom dôsledku znela Prínos Juraja Feríka st. a 
Juraja Feríka ml. do hudobného života vojvodinských Slovákov.  Bola to príležitosť 
vzdať hold obidvom osobnostiam, zdokumentovať a analyzovať ich zberateľskú, 
interpretačnú, upravovateľskú, pedagogickú, publikačnú a dirigentskú činnosť a 
prízvukovať ich odkazy pre budúcnosť nášho menšinového hudobného života. 
Konferencia nám ešte raz potvrdila, že sme ako komunita prišli o ďalšiu stálicu 
hudby vojvodinských Slovákov, ktorá bude pre nás všetkých nenahraditeľná. 

Vzhľadom na to, že dátum konferencie kolidoval s 53. ročníkom Stretnutia 
v pivnickom poli, rozhodli sme sa konferenciu mimoriadne presťahovať do 
Pivnice. Hostiteľom 14. konferencie bol SKUS Pivnica a jej organizátorom Ústav 
pre kultúru vojvodinských Slovákov za finančnej podpory Národnostnej rady 
slovenskej národnostnej menšiny. V tom zmysle sa prítomným prihovorili 
Valentín Michal Grňa, predseda spolku a vedúci festivalového orchestra, tiež 
predsedníčka Hudobnej komisie Výboru pre kultúru NRSNM Anna Medveďová, 
a v mene organizátora Anna Chrťanová Leskovac, riaditeľka ÚKVS. Svojou 
prítomnosťou 14. konferenciu poctil aj podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich 
v zahraničí  Peter Prochácka a rovnako aj rodina Juraja Feríka ml. – jeho dcéra 
Anna, vnúčatá Viktora a Ema, zať žolt a manželka Zuzana. Na dôvažok, v úvodnej 
časti konferencie zazneli aj slovenské ľudové piesne v podaní Viktora Ivanoviča, 
ktoré jeho starý otec Juraj Ferík ml. obľuboval. Za sprievodu Ondreja Maglovského 
vyzneli hudobné vstupy Viktora Ivanoviča veľmi dojímavo a emotívne, čo istým 
spôsobom nastavilo aj celkový priebeh konferencie. 

Niet pochýb, že muzikologické konferencie, ktoré organizujeme od roku 
2005,  Juraj Ferík ml. plne podporoval. Svedčí o tom jeho aktívna účasť na 12-tich 
ročníkoch. Od sameho začiatku Juraj Ferík ml. prispieval nášmu podujatiu cennými 
radami a veľmi jasnými a presnými názormi na hudobný život tunajších Slovákov. 
trvalou pamiatkou na túto jeho činnosť budú aj autorské texty zverejnené v jed-
notlivých ročníkoch. Na tretej konferencii, ktorá sa konala v Novom Sade, sa nám 
po prvýkrát prihovoril témou Niektoré postrehy k celomenšinovým hudobným 
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festivalom z hudobného aspektu. Na 5. konferencii, ktorá sa konala v roku 2009 a 
venovaná bola téme 60 rokov Novosadského rozhlasu, vystúpil s témou Tvorba 
Juraja Feríka st. v Novosadskom rozhlase. Na 7. konferencii, ktorá sa uskutočnila 
v roku 2011, vystúpil s témou Viliam Figuš-Bystrý a Mikuláš Schneider-Trnavský – 
osobnosti slovenskej hudby a ich pôsobenie vo Vojvodine. O rok neskôr, keď sme 
sa v rámci 8. konferencie tematicky zamerali na Cirkevnú hudbu vojvodinských 
Slovákov predniesol príspevok na tému Kantorsko-levitské semináre Slovenskej 
evanjelickej a. v. cirkvi v Juhoslávii v rokoch 1961 – 1973. V roku 2016, keď sme 
sa zamerali na nedožité výročie Martina Kmeťa, vystúpil s príspevkom Moja 
spolupráca s Martinom Kmeťom a jeho podiel na príprave zbierky Ľudové piesne 
Slovákov vo Vojvodine Juraja Feríka st. Jediný ročník muzikologickej konferencie,     
v ktorom sa odmlčal, bol 10. ročník, ktorý sa konal v roku 2014,  a to zo zdravotných 
dôvodov. Od 14. ročníka muzikologickej konferencie si však budeme na nášho 
cteného a veľaváženého kolegu iba spomínať a opakovane si sprítomňovať jeho 
odkazy, pridŕžať sa ich a tak si navždy zachovávať spomienku na dielo a život – 
Juraja Feríka ml.

Každý z našich zborníkov je neoceniteľným svedectvom doby a srdcia 
organizátorov podujatia sú naplnené zadosťučinením keď i len na chvíľku spätne 
vzhliadnu na všetky cenné články a fotografie, ktoré tieto zborníky obsahujú. 
Aj preto sa tešíme, že zborník venovaný Feríkovcom, má vysokú výpovednú 
hodnotu, tak tú vizuálnu, fotografickú, ako aj textovú. Za bohatý fotografický 
archív azda najviac vďačíme skutočnosti, že sme v roku 2015 v Ústave pre kultúru 
vojvodinských Slovákov usporiadali večierok nášmu jubilantovi, vtedy 80- 
-ročnému Jurajovi Feríkovi ml., ktorý nám s cieľom kvalitného stvárnenia večierka 
poskytol veľké množstvo materiálu. Práve vizuálna zložka zborníka hovorí viac 
než tisíce slov o jeho bohatej hudobnej kariére. Na strane druhej, v zborníku 
publikujeme fakty o živote dvoch osobností a tie nachádzame v príspevkoch 
Anny Medveďovej, Mgr. art. Kristiny Lomenovej, PhD., MgA. Janka Siromu, Ph.D, 
Marieny Stankovićovej Krivákovej, Ma. Kataríny Mosnákovej Bagľašovej, Mgr. 
Anny Medveďovej ml., tatjany Jaškovej, PaedDr. Juraja Súdiho PhD. a Mgr. art. 
Miliny Sklabinskej PhD. Do zborníka zaraďujeme aj príspevok Kataríny Melegovej 
Melichovej, ktorá toto fórum uznala za vhodné na predstavenie činnosti Anny 
Medveďovej pri príležitosti životného jubilea – k jej šesťdesiatke.

Účastníci konferencie sa na záver uzhodli na tom, že bude podaný návrh do 
Obce Báčsky Petrovec, aby jedna z ulíc bola pomenovaná po Jurajovi Feríkovi. 
Diskutovalo sa však aj o potrebe zorganizovať kantorské kurzy a uvažovať 
aj o vydaní zbierky autorských piesní Juraja Feríka st. Sú to úlohy, ktoré trvalo 
zaznamenávame v našom zborníku a pevne veríme, že sa postupne nám alebo 
našim pokračovateľom podarí zabezpečiť ich realizáciu.

Milina Sklabinská 
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UVOD...

Porodica Ferik utisnula je duboke tragove na polju slovačke vojvođanske 
muzike, a upravo te tragove sledi i zbornik koji se nalazi u vašim rukama. temu 
zbornika, kao i temu 14. Muzikološke konferencije Slovačka muzika u Vojvodini, 
koja je održana 24. novembra 2018, osmislio je sam život. Prvobitna zamisao 
organizatora konferencije bila je da 14. konferencija bude posvećena temi 110 
godina od rođenja Juraja Ferika st. Nagli odlazak jedne od najznačajnijih ličnosti 
našeg muzičkog života Juraja Ferika ml. uticala je na odluku da temu korigujemo, 
te da nova tema glasi Doprinos Juraja Ferika st. i Juraja Ferika ml. muzičkom životu 
vojvođanskih Slovaka. Na taj način konferencija je postala mesto na kome će 
stručna javnost moći da oda priznanje i jednoj i drugoj ličnosti, da dokumentuje 
i analizira njihovu sakupljačku, dokumentacionu, interpretacionu, aranžersku, 
pedagošku, izdavačku i dirigentsku delatnost i da naglasi njihove poglede na 
muziku vojvođanskih Slovaka, kao i na njen dalji razvoj. Na konferenciji je više 
puta istaknuto da smo kao zajednica siromašniji za značajnu ličnost javnog 
života, čiji će gubitak biti nenadoknadiv za celokupnu zajednicu. 

S obzirom na to da se datum održavanja konferencije podudarao sa 53. 
Susretom u pivničkom polju (festivalom autentične slovačke narodne pesme, 
koji se održava svake godine u Pivnicama), odlučili smo da konferenciju iznimno 
preselimo u Pivnice. Naš domaćin bio je SKUD ,,Pivnice“, a organizator Zavod 
za kulturu vojvođanskih Slovaka, uz finansijsku podršku Nacionalnog saveta 
slovačke nacionalne manjine. Dobrodošlicu svim učesnicima poželeo je Valentin 
Mihal Grnja, predsednik SKUD-a ,,Pivnice“ i rukovodilac festivalskog orkestra, 
predsednica Komisije za muziku Odbora za kulturu NSSNM Ana Medveđova, 
kao i Ana Hrćan-Leskovac, direktorka ZKVS. Konferenciju je uveličalo prisustvo 
potpredsednika Kancelarije za Slovake u inostranstvu Petra Prohacke, kao i 
članova porodice Juraja Ferika ml. – ćerke Ana, unuka Viktora i Eme, zeta žolta 
i supruge Zuzane. U uvodnom delu konferencije omiljene slovačke narodne 
pesme Juraja Ferika otpevao je njegov unuk Viktor Ivanović. Uz pratnju na 
harmonici Ondreja Maglovskog uvodne pesme zvučale su veoma emotivno i 
dirljivo, što je na određeni način dalo ton i celoj konferenciji. 

Nema sumnje da je muzikološke konferencije koje organizujemo počev od 
2005. godine Juraj Ferik ml. svesrdno podržavao. U prilog tome govori njegovo 
prisustvo na dvanaest od ukupno četrnaest konferencija. Njegova podrška 
istraživačkoj i dokumentacionoj delatnosti prvenstveno se ogleda u autorskim 
tekstovima, koje je uvek sa posebnim nadahnućem i bogatim muzičkim 
iskustvom predstavljao na ovim forumima. Na trećoj konferenciji, održanoj u  
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Novom Sadu, prvi put je prezentovao svoj tekst pod nazivom Pojedina opažanja 
vezana za svemanjinske muzičke festivale. Na petoj konferenciji, koja je održana 
2009. godine, a koja je bila posvećena jubileju – 60 godina Novosadskog radija, 
govorio je na temu Stvaralaštvo Juraja Ferika st. u Novosadskom radiju. Na 7. 
konferenciji, koja je održana 2011. godine, govorio je na temu Viliam Figuš Bistri i 
Mikulaš Šnajder Trnavski – ličnosti slovačke muzike i njihovo delovanje u  Vojvodini. 
Godinu dana kasnije, kada smo konferenciju posvetili temi Crkvena muzika, J. 
Ferik je govorio na temu Kantorsko-levitski seminari u Slovačkoj evangelističkoj a.v. 
crkvi u Jugoslaviji u periodu od 1961. do 1973. godine. Godina 2016. posvećena je 
životu i delu etnomuzikologa Martina Kmeća, a Juraj Ferik se predstavio tekstom 
na temu Moja saradnja sa Martinom Kmećom i njegov udeo u izdavanju zbirke 
Narodne pesme Slovaka u Vojvodini Juraja Ferika st. Jedina konferencija na kojoj 
nije učestvovao jeste ona održana 2014. godine, a razlog tome bili su njegovi 
zdravstveni problemi. Počev od 14. konferencije, naš saradnik će postati deo 
lepih sećanja učesnika ovog foruma, ali i zvezda vodilja po pitanju muzičkog 
života ovdašnjih Slovaka. Sve dok se budemo prisećali misli naših ličnosti iz sveta 
muzike, biće sačuvana i uspomena na njihove živote i na delo koje je doprinelo 
jačanju kvaliteta muzike vojvođanskih Slovaka. 

Svaki od naših zbornika predstavlja sliku jednog vremena, a srca organizatora 
su puna kada se samo na trenutak vrate svim onim tekstovima i fotografijama koji 
su se trajno nastanili u zbornicima. Stoga nas  raduje  činjenica da je 14. edicija 
zbornika posvećena porodici Ferik, te da imamo mogućnost da zahvaljujući 
fotografijama i tekstovima na jednom mestu trajno sačuvamo podatke o 
njihovom životu i delu. Bogat fotografski materijal sakupljen je u vreme kada 
smo u Zavodu za kulturu vojvođanskih Slovaka organizovali prigodan program 
povodom životnog jubileja – 80 godina života Juraja Ferika. Fotografije nam 
ukazuju na deo njegove dirigentske i muzičke karijere, a razni aspekti rada i 
delovanja obuhvaćeni su tekstovima Ane Medveđove, Mgr. art. Kristine Lomen, 
PhD. MgA. Janka Sirome, PhD Mariene Stanković-Krivak, Ma. Katarine Mosnak-
Bagljaš, Mgr. Ane Medveđ ml, tatjane Jaškove, PaedDr. Juraja Suđija, PhD. i Mgr. 
art. Miline Sklabinski PhD. U zbornik smo uvrstili i tekst Katarine Meleg-Melih, 
koja je u ime našeg foruma čestitala životni jubilej – 60 godina profesorki muzike 
Ani Medveđovoj, a tim povodom objavljujemo tekst o njenom muzičkom putu. 

Učesnici konferencije su se u zaključcima usaglasili da će biti podnet zahtev 
Opštini Bački Petrovac da jedna od ulica dobije naziv po Juraju Feriku. Diskusija 
se odnosila i na potrebu organizovanja stručnih kurseva za kantore /orguljaše 
u crkvama/, kao i na potrebu objavljivanja zbirke autorskih kompozicija Juraja 
Ferika st. Verujemo da ćemo ove ciljeve uzeti u obzir i tokom budućeg delovanja 
konferencije Slovačka muzika u Vojvodini. 

Milina Sklabinski
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Anna Medveďová, profesorka hudby

žIVOt A PôSOBENIE JURAJA FERÍKA st. V KONtExtE 
SLOVENSKEJ HUDBy VO VOJVODINE

Na úvod svojho príspevku o živote a životnej ceste Juraja Feríka st. si dovolím 
uviesť  slová vyslovené v interview, ktoré poskytol Anne tomanovej Makanovej 
pre Novosadský rozhlas 15. augusta v roku 1989: 

Pred sám počiatok interview myslím, že je na mieste, aby som povedal niekoľko 
slov o mojich hudobných počiatkoch. Pochádzam z Hložian, z učiteľskej rodiny. Otec 
bol cirkevným učiteľom, ako i ostatní učitelia, lebo i školy boli cirkevné, a nie štátne.     
V tých školách sa kládol veľký dôraz na hudobnú výchovu, lebo z tých a takých 
učiteľov sa fabrikovali organisti,  kantori pre cirkev. 

Feríkovci sú bezpochyby jediná rodina, ktorá v xx. storočí zanechala hlboké 
stopy vo viacerých oblastiach slovenského, predovšetkým však v oblasti hudby, 
ale aj v zberateľskej činnosti, v oblasti pôsobenia v umeleckej hudbe, zveľaďovania 
a osobitne zachovávania kvalitného prednesu slovenských ľudových piesní a 
slovenskej hudby vo Vojvodine vôbec.

 Keď ide o Feríkovcov, prvým učiteľom a kantorom bol Juraj Ferík, a prvý bol 
aj v poradí troch Jurajov. Narodil sa 9. marca v roku 1884 v Hložanoch, rodičom 
Pavlovi a Márii rod. Mravíkovej. V hložianskej cirkevnej matrike je spolu so 
základnými údajmi o ňom aj poznámka, že v hložianskom zbore bol kantorom    
v rokoch 1904 až 1953. A plných 45 rokov pôsobil na základnej škole v Hložanoch 
ako učiteľ, od roku 1902 až po 1947., a vyše dvadsať rokov bol aj riaditeľom školy. 

Umrel 12. augusta v roku 1971 v Hložanoch vo veku 85 rokov.  

Nástupcom tohto Juraja Feríka sa stal jeho syn, tiež Juraj, to on je stredobodom 
pozornosti tohto príspevku. Juraj Ferík – učiteľ, hudobný pedagóg, zberateľ 
slovenských ľudových piesní, autor učebníc hudobnej výchovy pre školy s vy-
učovacím jazykom slovenským. Narodil sa 10. júna v roku 1908 v Hložanoch            
v rodine Juraja a Márie rodenej Dudkovej. Mal tri sestry: Marienu, Elenu a Paulínu. 
Po ukončení základnej školy v rodisku, kde získal aj prvé hudobné vzdelanie od 
svojho otca, v roku 1918 sa zapísal do gymnázia v Bánhegyi neďaleko Budapešti, 
tu skončil prvý ročník. V školení potom pokračoval v len nedávno  založenom 
gymnáziu v Petrovci. A už ako 13-ročný pomáhal otcovi a jeho kolegovi 
Vladimírovi Podhradskému v kantorských povinnostiach v Hložanoch. Na 
Učiteľskej škole v Sombore bol tiež hudobne činný, nacvičoval školský spevácky 
zbor a založil aj žiacky orchester. 
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V roku 1930 sa Juraj Ferík oženil s Emíliou čániovou, mali syna Juraja a dcéru 
Ľudmilu.

 Patrí sa pripomenúť tu aj to, že Podhradského syn, Ján Podhradský, napísal 
prvú slovenskú dolnozemskú operetu, ktorú nazval Pekná, nová maľovaná 
kolíska. Pri jej prvom verejnom predvedení, a bolo to v Hložanoch, v úlohách 
Paľka a Katky vystupovali Juraj Ferík a jeho sestra. členmi súboru boli aj vtedy, 
keď sa opereta predvádzala na Slovenských národných slávnostiach v Petrovci 
pred druhou svetovou vojnou, ale aj neskoršie, po jej skončení. 

Po absolvovaní Učiteľskej školy Juraj Ferík prichádza do Petrovca, kde sa 16. 
septembra 1926 zamestnal ako učiteľ miestnej základnej školy. Keďže súčasťou 
učiteľskej práce bola aj práca kantora v slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi, Juraj 
Ferík sa stal aj  kantorom. V určené dni v týždni hral na organe a spieval v kostole 
na raňajších modlitbách, na ktorých sa záväzne zúčastňovali aj školopovinné 
deti. K uvedeným prácam pribudli aj ďalšie, nacvičoval cirkevný spevokol a 
Petrovský mužský spevokol. Kantorskú službu v slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi 
v Petrovci vykonával najdlhšie, od začiatku svojho pôsobenia v Petrovci, určitú 
dobu  zároveň s pedagogickou prácou, ale ešte veľa rokov aj potom, keď už bol 
na dôchodku, presnejšie plných 39 rokov. 

Je zaujímavé, že na gymnáziu v Petrovci, od jeho vzniku až po rok 1927., 
nemali hudobného odborníka. Situácia sa však zmenila, keď sa ako honorárny 
učiteľ notového a zborového spevu na gymnáziu zamestnal práve Juraj Ferík. 
S kratšími prestávkami v práci (počas doškoľovania) vyučoval tieto predmety: spev, 
kreslenie, hudbu, fyziku a dejepis. Zároveň sa aj ďalej hudobne zdokonaľoval, a tak 
v  roku 1931 absolvoval kurz pre dirigentov, o rok neskôr zložil aj štátnu skúšku pre 
učiteľov. V decembri 1944. roku sa konali intenzívne prípravy na reorganizovanie 
školstva, za riaditeľa gymnázia bol vtedy vymenovaný Dr. Andrej Sirácky, ktorý 
mal na starosti prípravy pre nový školský rok. Na gymnáziu bolo  v tom čase veľa 
žiakov, ale iba deväť zamestnaných a šesť honorárnych profesorov. Honorárne 
tu v tom čase pôsobil aj Juraj Ferík, ináč riadne zamestnaný v Základnej škole                
v Petrovci. 

V roku 1945 sa Juraj Ferík zamestnal na gymnáziu na neurčitú dobu, 
prednášal spev od prvého po šiesty ročník, klavír v druhom a štvrtom ročníku 
a zborový spev od V. po VIII. ročník. Spev a hudbu vyučoval aj v slovenskej 
Učiteľskej škole založenej pri gymnáziu v roku 1947. Kratšiu dobu prednášal 
aj fyziku, bol správcom kabinetu pre hudbu a spev, ako aj členom kontrolnej 
komisie gymnázia. Od začiatku svojho pôsobenia na gymnáziu nacvičoval až 
50--členný žiacky spevokol. So žiakmi vyšších tried a žiakmi učiteľskej školy 
založil štvorhlasný spevácky zbor a žiacky tamburášsky orchester. Repertoár 
zboru bol bohatý, obsahoval štvorhlasné skladby s revolučnou tematikou, 
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úpravy ľudových piesní a skladby umeleckej hudby. Vystúpenia zboru prekročili 
lokálne rámce, keď sa s dirigentom Feríkom a svojím repertoárom dostali aj na 
festivaly v Novom Sade a Belehrade. 

Bohatú a činorodú pedagogickú prácu na Základnej škole v Petrovci Juraj 
Ferík ukončil v septembri 1958 a do dôchodku odišiel v roku 1963.

Zomrel v Petrovci 3. novembra 1993. 

Zberateľská a vydavateľská činnosť 
K tým vzácnym veciam, ktoré si zo svojej vlasti sebou priniesli naši predkovia a 

ktoré sa stali naším spoločným kultúrnym, jazykovým a umeleckým bohatstvom, 
patria i ľudové piesne. V polovici dvadsiateho storočia zberateľské aktivity a 
bádanie v oblasti hudby a folklóru, ako i vydavateľská činnosť, mali vo Vojvodine 
skromné dosahy. Z postrehov Juraja Feríka st. sa dozvedáme, že …začiatky 
zberateľstva u nás nie sú preskúmané a málo sa o nich vie. 

Ojedinelé zápisy slovenských ľudových piesní nachádzame v medzivojnovom 
období v Našom živote, literárnom časopise Matice slovenskej v Juhoslávii. Stalo 
sa to z podnetu Juraja Feríka, v tom čase aktívneho člena Matice slovenskej.            
K zberateľskej práci podnietil učiteľky Emíliu Labáthovú, rod. Lačokovú, ktorá 
od svojich žiakov získala nápevy a texty tu najviac spievaných piesní, a Katarínu 
Kolárovú, rod. Jakušovú, ktorá prispela niekoľkými dávnejšie spievanými 
piesňami. takto získané piesne potom pre uverejnenie v časopise Náš život 
pripravil profesor a riaditeľ gymnázia Michal Rapoš.

Juraj Ferík bol stálicou medzi zriedkavými zberateľmi slovenských ľudových 
piesní tu, na Dolnej zemi. K piesňam sa najprv dostal prostredníctvom svojich 
žiakov v školách, v ktorých pracoval od roku 1926, a v zberateľskej činnosti 
pokračoval potom celé desaťročia, keď poobchádzal všetky slovenské osady          
v Báčke, Banáte a Srieme. Neskôr, ako hudobný redaktor slovenskej hudby v No-
vosadskom rozhlase, piesne získaval aj od samotných rozhlasových spevákov, 
ktoré potom aj upravoval pre potreby rozhlasu a na iné účely. Bohatým prameňom 
ľudových piesní boli žiaci Učiteľskej školy v Petrovci, od ktorých získal veľký počet 
piesní z mnohých našich osád. Po založení Matice slovenskej v Juhoslávii, v roku 
1932, Juraj Ferík zastával aj funkciu hudobného referenta. Vo funkcii referenta pre 
hudbu Zväzu kultúrno-osvetových spolkov AP Vojvodiny – Odboru pre Slovákov 
často cestoval po slovenských osadách a všade neúnavne zapisoval ľudové 
piesne. V úvode svojho životopisu napísal: Ľudová  tvorba (predovšetkým ľudové 
piesne) mi vždy boli blízke, o čom svedčia aj tlačou vydané zbierky slovenských 
ľudových piesní. Ich počet poriadne prevyšuje 1000 znotovaných piesní spolu 
s  textom. 

Hudobná činnosť Juraja Feríka na gymnáziu bola bohatá, založené boli 
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mnohé spevácke zbory a ansámble, ale nejestvovali zborové partitúry, ktoré 
potrebovali. Juraj Ferík prvý urobil a vydal úpravy slovenských ľudových piesní 
pre zbory. Bola to priekopnícka práca. 

Vydanie prvej Feríkovej zbierky úprav pre spevácke zbory Slovenské ľudové 
piesne pre dvojhlasový spev z roku 1951 bolo podporené zo strany Odboru pre 
Slovákov Sväzu kultúrno--osvetových spolkov Vojvodiny. Zbierka obsahuje 
10 slovenských ľudových piesní pre dvojhlasný spev. šesť piesní sú v miernom 
tempe, niektoré sa spievajú  recitatívnym spôsobom s charakteristickým Hej na 
začiatku piesne a častým spomaľovaním (tempo rubato). Piesne Horela lipka, 
horela, tancuj, tancuj, vykrúcaj a Borovka, borovka  sú vzletné a tak si ich ľudia 
neskôr privlastnili, v našich končinách sa z nich stali hymnické piesne.  

Vydanie ďalších dvoch zbierok Juraja Feríka v roku 1953 podporila Slovenská 
kultúrna rada Autonómnej pokrajiny Vojvodiny. Jedna zo zbierok obsahuje 10 
slovenských ľudových piesní pre mužské zbory a v druhej je 15 slovenských 
ľudových a umelých piesní pre miešané zbory. V oboch zbierkach nachádzame 
ľudové piesne aj v úprave známych slovenských skladateľov, akým je Mikuláš 
Moyzes, Ján Valašan-Dolinský, Viliam Figuš-Bystrý a ďalší. 

 V polovici dvadsiateho storočia etnomuzikologička Milica Ilijinová vydala 
komplexnú knihu o slovenských tancoch pod názvom Slovenské ľudové tance vo 
Vojvodine. V knihe sú aj príspevky Márie Đurićovej na tému slovenského kroja a 
tancov, a Juraja Feríka, ktorý pripravil hudobnú časť knihy, čiže popísal hudobný 
sprievod ľudových tancov a v kratšej hudobnej štúdii sa zmienil na tému Hudobný 
sprievod ľudových piesní.

žiakom učiteľskej školy a vychovávateľkám, ktoré sa školili v Petrovci, 
učiteľ Juraj Ferík sľúbil vydanie zbierky piesní pre ich potreby v práci, ktorá na 
nich čaká. Sľub dodržal, piesne a hry pre škôlku zozbieral, aj piesne pre ľudovú 
osemročnú školu, a v roku 1954 táto cenná zbierka uzrela svetlo dňa. Vydanie 
zbierky autor zdôvodnil takto: ...staré zbierky piesní sa minuli, a novšie nemáme. 
Mladí učitelia nemajú skoro nijakých tlačených sbierok-príručiek, odkázaní sú iba 
na svoje značky z učiteľskej školy, alebo musia hľadať piesne v ľude, učiť sa ich a 
prípadne zapisovať – notovať a tak zabezpečiť si spevný materiál pre svoje triedy... 
Takto vznikla táto zbierka, ktorou sa chce pomôcť najmä mladým vychovávateľom, 
aby mali naporúdzi prameň pre svoju prácu v škole. Zbierka Spievajže si, spievaj 
bola v tom čase jediná príručka pre slovenských učiteľov, v mnohom skvalitnila a 
obohatila prácu učiteľov a podnietila ich, aby sa aj sami pričinili k zachovávaniu 
spevu našich krásnych ľudových piesní. 

Zbierka obsahuje 115 piesní rozdelených do troch celkov. Piesne sú 
koncipované podľa  princípu postupnosti od ľahších k ťažším a podľa rytmických 
a melodických prvkov, ako i vekových kategórií.  
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Počas celého pracovného veku vo vzdelávaní Juraj Ferík pracoval na tom, 
aby sa učiteľom na všetkých stupňoch vzdelávania zabezpečili knižné vydania 
adekvátnych ľudových a umeleckých piesní, zbierky, či už príručky, a najmä 
učebnice spevu vychádzajúce z plánov  a učebných osnov pre základné školy         
v slovenskom vyučovacom jazyku. Po pätnástich rokoch od vydania prvej 
príručky pre učiteľov a vychovávateľov Spievajže si, spievaj, Juraj Ferík za krátky 
čas vydal až šesť učebníc od prvého po šiesty ročník základných škôl. Učebnice 
boli vydané v rokoch 1968 až 1971 a po dlhé roky boli jedinými originálnymi 
učebnicami zostavenými pre potreby učiteľov a žiakov v základných školách          
s vyučovacím jazykom slovenským vo Vojvodine. Sú v nich početné slovenské 
ľudové piesne, ktoré Juraj Ferík neúnavne zbieral a zapisoval po celý svoj život.  

   
O komplexnej odbornej činnosti hudobníka Juraja Feríka st. sme sa už 

zmienili, ale nemožno vynechať fakty, ktoré sa viažu k jeho zberateľskej práci. 
V roku 1958 pripravil do tlače 207 piesní pre doc. Dr. Rudolfa Bednárika, ktorý 
chystal knihu o juhoslovanských Slovákoch. S poľutovaním môžeme konštatovať, 
že ani dodnes nie sú zverejnené. takpovediac po celý svoj život vytrvalo zbieral a 
zapisoval slovenské ľudové piesne pri všetkých príležitostiach a v celej Vojvodine. 
Robil to obyčajne počas letných prázdnin preto, že bol zamestnaný na gymnáziu. 
Hybnou silou jeho zberateľskej činnosti bola predovšetkým láska k ľudovej piesni 
a prostredníctvom nej k svojeti. 

Najkomplexnejšia zbierka slovenských ľudových piesní na území Vojvodiny 
mala dlhú cestu, kým neuzrela svetlo dňa. Juraj Ferík mladší, dirigent a vynikajúci 
hudobník, dokončil prácu svojho otca, vydal kapitálne dielo, zbierku Ľudové 
piesne Slovákov vo Vojvodine v roku 2004. Náročná práca Juraja Feríka mladšieho 
pozostávala z odpisovania piesní, ich zaradenia, prirovnávania a korektúry 
notových zápisov z početných zošitov a záznamov. Nezištnú pomoc a podporu 
pri vydaní zbierky Jurajovi  Feríkovi ml. poskytol Mr. Martin Kmeť, náš významný 
etnomuzikológ. Pričinil sa v korektúrach znotovaných piesní a odborne ich 
rozanalyzoval. Otázka zapisovania ľudových piesní je citlivá a svojou odbornou 
prácou  k zbierke prispel i Dr. Daniel Dudok, popredný slovenský jazykovedec a 
znalec našich nárečí. Svojimi odbornými konzultáciami a lektorovaním všetkých 
uvedených piesní v zbierke, pomohol pri zapisovaní autentickej, ,,ústnej“ podoby 
piesní, čo z tejto knihy robí významný doklad hovoriaci o našej duchovnej kultúre 
v minulosti. 

Juraj Ferík intenzívne spolupracoval s Novosadským rozhlasom, vykonával 
prácu referenta slovenskej hudobnej tvorby, hlavne ľudovej, umelej ani nebolo. 
V už spomínanom interview Juraj Ferík st. na otázku, čo bolo jeho pracovnou 
náplňou v novosadskom rozhlase, odpovedal: Hlavne to bolo vynahľadávať piesne 
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po našich osadách, schopných ľudových spevákov pre rozhlas a robiť  aranžmány 
piesní pre spevákov a rozhlasový ľudový orchester. Dovtedy členovia orchestra boli 
väčšinou Cigáni, v Novom Sade boli Virágovci, ktorí svojej hudbe dávali maďarský 
tón. Pozdejšie sme to chceli trochu poslovenčiť a dali sme im preniaka Jána Đuricu 
z Hložian. 

Juraj Ferík končí svoje interview slovami:           
Takto by sme mohli hovoriť o mnohých veciach týkajúcich sa mojej spolupráce      

s Rádio-televíziou Nový Sad, len škoda že od počiatku je už veľký časový odstup, 30-
-40 rokov, a spomienky na mnohé veci sú už dosť bledé, čo je i samozrejmé. Predsa sa 
na moju spoluprácu s Rádio-televíziou Nový Sad  vďačne i s radosťou rozpomínam. 

Juraj Ferík pracoval v Novosadskom rozhlase až do deväťdesiatych rokov 
minulého storočia.

Na záver nemožno nepovedať, že Juraj Ferík starší, presnejšie jeho práca, je           
v kontexte slovenskej hudby vo Vojvodine nedocenená, tak v kruhu vojvodinských 
Slovákov, ako aj v širšom kontexte. Počas viac ako päťdesiatročného pôsobenia 
bol v mnohých oblastiach prvý a jedinečný. Považujeme ho za prvého odborného 
učiteľa hudby na základnej škole, na gymnáziu a v Učiteľskej škole v Petrovci, aj keď 
jeho vzdelanie bolo učiteľské – všeobecné. Hudobný talent si cibril od mladých 
čias, hudobne sa vzdelával a zdokonaľoval koľko len bolo možné v tých časoch. 
Jediný vydal príručky pre učiteľov z odboru spevu, robil úpravy ľudových piesní 
pre potreby speváckych súborov, ktoré ich s veľkým entuziazmom predvádzali. 
Zostavil  šesť učebníc hudobnej výchovy, čo bolo základom kvalitného vyučovania 
tohto predmetu v školách s vyučovacím jazykom slovenským. Boli to jedinečné 
učebnice a vzácny poklad aj v oblasti zachovávania slovenských ľudových 
piesní. Desaťročia Juraj Ferík odborne vykonával kantorskú službu v petrovskom 
cirkevnom zbore, pracoval s cirkevnými speváckymi zbormi, na pozoruhodnej 
úrovni nacvičoval spevácke a hudobné telesá tak na školách, ako aj dedinské 
súbory. Zberateľská činnosť bola jeho srdcovou záležitosťou, náruživo zbieral 
a zapisoval slovenské ľudové piesne dennodenne, pri každej príležitosti a vo 
všetkých vojvodinských lokalitách. Vypísal na desiatky zošitov a tak zachránil pred 
zabudnutím viac ako tisíc slovenských ľudových piesní, ktoré sú tým najväčším 
hudobným pokladom Slovákov žijúcich vo Vojvodine.  

Konštatáciu, že Juraj Ferík starší bol, a dodnes je, neprekonaným bardom 
slovenského hudobného a teda aj kultúrneho života Slovákov na týchto 
priestoroch, nemožno poprieť ale ani to, že treba stále sa venovať podrobnému 
prieskumu jeho komplexného a bohatého života a nezabúdať ani na prácu a 
zanietenosť ďalších našich snaživcov, aby sa stopy po ich pôsobení zachovali a 
boli vzorom tak terajším, ako  i  budúcim generáciám.       
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resumé
Autorka v príspevku popisuje hudobný gén Feríkovcov, ktorý sa vo verejnom 

živote vojvodinských Slovákov prejavil až v troch generáciách. totiž, už Juraj Ferík, 
ktorý sa narodil v roku 1884 v Hložanoch, bol hložianskym kantorom,  učiteľom 
a v tom istom období aj správcom tamojšej základnej školy. Stredobodom 
príspevku je jeho syn Juraj Ferík – učiteľ, hudobný pedagóg, zberateľ slovenských 
ľudových piesní, autor učebníc hudobnej výchovy pre žiakov s vyučovacím 
jazykom slovenským. Vo verejnom živote je neraz uvádzaný s prívlastkom starší, 
lebo aj jeho syn, taktiež Juraj Ferík mladší, nasledoval hudobné stopy svojich 
predchodcov a do dejín vojvodinskej hudby sa zapísal ako dirigent. V príspevku 
nachádzame dôkladne spracované informácie o zberateľských aktivitách a o 
edičnej činnosti Juraja Feríka st., ako aj o jeho prínose k zachovaniu slovenskej 
hudby vo Vojvodine a zveľadeniu hudobnej praxe a hudobného života Slovákov 
vôbec.  Autorka na konferencii vyzdvihla aj fakt, že hudobná dráha rodiny 
Feríkovej má najmladšieho pokračovateľa vo Viktorovi Ivanovičovi, ktorý sa veľmi 
úspešne venuje hre na tamburici.   

reZime
tekst opisuje muzički gen porodice Ferik, koji se u javnom životu vojvođanskih 

Slovaka ispoljio u čak tri generacije. Kao prvi pominje se Juraj Ferik, rođen 1884. u 
mestu Gložan, koji je bio orguljaš u tamošnjoj evangelističkoj crkvi, zatim učitelj, 
a izvesno vreme i upravnik osnovne škole u Gložanu. Sledi Juraj Ferik /u javnom 
životu vojvođanskih Slovaka poznat kao Juraj Ferik st., rođen 1908. godine, 
koji je bio učitelj, muzički pedagog, sakupljač slovačkih narodnih pesama, kao 
i autor udžbenika muzičke kulture na slovačkom jeziku. Njegov sin Juraj Ferik 
/u javnom životu vojvođanskih Slovaka poznat kao Juraj Ferik ml./ nastavio je 
stopama svoga oca i dede, posvetio je svoj život muzici, a u istoriju se upisao 
kao dirigent. Autorka nam predstavlja detaljno obrađene informacije o njihovim 
sakupljačkim aktivnostima, zatim o izdavačkoj delatnosti Juraja Ferika st, kao i 
o njegovom doprinosu očuvanju slovačke muzike u Vojvodini, te unapređenju 
muzičke prakse i muzičkog života Slovaka. Autorka je na konferenciji naglasila 
činjenicu da muzički gen porodice Ferik ima svog naslednika u Viktoru Ivanoviču, 
koji je veoma uspešan u sviranju tamburice. 
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Mgr. art. Kristina Lomen, PhD., Ústav hudobnej vedy SAV

PIESňOVÝ REPERtOÁR StAREJ PAZOVy V ZÁPISOCH JURAJA FERÍKA st. 
(Na príklade piesňovej zbierky Ľudové piesne Slovákov vo Vojvodine)

Juraj Ferík st. (1908 Hložany – 1993 Báčsky Petrovec) sa do dejín slovenskej 
vojvodinskej etnomuzikológie zapísal ako najvýznamnejší zberateľ slovenských 
ľudových piesní z prostredia vojvodinských Slovákov. Jeho rukopisná zbierka 
obsahuje približne 1200 piesní1. V súčasnosti tak tvorí najrozsiahlejší korpus 
piesňového repertoáru Slovákov vo Vojvodine, pochádzajúci od jedného 
zberateľa.

Význam jeho zberateľskej činnosti spočíva hneď v niekoľkých aspektoch. Je 
prvým tamojším autorom, ktorý sa zaznamenávaniu tradičných piesní venoval 
systematicky, a to najmä v 50. rokoch minulého storočia2. taktiež je jedným              
z prvých domácich autorov (ak nie prvým), ktorý pri dokumentácii piesňového 
materiálu dôsledne zapisoval nielen texty, ale aj nápevy piesní. Pozoruhodný 
je aj rozsiahly teritoriálny záber, v rámci ktorého piesne zbieral. Ferík st. totiž 
zdokumentoval piesňový materiál prakticky vo všetkých slovenských lokalitách 
vo Vojvodine, vrátane všetkých troch oblastí: v Báčke, v Banáte a v Srieme3. 

Výsledkom jeho dlhoročnej zberateľsko-dokumentačnej práce je zbierka 
piesní Ľudové piesne Slovákov vo Vojvodine (2004), ktorá vyšla posthumne na 
podnet autorovho syna Juraja Feríka ml. (1935 Báčsky Petrovec – 2018 Nový 
Sad). Zbierka obsahuje 784 slovenských ľudových piesní z dvadsiatich obcí vo 
Vojvodine. Najvyšší počet piesní pochádza zo štyroch lokalít: z Báčskeho Petrovca 
(218), z Kovačice (101), z Aradáča (69) a zo Starej Pazovy (65).

Slovenský ľudový spev pochádzajúci z poslednej zo spomenutých lokalít 
pútal pozornosť aj profesionálnych bádateľov z územia dnešného Slovenska. 
Zaujal ich najmä vďaka svojim hudobným špecifikám, ktoré neboli typické pre 
ľudové piesne z ostatných slovenských lokalít vo Vojvodine. Už v prvej polovici 
20. storočia v Starej Pazove realizovali terénny výskum dvaja významní hudobní 
folkloristi a etnomuzikológovia. Prvým z nich bol Karol Plicka (1894 – 1987), 
1 URBANCOVÁ, Hana: Výskum piesňovej tradície Slovákov vo Vojvodine – dokumentácia a reflexia In: Slovenská 
hudba vo Vojvodine. Zborník prác x. konferencie muzikológov a hudobných odborníkov,
Nový Sad, 21. novembra 2014. Ed. Milina Sklabinská. Nový Sad : Národnostná rada slovenskej
národnostnej menšiny v Srbsku a čiernej Hore, 2015, s. 20. Juraj Ferík st., profil. Dostupné na internete: <http://
www.slovackizavod.org.rs/licnosti/3110> ( cit. 2018. 11. 08)

2  FERÍK, Juraj ml: Na úvod. In: FERÍK, Juraj: Ľudové piesne Slovákov vo Vojvodine. Báčsky Petrovec :
Kultúra, 2004, s. 5 - 6.

3  FERÍK, Juraj: Ľudové piesne Slovákov vo Vojvodine. Báčsky Petrovec : Kultúra, 2004, s. 459. 
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ktorý ako prvý získal status profesionálneho folkloristu na Slovensku. terénny 
výskum medzi Slovákmi v zahraničí (Rumunsko, Bulharsko, Juhoslávia, Rakúsko, 
USA) realizoval v rokoch 1923 až 1939 ako pracovník Matice slovenskej. Výskum 
realizoval aj v Starej Pazove, pričom niektoré zápisy z tejto lokality boli uverejnené 
v jeho piesňovej zbierke Slovenský spevník 4. Celkový rozsah Plickových záznamov 
zo Starej Pazovy zatiaľ nie je známy. V súčasnosti prebieha spracovanie celej 
Plickovej rukopisnej zbierky5. V rámci tohto spracovania boli zhodnotené aj 
Plickove záznamy slovenských ľudových piesní Slovákov na Dolnej zemi, vrátane 
záznamov zo Starej Pazovy6. 

Po Plickovi terénny výskum v Starej Pazove uskutočnil významný slovenský  
muzikológ a etnomuzikológ Jozef Kresánek (1913 – 1986) v lete v roku 1947. 
Jeho rukopisná zbierka obsahuje až 304 staropazovských piesní. Avšak, ani 
tieto záznamy v súčasnosti nie sú dostupné odbornej verejnosti, nakoľko nie sú 
súčasťou žiadneho verejne dostupného archívu7. 

Po K. Plickovi a J. Kresánkovi, s najvyššou pravdepodobnosťou to bol práve 
Juraj Ferík st., ktorý uskutočnil zberateľské aktivity v Starej Pazove. Jeho zápisy         
z tejto lokality sú v podstate najstaršími kompletnými zápismi (obsahujúce texty 
a nápevy) z radu domácich zberateľov, ktoré boli zároveň aj vydané, ak neberieme 
do úvahy monografiu Stará Pazova od autora Karola Lilgeho z tridsiatych rokov 
minulého storočia. V nej sú síce zverejnené texty 33 staropazovských slovenských 
ľudových piesní, ale len 6 z nich obsahuje aj notový zápis prvej strofy piesne. Ako 
Lilge uvádza, tieto piesne boli prevzaté zo zbierky Michala Litavského8. Bližšie 
informácie k tejto zbierke v súčasnosti nemáme. 

Počet staropazovských piesní, ktoré sa v zbierke nachádzajú, pravdepodobne 
nepredstavuje definitívny rozsah repertoáru, ktorý autor v tejto lokalite 
zaznamenal. Nakoľko však nemáme k dispozícii jeho kompletnú zbierku piesní 
(vrátane rukopisných, dosiaľ nepublikovaných zápisov), bližšie sa budeme 
venovať piesňam uvedeným vo vydanej publikácii. 

Ako sme už vyššie spomenuli, zbierka obsahuje 65 staropazovských 
slovenských ľudových piesní, medzi ktorými sú zaznamenané aj melodické 
varianty štyroch piesní. Ide o piesne Čo sa stalo, čo sa stalo (č. 390), ktorej 

4  URBANCOVÁ, Hana: Vybrané kapitoly z dejín slovenskej etnomuzikológie. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 
2016, s. 68 - 69. 

5 tIMKOVÁ, Miriam: Pozostalosť Karola Plicku a problémy jej spracovania. In: Musicologica Slovaca, roč. 6 (32), 
2015, č. 1, s. 62 - 85.

6  tIMKOVÁ, Miriam: Piesňový repertoár na Dolnej zemi v zápisoch Karola Plicku. In: Ethnomusicologicum V. Ed. 
Hana Urbancová. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2017, s. 131-182. 

7 URBANCOVÁ, Ref. 4, s. 69 - 70. 

8 LILGE, Karol: Stará Pazova, monografia. Myjava : tlačou a nákladom D. Pažického, 1932, reprint v roku 2010. Stará 
Pazova : Miestny odbor Matice slovenskej. Bomil Print, 2010, s. 222.  
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variantom je pieseň Čo sa stálo f tej Pazove nové (č. 423); ďalej pieseň Mala som 
ja ľem eňího frajera (č. 428 a č. 429); pieseň Vrťela bi sa, ňemám (č. 419 a č. 420); 
pieseň Fčera na poluňia (č. 430 a č. 431). Zatiaľ čo melodické varianty prvých 
dvoch piesní obsahujú len drobné melodicko-rytmické odchýlky, varianty 
ďalších dvoch piesní prinášajú úplne odlišné nápevy. texty prvých troch piesní 
a ich variantov sú takmer identické, vrátane počtu strof (piesne č. 390/432, č. 
428/429 a č. 419/420), zatiaľ čo posledná pieseň (č. 430) vo svojom variante (č. 
431) obsahuje o jednu strofu naviac.

Podľa údajov, ktoré sú v zbierke uvedené, autor realizoval dokumentáciu 
piesňového materiálu v Starej Pazove v rokoch 1950 až 1958. Najvyšší počet 
záznamov pochádza z roku 1956 (45 piesní); jedna pieseň však bola zaznamenaná 
v roku 1946 (pieseň Kebi sťe vi, mamko moja, č. 421).

Počet informátorov, spevákov a speváčok, ktorí sa podieľali na dokumentácii 
piesní v danej lokalite a ktorí sú v zbierke uvedení, je celkovo 12. Okrem nich, 
jednu pieseň zaspievali aj členovia tanečnej skupiny mládeže. Pri 13 piesňach 
nie je uvedené meno žiadneho informátora. Medzi uvedenými informátormi 
sa nachádza 7 žien a 5 mužov. Vek informátorov nie je uvedený pri každom 
spevákovi či speváčke, preto s istotou nevieme vymedziť všetky vekové kategórie 
spevákov, ktorí sa dokumentácie piesňového repertoáru  zúčastnili. 

Z uvedených údajov vieme, že sa pri speve podieľali speváčky z najmladšej 
generácie (O. Majová, 7-ročná, rok záznamu 1956), z mladšej generácie (Mária 
Filipov, žiačka 4. triedy učiteľskej školy v Petrovci, rok zápisu 1952; Ana Speváková, 
30-ročná, rok zápisu 1952) a zo strednej generácie (Ana čapová, 50 rokov, rok 
záznamu 1956). Pri troch speváčkach nie je uvedený vek (A. Leniková-Speváková, 
rok záznamu 1953; M. šagová-Lakatošová, rok záznamu 1956; N. Vadnalová, rok 
záznamu 1954).   

Medzi mužmi sa spevu zúčastnili predovšetkým muži z mladšej generácie (J. 
Litavský, 30-ročný, rok záznamu 1956; J. Majo, 35-ročný, rok záznamu 1953; M. 
Očovaj, 37- ročný, rok záznamu 1956; J. Petráš, 39-ročný, rok záznamu 1951)9. Pri 
jednom z piatich spevákov (Pavel Kiš, rok záznamu 1956) vek uvedený nie je.

Najvyšší počet piesní zaspievala speváčka Ana čapová zo strednej vekovej 
kategórie. V zbierke sa nachádza až 21 piesní od tejto informátorky, čo predstavuje 
takmer tretinu staropazovských piesní zverejnených v zbierke. 

Pri samotnom zápise piesní a údajoch o nich si môžeme všimnúť 
dokumentačné postupy, ktoré autor uplatnil. Z pasportizačných údajov pri 
väčšine piesní je uvedené meno speváka/speváčky a rok zápisu piesne. Pri 
niektorých piesňach je uvedený aj vek interpreta, ojedinele aj jeho povolanie. 
Menší počet piesní obsahuje aj údaj o spevnej príležitosti alebo údaj o jej 

9 Údaje o informátoroch uvádzame tak, ako sú uvedené v zbierke piesní, Ref. 3, s. 241 - 272. 
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tematickom zadelení. takmer každá pieseň obsahuje aj údaj k metronomickej 
hodnote. 

Pri samotnej hudobnej transkripcii (notácii) piesňového repertoáru sa autor 
neriadil podľa spôsobu transkripcie Bélu Bartóka, teda tak, aby zápisy piesňových 
nápevov končili tónom g1. tento spôsob zápisu umožňuje jednoduchšiu 
analýzu aj porovnávanie piesňového materiálu. Piesne zapísané J. Feríkom st. 
sú v rôznych tóninách. Nevieme však s istotou, či ide o tóniny (tónové výšky), 
v ktorých interpretovali samotní speváci, alebo ide o tóniny, ktoré si zberateľ 
zvolil na mieste, prípadne, pri dodatočnom spracovaní piesne10.  Každá pieseň 
obsahuje len zápis prvej strofy, pričom neobsahuje prípadné varianty, ktoré 
spevák interpret mohol v piesni využiť (tzv. medzistrofická variabilita). texty 
piesní sú zapísané foneticky, podľa výslovnosti staropazovského nárečia. 

Pozoruhodnou je skutočnosť, že Ferík st. zapisoval aj ozdoby, ktoré sú 
charakteristické pre staropazovskú slovenskú ľudovú pieseň. Keďže ide o 
veľmi špecifický prvok spevu v Starej Pazove, sústredíme sa na tento fenomén 
podrobnejšie.

Vo Feríkových zápisoch sa ozdoby nachádzajú predovšetkým v piesňach 
stredne pomalého a pomalého charakteru. S nižším počtom ozdôb sa stretávame 
aj pri piesňach rýchlejšieho tempa. Iba 16 zápisov neobsahuje žiadne ozdoby, 
pričom ide väčšinou o piesne rýchleho charakteru. 

Ozdoby, ktoré Ferík st. využíva v zápisoch, sú zaznamenané v niekoľkých 
podobách. Najčastejšie sa stretávame s melizmatickými ozdobami, ktoré 
sú zapísané ako skupinky nôt, pričom minimálnym počtom nôt v týchto 
skupinkách sú dve, maximálne štyri noty. Melizmatické ozdoby sú pevnou 
súčasťou melodicko-rytmickej štruktúry. Môžu mať buď prechodný charakter, 
teda vypĺňajú tónový priestor medzi dvoma tónmi, alebo sú len melodickým 
obohatením určitého tónu, po ktorom môže nasledovať aj melodický skok. Ich 
pohyb je ako decendenčný, tak aj ascendenčný, avšak ich charakter je častejšie 
klesajúci. 

Príklad 1: Melizmatické ozdoby

a) Prechodné 2-tónové melizmy (1. takt; 3. takt); 3-tónové melizmy s následným 
melodickým skokom
 

10 FERÍK, Ref. 2, s. 5. 



45

Zborník prác 14. konferencie muZikológov a hudobných odborníkov

b) Prechodná 4-tónová melizmatická ozdoba (2. takt)

    

c) 2-tónová melizma s následným skokom nahor (1. takt); 3-tónová melizma

   

Druhou mimoriadne častou skupinou ozdôb, ktoré sú typické pre 
staropazovský ľudový spev, je viazanie tónov rôznej tónovej výšky oblúčikom pri 
speve na jednu slabiku. Ferík st. ich zaznamenal v podobe drobnej osminovej 
alebo šestnástinovej ozdoby za určitou notou. Podobne ako aj melizmatické 
ozdoby, aj tieto môžu mať ako descendenčný, tak aj ascendenčný charakter.

Príklad 2: Viazanie tónov na jednu slabiku (5.-6. takt; 8. takt)

 

Pomerne často sa môžeme stretnúť aj s fermátou, ktorá podľa 
hudobnoteoretických pravidiel predlžuje notu o polovicu hodnoty jej trvania. 
Avšak z charakteru staropazovských piesní vieme, že nie vždy ide o takéto 
predĺženie. V niektorých prípadoch môže ísť o niečo kratšie alebo o niečo dlhšie 
predĺženie, na čo upozorňuje aj Juraj Ferík ml. v úvode tejto zbierky11. V tomto 
prípade ide zrejme o využitie konvenčného symbolu, ktorý v minulosti používali 
zberatelia a zapisovatelia ľudových piesní (najmä ťahavého typu) pri zápise 
vydržiavaných rytmických hodnôt12. 

11 FERÍK, Ref. 2, s. 6

12 URBANCOVÁ, Hana: Voľný rytmus v lúčnych piesňach-trávniciach. In: Slovenská hudba, roč. 28, 2002, č. 3 - 4, 
s. 336 - 380.
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Príklad 3: Fermáta (1.-2. takt; 5.-6. takt)
 

Menej často sa v danej zbierke pri staropazovských piesňach vyskytujú aj 
ozdoby v podobe mordentu. Ide o sekundové vychýlenie určitého tónu smerom 
nadol alebo nahor, a jeho následný návrat, v staropazovských slovenských 
ľudových piesňach väčšinou za notou.

Príklad 4: Mordent

 
Ojedinele sa môžeme stretnúť aj s prírazmi, ktoré sa spravidla nachádzajú 

pred notou13. 

Príklad 5: Prírazy (1. takt; 3. takt)

 
Všetky uvedené ozdoby svedčia o dôslednosti, s ktorou Ferík st. pristupoval         

k pomerne komplikovanému zápisu staropazovských slovenských ľudových 
piesní. taktiež môžeme skonštatovať, že sa s týmto zápisom vyrovnal najpresnejšie, 
ako sa dalo, vzhľadom na prostredie, v ktorom zapisoval a dostupnosť odbornej 
literatúry v danom období. 

žánrová a funkčno-tematická diferencovanosť staropazovských piesní nebola 
rozmanitá už v období, v ktorom Ferík st. piesne zaznamenal. V danej zbierke 
najpočetnejšiu skupinu tvoria piesne, ktoré sa neviažu k určitej príležitosti. Ide o 
druh lyrických a lyricko-epických piesní.

13 BACH, Carl Phillippe Emanuel: Úvaha o správném zpúsobu hry na klavír. Brno : Paido, 2002, s. 69.
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Podľa základnej klasifikácie odlišujeme predovšetkým:
I. Piesne s pevnou funkčnou väzbou. tieto piesne sa bezprostredne a stabilne 

viažu na určitú konkrétnu spevnú príležitosť. Sú vyhranené tak z hudobného, ako 
i z textového hľadiska (piesňové žánre). Patria sem piesne kalendárneho cyklu, 
piesne životného cyklu človeka14 a piesne spojené s prácou a zamestnaním.

II. Piesne s voľnou funkčnou väzbou (ktoré vytvárajú funkčno-tematické 
piesňové skupiny)  spája určitá spoločná tematika, pričom však môžu mať 
funkčnú väzbu na určitý širší okruh viacerých spevných príležitostí.15  

Klasifikácia staropazovských slovenských ľudových piesní vo Feríkovej 
zbierke vyzerá nasledovne: 

I. Piesne s pevnou funkčnou väzbou: 
 1. Piesne životného cyklu človeka (svadobné piesne)
 2. Piesne spojené s prácou a zamestnaním
          (vojenské piesne, zbojnícke piesne). 

II. Piesne s voľnou funkčnou väzbou:
 1. Ľúbostné lyrické piesne;
 2. Balady;
 3. žartovné piesne;
 4. Sociálne piesne;
 5. Vysťahovalecké piesne;
 6. Piesne spojené s tancom. 

Piesní s pevnou funkčnou väzbou, ktoré sa v zbierke nachádzajú, je len 
niekoľko. Medzi nimi nachádzame len dve svadobné piesne, ktoré patria 
medzi piesne životného cyklu človeka, pričom len jedna z nich má obradný 
charakter (pieseň Počujťe, počujťe, č. 399)16. Medzi piesňami spojenými s prácou 
a zamestnaním nachádzame deväť vojenských piesní, jednu zbojnícku a jednu 
pieseň, ktorá sa zvykla spievať na poli pri oraní. Celkový počet piesní s pevnou 
funkčnou väzbou tvorí 13 piesní. 

Všetky ostatné piesne (52 piesní) patria medzi piesne s voľnou funkčnou 

14 ELSCHEKOVÁ Alica – ELSCHEK, Oskár: Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby. Bratislava : Hudobné centrum, 
2005, s. 21.

15 URBANCOVÁ, Hana: Piesňové žánre v tradičnej hudobnej kultúre na Slovensku – modely žánrových syntéz 
v etnomuzikológii. In: Musicologica Slovaca, roč. 2 (28), 2011, č. 1, s. 5 - 37. URBANCOVÁ, Hana: K súčasnému 
stavu vo výskume tradičnej vokálnej kultúry na Slovensku. In: Ethnomusicologicum III. Revue pre etnomuzikoló-
giu a etnochoreológiu. Ed. Oskár Elschek. LOMEN, Kristina: Piesňová tradícia Slovákov v regióne Vojvodina v Srbsku. 
[Dizertačná práca.] Bratislava : Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 61 - 62.

16 LOMEN, Kristina: Svadba a svadobné piesne v Starej Pazove. In: Musicologica Slovaca, roč. 8 (34), 2017, č. 2, s. 
264 - 312.
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väzbou. Najpočetnejšiu skupinu tvoria lyrické ľúbostné piesne (34 piesní), 
v ktorých sa môžeme stretnúť s rozmanitou tematikou. V rámci lyrických 
ľúbostných piesní najčastejšou je  tematika naplnenej alebo nenaplnenej lásky 
medzi dvomi mladými. ďalšiu skupinu piesní tvoria balady (9 piesní), v ktorých 
sa vyskytujú najmä vojenské balady a balady o sirotách. V nepatrnom počte sa 
tu nachádzajú aj žartovné piesne (4 piesne), piesne spojené s tancom (3 piesne), 
jedna vysťahovalecká pieseň a jedna sociálna pieseň. 

Na záver pripojíme niekoľko poznámok k súčasnému stavu piesňového 
repertoáru v Starej Pazove. V rámci terénneho výskumu, ktorý sme uskutočnili 
v roku 2014, sme zozbierali (okrem iných) aj 41 piesní, ktoré sa nachádzajú                    
v publikovanej zbierke J. Feríka. Svedčí to jednak o tom, že Ferík st. zaznamenal 
typické a rozšírené staropazovské piesne, jednak o skutočnosti, že repertoár 
staropazovských piesní je už dlhé roky ustálený. Mnohé piesne, ktoré sa zvykli 
spievať ešte na začiatku 20. storočia, s najvyššou pravdepodobnosťou sa dnes 
už spievať nezvyknú. Niektoré piesne, ktoré sme zaznamenali v roku 2014, 
znejú takmer identicky, ako ich zapísal Ferík st., niektoré však znejú inak. Na 
túto skutočnosť upozorňuje aj Anna Medveďová vo svojom príspevku Živé 
pamäte národa, ktorá hovorí o tomto jave všeobecne ku všetkým piesňam zo 
všetkých lokalít, ktoré sa v danej zbierke nachádzajú17. táto skutočnosť môže byť 
ovplyvnená rôznymi faktormi, čo predstavuje samostatnú problematiku.

Feríkove zápisy sú významným a hodnotným príspevkom k dokumentácii 
slovenskej ľudovej piesne nielen v Starej Pazove, ale aj vo všetkých ďalších 
lokalitách, z ktorých sa v jeho zbierke nachádzajú piesňové zápisy. Okrem 
samotných záznamov Ferík st. zaznamenal aj určitú dejinnú etapu týchto 
piesní, ich znenie v určitom období. Zbierka Ľudové piesne Slovákov vo Vojvodine 
tak nadobudla vzácny historický význam a stala sa medzníkom v dejinách 
dokumentácie slovenských tradičných piesní medzi vojvodinskými Slovákmi. 

17 MEDVEďOVÁ, Anna: živé pamäte národa. In: Slovenská hudba vo Vojvodine. Zborník prác I. konferencie 
muzikológov a hudobných odborníkov, Nový Sad, 16. apríla 2005. Ed. Milina Sklabinská. Nový Sad : Národnostná 
rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a čiernej Hore, 2006, s. 80.
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príloha

Porovnanie zápisov dvoch piesní v zbierke so zápisom piesní zo súčasného 
výskumu:

Príklad 6: svadobná pieseň Počujte, počujte
a) zápis Juraja Feríka st.

 

b) zápis zo súčasného výskumu, spev: Jaroslava Vršková-Opavská (nar. 1985), 
zápis: Kristina Lomen, apríl 2014, Stará Pazova

 

Príklad 7:  vojenská pieseň teraz som si počau
a) zápis Juraja Feríka st.
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b) zápis zo súčasného výskumu, spev: Ján Pecník (nar. 1930), zápis: Kristina 
Lomen, apríl 2014, Stará Pazova

resumé
Úvodom autorka podáva prehľad zberateľských akcií, ktoré predovšetkým 

bádatelia zo Slovenska ako prví uskutočnili v Starej Pazove. Pokiaľ ide o zberateľov 
zo slovenského vojvodinského prostredia, k priekopníkom  zaraďuje práve Juraja 
Feríka st. , ktorého rukopisná zbierka z 50. rokov 20. storočia obsahuje okolo 
1200 zápisov slovenských ľudových piesní vo Vojvodine. Následne sa venuje 
jeho zbierke piesní  Ľudové piesne Slovákov vo Vojvodine, ktorú v roku 2003 
ukončil a vydal jeho syn Juraj Ferík ml. Autorka podáva analýzu piesňového 
materiálu zo Starej Pazovy, ktorý je zverejnený v tejto zbierke, analyzuje 
muzikologický materiál (najmä jeho bohatú ornamentiku), ale aj informátorov, 
spevné príležitosti či povahu týchto piesní. Záverom porovnáva piesňový fond 
zaznamenaný v 50. rokoch minulého storočia so stavom slovenskej ľudovej 
piesne v Starej Pazove dnes. K hlavným záverom tohto porovnania patrí fakt, že 
repertoár slovenských ľudových piesní v Starej Pazove je v časovom horizonte 
viac ako 60 rokov prevažne ustálený. 
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reZime
Autorka je naučna radnica Muzikološkog zavoda Slovačke akademije 

nauka, a zahvaljujući svojim slovačkim vojvođanskim korenima posvećena je i 
muzikološkim temama sa našeg tla. U uvodnom delu teksta bavi se pregledom 
sakupljačkih akcija koje su istraživači iz Slovačke najpre izvršili među Slovacima 
u Staroj Pazovi. Kada govorimo o istraživačima iz naše vojvođanske sredine, 
među prve pregaoce spada upravo Juraj Ferik st, čija rukopisna zbirka iz 50-
ih   godina 20. veka sadrži oko 1200 napeva slovačkih narodnih pesama iz 
Vojvodine. Autorka analizira njegovu zbirku Narodne pesme Slovaka u Vojvodini, 
koju je 2003. godine završio i objavio njegov sin Juraj Ferik ml. U tekstu analizira 
materijal, posebno zbirku pesama koja je nastala u Staroj Pazovi, a akcenat stavlja 
na bogatu ornamentiku, kao i na informatore, karakter pesama i prilike tokom 
kojih su pesme pevane. Sledi komparacija stanja narodne pesme 50-ih godina 
prošlog veka sa onima koje se pevaju u današnje vreme u Staroj Pazovi. Među 
glavne zaključke može se uvrstiti onaj da je repertoar slovačkih narodnih pesama 
u Staroj Pazovi, u vremenskom horizontu dugom šest decenija, ostao pretežno 
isti. 
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MgA. Janko Siroma, Ph.D, organista

PIESňOVÝ REPRÍNOS JURAJA FERÍKA st. A JURAJA FERÍKA ml. 
DO HUDOBNéHO žIVOtA EVANJELICKEJ A. V. CIRKVI NA DOLNEJ ZEMI

Učiteľ, hudobník, organista a pracovník vo vinici Pánovej Juraj Ferík starší 
bol osobnosť, ktorú si úprimne a vysoko vážim, lebo zanechal za sebou plodnú 
prácu, ktorá priniesla bohatú úrodu. Ako dobrý učiteľ nesebecky rozdával 
svoje vedomosti, vzdelával, vychovával a formoval budúcich hudobníkov a 
cirkevných kantorov. tí svojou vytrvalosťou, obetavou prácou, neustálou snahou 
o zlepšenie a kvalitnou hrou udržiavali cirkevnú hudbu v Evanjelickej cirkvi v bý-
valej Juhoslávii na kvalitnej úrovni.  

V prvej polovici 20. storočia funkciu organistov preberali vzdelaní učitelia 
zo škôl, ktorí sa k organovému umeniu dostávali najčastejšie samostatne, 
alebo za pomoci starších kantorov. Neexistuje žiadna písomná zmienka o 
pôsobení odborne zdatného interpreta, totiž profesionálneho organistu. taktiež 
nenachádzame žiaden písomný záznam o odbornom prednese organových diel. 
Napriek tomu na základe pozostalých partitúr v cirkevných archívoch môžeme 
vyhodnotiť, že učitelia – kantori (Kovačica – Ondej Miháľ, Petrovec –  Juraj Ferík st., 
Padina – Jozef Nechuta a ďalší)  bezpečne ovládali štvorhlasné úpravy chorálov.1  

 

Spomínaní učitelia mali základné hudobné vzdelanie v oblasti hry na nástroji, 
teórie hudby a harmonizácie. Dôkazom toho sú nespočetné rukopisné pramene, 
ktoré za sebou zanechali. Cirkev mala do polovice 20. storočia hudobníkov, 
ktorí rozumeli svojmu remeslu. S istotou môžem potvrdiť, že okrem spoľahlivej 

1 Cirkevný archív Kovačica, Cirkevný archív Padina, Materiály ku kantorským kurzom 1961.
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manuálovej techniky bezpečne ovládali pedálovú hru na organe, čo dnes nie je 
samozrejmosťou!

V druhej polovici 20. storočia boli učitelia príchodom totalitného 
komunistického režimu obmedzovaní v hrávaní v kostoloch.  Juraj Ferík starší si 
musel stanoviť priority a rozhodoval o svojom budúcom pôsobení. Buď zostane 
cirkevným kantorom, alebo učiteľom na petrovskom gymnáziu a učiteľskej škole. 
Rozhodol sa pre to druhé, no napriek tomu nezanevrel na cirkev a pôsobil ako 
učiteľ kantorov, laikov, amatérov.  

Biskupský úrad v neprajnej situácii a v snahe pomôcť zabezpečiť organistov 
do cirkevných zborov organizoval kantorsko-levitské kurzy v rokoch 1961 – 19732.  
Ich prínos zväčšovala aj skutočnosť, že absolventi kurzov skladali skúšky. Pre 
rozvoj a pokrok kultúry v danej oblasti je nevyhnutné neustále zdokonaľovanie 
sa vo vzdelávacích procesoch, ktoré v dnešnej dobe veľmi chýbajú.

 
Absolventi prvých kantorských kurzov

Medzi lektorov týchto kurzov patril aj Juraj Ferík starší, ktorý mal na starosti 
hru na organe3. Zo zachovaných pedagogicko-didaktických materiálov môžeme 
získať presný obraz o úrovni vzdelania pána Feríka, jeho metodicko-didaktických 
postupoch a odborných,  profesionálnych kvalitách. V rámci prípravy na kurzy 
2 Priebeh kantorských kurzov v rokoch 1961 – 1973 popísal Juraj Ferík ml. na 8. muzikologickej konferencii               
v Novom Sade 24. novembra 2012 . Práca je vydaná v Zborníku prác 8. konferencie muzikológov a hudobných 
odborníkov . Vydal Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov 2013. ISBN 978-86-87947-17-7,  strana: 59

3 Na seminári prednášali: farár Gustáv Babylon, dogmatiku, Pavel škantík – dejiny cirkvi, vlastivedu, Pavel čáni – 
slovenčinu, symboliku, cirkevnú administráciu, Vladimír Vereš – filozofiu, praktickú teológiu, úvod do sociológie, 
Juraj Struhárik prednášal cirkevné právo , mravouku, biblozpyt, a farár Pavel Máľach učil solfegio.
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1961 Evanjelická cirkev v Juhoslávii a pán Ferík konali veľmi systematicky a 
cieľavedome, a to vydaním cvičení, kadencií, predohier a medzihier. 

 

Organové cvičenia umožňovali postupné systematické zdokonaľovanie 
organistov, zvládnutie elementárnych manuálovo-technických zručností, 
ovládanie hudobnej teórie, stupníc, orientovanie sa v notových systémoch 
a kľúčoch a osvojenie základných harmonických postupov založených na 
kadenčnom princípe. 

Začiatočníci hrali najprv dvojhlasné cvičenia od čísla 1 až po 11 v polových 
a štvrťových hodnotách nôt, ku ktorým postupne pribúdali menšie hodnoty. 
Základný metodický cieľ bol orientovanie sa v notových osnovách a najmä 
v basovom kľúči. Každé cvičenie uvádza presný prstoklad, čo je nesmierne 
dôležité pre vytvorenie správnych prstokladových návykov.  Skladby boli písané 
v trojdobom a štvordobom metre. V cvičení č. 7 a 10 sa kantori oboznamujú              
s polyfonickým vedením hlasov.

 

V druhej časti sú skladby od čísla 12 až 20 v trojhlasnej úprave. Skladby boli 
napísané v stupniciach do dvoch béčiek a dvoch krížikov. 
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tretiu časť predstavovali skladby od čísla 21 po 44 v štvorhlasnej úprave. tieto 
skladby bývali postupne čoraz náročnejšie a písané vo vzdialenejších stupniciach 
do štyroch krížikov a štyroch béčiek.

 

 Poslednú časť tvoria predohry a medzihry (intonácie a kadencie). Cvičenia sú 
napísané v nasledovných tóninách: C dur, c mol, G dur, D dur, a mol, e mol, d mol, 
F dur, g mol, B dur, f mol, Es dur,  E dur, A dur 

 
 
Pri cvičeniach nachádzame iniciály ZE, ZK a JF (Juraj Ferík), čo pravdepodobne 

poukazuje na autorov daných cvičení. Z harmonického hľadiska sú skladby 
pestré a autori sa nebránia moduláciám a vychýleniam z hlavnej tóninovej osi. 
štýlovo sa skladby orientujú v mierne rozšírenej harmónii, čo nás usmerňuje na 
ranoromantické myslenie. 

Okrem cvičení vytvorených na témy Bohoslužobných chorálov, veľkú 
väčšinu skladieb tvorili voľne zharmonizované hudobné témy a frázy, vyňaté 
pravdepodobne z rôznych hudobných diel.  
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V prednáške pána Feríka ml. na 8. muzikologickej konferencii zaznela otázka, 
aký vplyv mali prvé kantorské kurzy pod vedením Juraja Feríka st. v jednotlivých 
zboroch. Preto v skratke zhrniem niektoré postrehy, ktoré som si mohol všimnúť 
na hre jednotlivých kantorov, ktorých som si osobne vypočul. 

Zavedenie systematiky do výučby organistov začiatočníkov a amatérov 
malo veľký význam pre ich ďalší vývoj. Pozitívny dopad kurzov sa odzrkadlil                             
v jednotlivých zboroch, kde organisti uprednostňovali hru z partitúr (Kovačica – 
Ján Bartoš, Laliť – Ján Macko a ďalší) pred amatérskym harmonickým sprievodom, 
bez funkčných návezností a hudobných pravidiel. Musím podotknúť, že napriek 
tomu nie všetci kantori pristúpili na  hru z partitúr,  využívali vlastné harmonické 
úpravy. K tomu, aby správne vytvorili harmonické spoje a použili správnu sadzbu, 
poslúžila im predovšetkým dôkladná znalosť teórie o harmónii a harmonických 
spojeniach! Spomínaným spôsobom hrali: Daniel šomodi a Ján Sklabinský  zo 
Silbašu, Ján Parkáni z Hložian, štefan Baláž z Erdevíku a ďalší.

 
 

Absolventi kantorských kurzov

Z poznámok pána Jána Sklabinského4, ktorý bol účastníkom druhých 
kantorských kurzov 1966, je evidentné, že aj teoretické a harmonické vyučovanie 
malo systematickú a logickú postupnosť, čo svedčí o dobre premyslenom 
spôsobe výučby pána Feríka st.!

4 Ján Sklabinský (1949  –  2011) absolvoval kurz pre kantorov v rokoch 1966  –  1968 na Biskupskom úrade v No-
vom Sade a následne pôsobil ako kantor v Evanjelickom kostole v Selenči (197.... – 20...) a v Evanjelickom kostole 
v Báčskej Palanke (2008 – .....).   Poznámkový zošit z hudobnej teórie mi poskytla dcéra kantora zo Silbaša Jána 
Sklabinského, Milina Sklabinská.
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Harmonickú postupnosť riešil po prvé zvládnutím základných a vedľajších 
harmonických funkcií, kadenčného princípu a vytváraním harmonického 
sprievodu v úzkej a v širokej sadzbe. Látka bola upevňovaná domácimi úlohami 
a cvičeniami, pri ktorých si kantori precvičovali naučené vedomosti. 

 Z poznámkového zošita pána Sklabinského môžem bezpečne potvrdiť, že 
absolventi kurzov získavali komplexné vzdelanie v oblasti hudobnej teórie.

 
 
 Pozoruhodné je, že sa účastníci týchto kurzov naučili aj hru na pedáli.
Na základe vyššie uvedených analýz pedagogicko-metodických postupov 

musím len potvrdiť a vyzdvihnúť, že práca Juraja Feríka st. bola úspešná, 
predstavil sa ako vynikajúci pedagóg s citom a zmyslom pre dokonalú prácu           
s jasnými cieľmi. 
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Hudobnícky rod Feríkovcov sa však neskončil ale pokračoval Jurajom Feríkom 
ml.,  bol uznávaným dirigentom a hudobníkom, na ktorého môžeme byť právom 
hrdí.

 

 
Stal sa svetoznámou osobnosťou a môžeme ho pokladať za špičkovú 

osobnosť v jeho  dirigentskom odbore. Napriek veľkým hudobným nadaniam 
nepokračoval šľapajami svojho otca a starého otca, a nepôsobil ako aktívny 
organista v kostole. Hrával len príležitostne  v Novom Sade, keď zastupoval 
domácu kantorku. 

Spomínaný pán dirigent prispel svojou činnosťou v rámci organových kurzov 
v roku 2005, na ktorých vyučoval hru na organe (v petrovskom gymnáziu na 
klavíri!). Podľa slov kurzistu Ondreja Godu (Zreňanín) kurzu sa zúčastnili: Daniel 
Pap (Pivnica), Pavel Petrovič (Padina), Ján Bartoš ml. (Kovačica), Juraj Nímet 
(B. Petrovec), Pavel Kadlečík (Stará Pazova), Pavel Cepera (Hajdušica), Anna 
Ľavrošková (Aradáč), Zuzana ďukićová a Ljuboslava tomečeková (Jánošík), 
Ladislav tamaši (Laliť), Rastislav Dudáš (Hložany), Ján Parkáni (B. Palanka) a ďalší. 

Veľkú ochotu a snahu pána Feríka ml. pomôcť cirkvi, keď sa cirkevná hudba 
a hra na organe v EAVC v Srbsku dostali do výrazného úpadku, si vysoko 
vážim. Je len poľutovaniahodné, že na tieto kurzy nebol pozvaný odborník                                               
z oblasti organovej hry, ktorý by danej problematike rozumel a ktorý by nasadil 
systematický a cieľavedomý koncept vzdelávania kantorov, ako to bolo za čias 
pána Feríka st.

 V posledných rokoch na post organistov prichádzajú mladší kantori, ktorí 
sú zväčša bez príslušného odborného vzdelania a siahajú po ľahších a pre nich 
schodnejších riešeniach  hry na organe. Využívajú akordický sprievod v ľavej 
ruke a hru chorálu v pravej ruke, takáto hra nezapadá do žiadneho konvenčného 
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harmonického systému a úpravy chorálov, totiž nezapadá ani do úzkej a ani 
do širokej sadzby. Navyše dnešné cirkevné vedenie nemá plán systematického 
vzdelávania kantorov, ako mala cirkev v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. 
Absurdné je aj to, že cirkev svojím konaním a schválením partitúry Ladislava  
tamašiho podporila parazitujúci amaterizmus a vyššie spomínané primitívne 
spôsoby hry na kráľovskom nástroji. Mrzí ma, že k tomuto dielu sa prihlásil aj pán 
Ferík mladší.

 
 

 

  

Dúfam, že sa z histórie poučíme a po rokoch úpadku naberieme správny smer, 
ktorý  nastolili naši kantori – učitelia v rokoch 1961 – 1973. česť ich pamiatke! 
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PRÍLOHA
 
teória a prax o štvorhlasných úpravách nôt z poznámkového zošita Jána 
Sklabinského:
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resumé
Autor je aktívnym organistom, ktorý pôsobí tak v pedagogickej ako aj               

v interpretačnej (koncertnej) činnosti. Ku konferencii prispel svojou analýzou 
kantorských kurzov, ktoré prebiehali v rokoch 1961 – 1973 a vďaka ktorým kan-
tori pôsobiaci v evanjelických kostoloch  v slovenskom prostredí vo Vojvodine 
dosahovali slušnú interpretačnú úroveň, čo aj  bohoslužbám prospelo. Opiera 
sa o pracovný zošit jedného z absolventov kurzu a neskôr kantora v Selenči 
a v Báčskej Palanke Jána Sklabinského, v ktorom vidno pedagogické postupy 
Juraja Feríka st., ktoré autor oceňuje, avšak k novším tendenciám zjednodušiť 
kantorskú prax v prostredí vojvodinských Slovákov sa vyjadruje kriticky. 

reZime
Autor  teksta aktivan je izvođač muzičkih dela – orguljaš, koji je uz koncertnu 

delatnost ujedno i muzički pedagog za orgulje. Konferenciju  je obogatio svo-
jim učešćem i tekstom na temu kurseva za kantore /orguljaše u evangelističkim 
crkvama Slovaka u Vojvodini/, koji su se održavali u periodu od 1961. do 1973. 
i zahvaljujući kojima je nivo interpretacija crkvene muzike na orguljama u tom 
periodu značajno porastao. Crpi iz radne sveske jednog od polaznika ovih kur-
seva, Jana Sklabinskog, kantora u Selenči i Bačkoj Palanci, i analizira pedagoške 
postupke njihovog zajedničkog pedagoga Juraja Ferika st, koje vrednuje veo-
ma visokom ocenom. Nove tendencije koje teže da pojednostave kantorsku 
praksu vojvođanskih Slovaka autor teksta izlaže oštroj kritici. 
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Mariena Stankovićová-Kriváková, dipl. muzikologička

JURAJ FERÍK st., AUtOR UčEBNÍC HUDOBNEJ VÝCHOVy
PRE ZÁKLADNÚ šKOLU

(POKRAJINSKÝ ÚStAV PRE VyDÁVANIE UčEBNÍC 1968 – 1971)

Dnes máme na slovenských školách vo Vojvodine nové slovenské učebnice 
našich domácich autorov, hudobníkov zo slovenského vojvodinského prostredia, 
ktoré od roku 2005 vydáva Ústav pre učebnice a učebné pomôcky v Belehrade, 
pobočka v Novom Sade. Predtým sa na slovenských školách používali učebnice 
srbských autoriek preložené do slovenčiny (Nadežda ćirićová, Gordana 
Stojanovićová a Vesna Protićová), do ktorých bolo možné vsunúť určitý počet 
slovenských detských a ľudových piesní, tiež koncízne spracované fakty o 
hudobnej kultúre Slovákov na Slovensku a v domácom prostredí.  

Keď sa však vrátime 50 rokov do minulosti, nájdeme na základných 
slovenských školách vo Vojvodine originálne slovenské učebnice hudobnej 
výchovy, ktoré odborne a systematicky spracoval hudobník veľkého mena pre 
slovenské  etnikum na týchto priestoroch – učiteľ, kantor, zberateľ a upravovateľ 
ľudových piesní, skladateľ – Juraj Ferík. 

Juraja Feríka som poznala osobne. Bývali sme totiž v tej istej uličke. Malý 
belasý dom s pekným dvorom mi natrvalo utkvel v pamäti. Stál na ulici Jána 
Labáta číslo 7, v Báčskom Petrovci. Sú to spomienky z môjho detstva. Manželka 
pána učiteľa robila výborné torty, ktoré sme si pri významných rodinných 
udalostiach u Feríkov objednávali. Boli to šesťdesiate roky minulého storočia, 
pán učiteľ bol už vo výslužbe. S nami deťmi si rád pohovoril, aj keď vždy pôsobil 
vážne a zamyslene. Vtedy sme ešte nevedeli, aký je to významný človek a koľko 
dobrej práce pre hudobnú kultúru Slovákov vo Vojvodine vykonal.  Boli to roky, 
keď začal písať učebnice hudobnej výchovy pre šesť ročníkov základnej školy.

Učiteľom bol celý život. Po zakončení Učiteľskej školy v Sombore, sa v roku 
1926 zamestnal na Základnej škole v Petrovci. Aj dnes ešte na Ulici generála 
štefánika, v blízkosti trhoviska, stojí budova Feríkovej školy, kde pracoval. 
Neskoršie pôsobil aj na gymnáziu Jána Kollára, a po otvorení Učiteľskej školy 
v Petrovci sa stal učiteľom hudobnej výchovy aj na tejto škole. Dlhá učiteľská 
prax vyústila do šiestich učebníc hudobnej výchovy pre základné školy, v ktorých 
dôkladne spracoval tematiku tohto predmetu, opierajúc sa o súčasnú metodiku 
výučby, o čom svedčí i zoznam použitej literatúry (J. Požgaj, š. Kantor, J. Fischer, 
t. Sedlický a iní). V učebniciach je veľký počet ľudových piesní z jeho vlastnej 
zbierky,  a detské piesne, ktoré sám podpisuje. Predtým, v roku 1954, napísal 
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malú, ale mimoriadne praktickú a užitočnú príručku pre učiteľov hudobnej 
výchovy – zbierku piesní, tancov a hier Spievaj že si, spievaj.  Zbierka je aj dnes 
aktuálna, pretože obsahuje piesne a hry, z ktorých sú mnohé už zabudnuté, a 
v nedostatku pohybových hier môžu byť pomôckou učiteľom na školskom 
dvore alebo v triede. Príručka je užitočná aj pri výbere detských ľudových piesní  
pre detské festivaly slovenských ľudových piesní, ktoré v súčasnosti v prostredí 
vojvodinských Slovákov prebiehajú, ako je Spievaj že si, spievaj v Petrovci,  
Rozospievané klenoty v Kovačici, Selenčské sláviky v Selenči a ďalšie.  

Na obsiahlu prácu týkajúcu sa tvorby učebníc pre prvých šesť tried základnej 
školy sa Juraj Ferík podujal po odchode do dôchodku. Učebnice vydal Pokrajinský 
ústav pre vydávanie učebníc v Novom Sade v rokoch 1968 – 1971. Recenzentmi 
prvých troch učebníc boli učiteľ Ján Petráš a profesorka Zlata Kišgeciová, ďalšie tri 
učebnice hodnotili učitelia Ján Petráš, Samuel Pucovský a Ján Jašo. A redaktorom 
všetkých učebníc bol profesor Samuel Dubovský. 

Titulné strany učebníc

Učebnica pre 1. triedu – HUDOBNÁ ABECEDA a učebnica pre 2. triedu – 
HUDOBNÁ VÝCHOVA, vyšli v roku 1968. KLÁVESNICA –  učebnica pre 3. ročník, 
vyšla v roku 1969 a nasledovného 1970. roku dve učebnice – pre 4. triedu CEStA 
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K HUDBE a piatackú HUDOBNÚ VÝCHOVU. O rok neskoršie (1971) Ústav vydal  
knihu pre 6. triedu, tiež pod názvom HUDOBNÁ VÝCHOVA.

Učebnice obsahujú veľký fond piesní rôznych žánrov. Úhrnne je tu cca 
200 piesní. Pokiaľ ide o ich tematiku, usporiadané sú chronologicky –  podľa 
kalendárneho roka. Sledujú  ročné obdobia, obyčaje a sviatky. Každá pieseň je 
dôkladne spracovaná. Piesne sú v podstate  východiskom pre spracovanie tém a 
učebných jednotiek. 

žánrové zadelenie piesní je nasledovné: ľudové – uspávanky, hádanky, 
vyčítanky, pracovné, vojenské, zbojnícke piesne a balady. Okrem toho nájdeme 
tu  pionierske a partizánske piesne,  ako aj detské piesne slovenských a srbských 
skladateľov.  Ľudových piesní je najviac, väčšinou sú slovenské, ale sú tu i piesne 
iných národov bývalej Juhoslávie. Väčšina ľudových piesní je z bohatej, vlastnej 
zbierky Juraja Feríka, ktorá je zároveň ukážkou jeho zberateľskej práce. Pri každej 
piesni sa uvádza kedy a kde bola zapísaná, (hoci sám autor poznamenal, že sa 
pieseň nespieva iba tam, kde je zapísaná, ale aj v iných osadách).

ĽUDOVé PIESNE, KtORé ZAPÍSAL J. FERÍK 
 (ukážka z prvých troch učebníc)
texty piesní sú písané nárečím.

1.tam hore na vŕšku, Pivnica (Opis tanca v  knihe Milica Ilijin: Slovenské 
ľudové tance vo Vojvodine, 
Kultúra, Petrovec, 1953)                                                                                                                                        
2. Prídi, Janko, k nám, Vojlovica                                                                                                                      
3. Stratila som pártu, Kovačica (1950) 
4. Včelárska, Petrovec
(pozn. autora „Nápev nie je originálny. 
Je to nápev ľudovej piesne Ej, na 
tichom Dunaji srnka vodu pije“)                                                                                                                      
5. Kdeže si mi, moja milá, bola, 
ľudový tanec, Padina (1950)
6. čo budeme robiť, ľudový tanec, 
Pivnica (1950)
7. Prepletám panťušky, Petrovec                                                                                                                        
8. Neska som na doline, Hložany
9. Staré dievky, čo robíte, Petrovec
10. Varadínsky zámok, Petrovec                                                                                                        
11. Zakvitla čerešňa, Silbaš (1950)
12. Mám frajerku, Silbaš                                                                                                                                    
13. Keď komára ženili, Hložany 
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ORIGINÁLNE PIESNE JURAJA FERÍKA
V učebniciach je tiež veľký počet originálnych piesní Juraja Feríka. Je ich spolu 

43. Sústredené sú v prvých štyroch učebniciach.  Melodika piesní je zaujímavá. 
Sú to hravé, optimistické  piesne, ktoré aj dnes môžu zaujať pozornosť detí 
nižších ročníkov. Mnohé z nich sú komponované účelovo, na zdolanie určitých 
úloh hudobnej gramotnosti, a zároveň sa nimi zväčšuje fond zábavných 
detských piesní piesňami tematicky prispôsobenými cieľom a požiadavkám 
výučby. Z textu  pre učiteľov z prvej učebnice uvádzam slová autora: „V učebnici 
je viac piesní, než by to bolo potrebné podľa fondu hodín. Urobil som to preto, 
aby učitelia mali širší výber. Mnohé detské texty, vhodné pre tento vek, som 
sám zhudobnil. Niektorým piesňam som pozmenil melódiu, aby zodpovedala 
hlasovému rozpätiu žiakov 1. ročníka.“  

Hlasová príprava mladých spevákov je tiež súčasťou učebníc. Uvádza sa 
postupne, najprv dychovými cvičeniami (ukážka pri piesni Začiatok školského 
roka).

Piesne Juraja Feríka sú napísané na texty slovenských básnikov: Kristy 
Bendovej, Pavla Mučajiho, Juraja tušiaka, Márie Rázusovej Martákovej, Vladimíra 
Reisela a iných. Uvádzam zoznam piesní J. Feríka  z učebníc 1. a 2. triedy a autorov 
textovej predlohy. Pri piesňach, kde autor textu nie je uvedený, autorom je Juraj 
Ferík.

Učebnica pre 1. triedu – HUDOBNÁ ABECEDA
1. Uspávanka – Haja, haja
2. Starostlivosť o vtáčkov, text Michal Babinka                                                                                            
3. Hádanka, text Krista Bendová (Dážď) 
4. Hádanka, text K. Bendová (Zajac)                                                                                                                                         
5. Detská hra Vlak, text Krista Bendová                                                                                                                                    
6. šijem, šijem                                                                                                                                            
7. Radost u jesen, text M. Stamenić
8. Nový rok
9. Sneh sa valí                                                                                                                                        
10. Kováč, text Z. Ogroniková                                                                                                                                     
11. Mamičke, text Vladimír Reisel                                                                                                      
12. Pionierska, text štefan Kantor - šimkovicová 
13. Prišiel máj, text A. Lorencová                                                                                                                                        
14. Auto beží z kopca, text Ladislav Stanček 
15. Ide traktor od lesa, text K. Bendová                                                                                               
16. Pieseň o škole
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Učebnica pre  2. triedu – HUDOBNÁ VÝCHOVA
1. Začiatok školského roka, Kantor – šimkovicová                                                                                                         
2. Kujem, kujem podkovičku, Kantor – šimkovicová
3. Na Deň republiky, Pavel Mučaji
4. telefón, Ján Smrek                                                                                                                                  
5. Poďme, chlapci, do lesa, Vronč – Stanček
6. Prvý sneh, Ľudmila Podjavorinská
7.  Leňoch, Milan Novák                                                                                                                                 
8.  Jar už prišla, Vronč – Stanček                                                                                                                                          
9.  tanečnica, L. Stach                                                                                                                                            
10. Mamička, Pavel Mučaji
11. Zec kolo vodi, St. Korunović
12. Zajac a líška, M. Rázusová Martáková                                                                                       
13. Pieseň k 1. máju, Anna Majerová                                                                                                                                         
14. Prázdniny, hudba L. Stanček, J. Ferík – Vronč – Stanček   

  

Začiatok školského roka – text Kantor - Šimkovicová, z učebnice  pre 2. triedu 



68

SLOVENSKá HUDBA VO VOJVODINE 2018

   
Jeseň – text  P. Mučaji, z učebnice pre 4. triedu

O tejto bohatej autorovej tvorbe detských piesní sa v našich školách dnes 
málo vie.   V súčasných učebniciach hudobnej kultúry v slovenskom jazyku, máme 
z nich len zopár: Sneží, sneží (2. trieda), V zime (3. trieda), Začiatok školského roka 
(4. trieda) a Najväčšie radosti (5. trieda).  K týmto učebniciam Ústav pre vydávanie 
učebníc Belehrad vydal sprievodné CD nosiče zvuku, na ktorých sú nahrané aj 
spomenuté piesne. 

Metodika spracovania piesní v prvom, druhom a treťom ročníku je podobná. 
Najprv sa rozoberá rytmus piesne, ktorý sa v 1. a 2. ročníku znázorňuje čiarkami 
a bodkami (v 3. triede notami).  Rytmus sa ťuká alebo počíta. Pohyb melódie sa 
znázorňuje šípkami a sleduje rukou.  O spôsobe spracovania piesní v prvom a 
druhom ročníku autor v pokynoch žiakom uvádza: „Dosiaľ  nám obrázky pomáhali 
spievať. Boli to poháre, listy, vtáky, ktoré nám ukazovali, kedy treba spievať vyššie a 
kedy nižšie, kedy je tón dlhší a kedy kratší. Teraz sa už budeme učiť podľa nôt. Z nôt 
čítame nápev tak, ako sa číta báseň, alebo rozprávka z knihy“. 
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HÁDANKA

Postup spracovania piesne sa uvádza v 1. knihe, v závere, pod názvom Slovo-
-dve učiteľom. Detailný rozbor hodiny je uvedený aj v úvodnej časti tretiackej 
učebnice.  

„Grafická schéma na zapojenie triedy do spevu“

 
Do učebníc sú zaradené detské hry a ľudové tance, ku ktorým je pridaný 

dôkladný postup a opis. Ak sa v minulosti tanec tancoval na iný spôsob, uvádza 
sa aj vysvetlenie toho postupu. Zaujímavá je poznámka pri detskej ľudovej piesni 
Zajačia (tam hore na vŕšku), ktorá sa i dnes spieva a tancuje. Voľakedy sa na túto 
pieseň ukazovala šikovnosť pri preskakovaní dvoch prútov na kríž položených tak, 
že sa prúty nesmeli dotknúť. Robilo sa to obyčajne za veselej nálady na svadbách, 
zabíjačkách, priadkach atď.

takéto poznámky významne prispievajú k našim poznatkom o tancoch a 
obyčajach v minulosti, sú teda cenným kamienkom našej etnomuzikológie.

Pri niektorých tancoch je poznámka, že sa ich opis môže vyhľadať v knihe 
Milice Ilijin: Slovenské tance vo Vojvodine, Kultúra, Petrovec, 1953,  alebo v knihe 
O. Labátová – J. Ferík:  Zmes ľudových tancov Slovákov vo FĽRJ, II. Vydal Zväz 
kultúrno-osvetových spolkov APV, odbor pre Slovákov, Petrovec,1951.
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Ukážka detskej hry k piesni Vlak  z učebnice pre 1. triedu

Už od 3. ročníka sa na konci učebníc uvádza Notová príloha. Sú tam intonačné 
–melodické  a rytmické cvičenia, melodické a rytmické diktáty, tiež rôzne cvičenia 
na tvorivú prácu. Precvičuje sa aj dvojhlasný rytmus, ktorý sa predvádza oboma 
rukami. 

Úroveň a zložitosť týchto úloh hovorí o vysokých štandardoch práce, keď ide 
o poznávanie notového písma a hudobnej teórie.
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Príklad intonačného cvičenia v móle pre 5. triedu

 

Dvojhlasne upravené piesne sú pokračovaním dvojhlasného spevu, ktorý sa 
v nižších ročníkoch spracoval pomocou kánonov. V 3. a 4. ročníku nachádzame 
úhrnne 14 upravených dvojhlasných piesní. Uvádzam príklad piesne z Aradáča  
Keď som išiel z vojny, ktorú zapísal Ján Petráš (učebnica pre 6. ročník).
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Hymna školy Najväčšie radosti, ktorá sa nachádza v učebnici pre 5. ročník, je 
upravená pre trojhlasný spevácky zbor.  táto pieseň je aj dnes  hymnou  Základnej 
školy Jána čajaka v Petrovci. 

Veľmi cenným príspevkom v učebniciach sú zápisy starých ľudových piesní, 
ktoré autor zapísal so všetkými melodickými ozdobami, ktoré ľudoví speváci 
zaspievali. Vzácne sú najmä ťahavé staré piesne, ktoré sa z týchto zápisov dajú 
autenticky reprodukovať v podobe, v akej sa kedysi spievali. 



73

Zborník prác 14. konferencie muZikológov a hudobných odborníkov

Ukážka piesne zo Starej Pazovy  Lastovienka lieta, učebnica pre 6. triedu
Poznámka nad notami „Ornamenty až keď budeme vedieť melódiu“

                                             
Počúvanie hudby má podľa autora vzbudiť lásku k hudbe a „zoznámiť žiakov 

s významnými hudobnými dielami u nás i vo svete“. V šiestackej učebnici uvádza 
dôkladnejšie rozjímanie k tomuto segmentu hudobnej výchovy: „Ak sa láska        
k hudbe zaštepí už u detí, vyrieši sa otázka návštevníkov hudobných podujatí. 
Utvorme zo žiakov milovníkov hudby. toto všetko sa dosiahne, keď sa hudobná 
výchova dostane do rúk odborníkov, alebo aspoň entuziastov už od najnižších 
ročníkov. Látku zo spevu viažme s látkou druhých predmetov, pravda, kde je to 
len možné a logické.“  často sú príklady na počúvanie hudby prevzaté z literatúry 
slovenských, ale aj svetových skladateľov: M. š. trnavský: Slzy a úsmevy, Ján 
Cikker: Prečo padá sneh, P. I. čajkovskij: škovránok, Ľudová pieseň: Pri Prešporku 
na Dunaji, B. Smetana: Predaná nevesta a iné.  „Zvláštna hudobná sála by mala 
byť v každej škole. treba sa o ňu boriť. V hudobnej sále by sa, okrem hudobných 
nástrojov, mali nachádzať obrazy a sochy našich a svetových hudobníkov, 
gramofón so zbierkou platní, magnetofón, televízor a rádio.“ týmito slovami sa 
v prvej učebnici učiteľ Ferík prihovára všetkým učiteľom Hudobnej výchovy, 
lebo vie, že predmet Hudobná výchova nie je vedľajšia veda, ktorá sa dá len tak 
odbaviť,  je to predmet, ktorý vo veľkom môže ovplyvniť mladého človeka a 
správne ho usmerniť. 

Hudobná výchova sa v týchto učebniciach rozoberá vo väčšom obraze, 
vyplýva to z osobnosti sameho autora, svedčí o jeho nadhľade na celkovú 
problematiku hudobnej kultúry na týchto priestoroch. Spoznávame ho                            
v prvom rade ako dobrého odborníka na poli hudobného vzdelávania, ale aj ako 
všestranného a kultúrneho pracovníka, ktorý neúnavne pracoval a prispieval
k zachovávaniu nášho ľudového bohatstva a všetku svoju lásku k hudbe a tomuto 
vojvodinskému prostrediu odovzdal svojim dielom, ktoré je vo veľkej miere 
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zachované na stranách týchto šiestich učebníc. Patrí mu veľká vďaka súčasných a 
budúcich generácií za všetko, čo vykonal.

 Záverom možno povedať, že Juraj Ferík st. vo svojich učebniciach uplatňuje 
metódy, ktoré sú aj dnes aktuálne, pretože sú založené na láske k hudbe a                    
k žiakom. 

 

Použitá literatúra:
1. Ferík J.: Spievajže si spievaj, zbierka piesní pre škôlku, ľudovú školu a 

osemročné školy, Kultúra, Petrovec 1954
2. Ferík J.: Ľudová hudobná tvorba Slovákov vo Vojvodine. In: tradičná kultúra 

Slovákov vo Vojvodine, Obzor, Nový Sad 1973
3. Slovenská hudba vo Vojvodine, Zborník prác I. konferencie muzikológov a 

hudobných odborníkov, str. 68-81, 115-142, NRSNM, Nový Sad 2006.
4. Slovenská hudba vo Vojvodine, Zborník prác 6. konferencie muzikológov a 

hudobných odborníkov, s. 73-85, NRSNM, Nový Sad 2011
5. Ferík J. ml.: Ľudové piesne Slovákov vo Vojvodine, Kultúra B. Petrovec 2004

resumé
Autorka podrobila analýze šesť učebníc hudobnej kultúry, ktoré zostavil 

Juraj Ferík st. v rokoch 1968 až 1971. Ide o učebnice pre žiakov od 1. po 6. ročník 
základných škôl určené slovenským žiakom vo Vojvodine. Učebnice obsahujú 
cca 200 piesní rôznych žánrov, predovšetkým slovenských ľudových, ale aj 
piesní iných národov a národností Juhoslávie. Autorka uvádza didaktické zásady, 
ktoré J. Ferík v koncipovaní učebníc dodržiaval  a konštatuje, že ich pripravoval 
s veľkou znalosťou z oblasti hudobnej kultúry, ale aj s veľkou láskou k deťom 
a s očakávaním, že práve týmto spôsobom bude možné vychovať budúce 
kultivované hudobné publikum so správnymi hodnotami. Autorka uvádza, že 
v učebniciach je uvedených aj vyše 40 autorských piesní pre deti, ktoré J. Ferík 
neraz písal účelovo, s cieľom vyriešiť nejakú úlohu z hudobnej teórie. 

reZime
Autorka analizira šest udžbenika muzičke kulture koje je priredio Juraj Ferik st. 

u periodu od 1968. do 1971. godine. to su udžbenici za učenike od 1. do 6. razreda 
osnovnih škola namenjeni slovačkim đacima u Vojvodini. Udžbenici sadrže oko 
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200 pesama raznih žanrova, prvenstveno narodnih slovačkih, ali i pesama drugih 
naroda i narodnosti Jugoslavije. Autorka navodi didaktičke principe kojima se 
Juraj Ferik pri izučavanju muzičkog vaspitanja rukovodio, i konstatuje da ih je 
pripremao sa velikim znanjem iz ove oblasti, ali i velikom ljubavlju prema deci, 
uz očekivanje da će upravo putem muzike biti odgajana kultivisana muzička 
publika i usađene prave vrednosti. Autorka navodi da se u udžbenicima nalazi 
preko 40 autorskih pesama za decu koje je J. Ferik često namenski pisao, sa ciljem 
da razreši neki zadatak iz muzičke teorije. 
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Mgr. Katarína Mosnáková-Bagľašová
Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

PRÍNOS JURAJA FERÍKA ml. DO HUDOBNéHO žIVOtA
DOLNOZEMSKÝCH SLOVÁKOV

Mojím cieľom je u ľudí vzbudiť lásku k hudbe, hovorieval často Juraj Ferík ml., 
prvý profesionálny dirigent vojvodinských Slovákov, skladateľ, upravovateľ, 
neúnavný člen odborných porôt, poradca na konzultáciách slovenských 
dirigentov a účastník profesionálnych muzikologických konferencií. Odborník, no 
predovšetkým priateľ a rozsievač dobromyseľných rád, všetkým, ktorí podobne 
ako on, svoj život zasvätili hudbe.

Hovoria, že hudba nás učí žiť v prítomnosti. Umožňuje nám naplno vychutnať 
práve to, čo je tu a teraz. O tom svedčí aj život maestra Juraja Feríka. Miloval 
hudbu, rôzne hudobné žánre, zloženia a štýly. Dôležité bolo, aby tá hudba mala 
ducha. Aby mala čo ponúknuť, aby bola hustá, tečúca a plná umenia. Práve taká 
ho oslovovala, bez ohľadu na to, či ju tvoril, upravoval, alebo prostredníctvom 
nej spolupracoval so symfonickými orchestrami, speváckymi zbormi, deťmi, či 
dospelými.

Juraj Ferík sa narodil 19. mája 1935 v Báčskom Petrovci v známej hudobnej 
rodine. Otec, Juraj Ferík, bol učiteľom, i kantorom v Petrovci a zberateľom 
slovenských ľudových piesní v Srbsku, pokým jeho starý otec, tiež Juraj Ferík, bol 
učiteľom a kantorom v Hložanoch. V rodisku skončil ľudovú školu a gymnázium. 
V školení pokračoval na Hudobnej akadémii v Belehrade, tu absolvoval pedagogický 
odbor (1958) a potom aj umelecký smer – dirigovanie (1965). V roku 1970 skončil 
postgraduálne štúdium dirigovania na Vysokej škole hudobných umení v Prahe. 

Ako dirigent akademického zboru vystupoval v Poľsku, vo vtedajšom SSSR 
– v Kyjeve, Moskve a Petrohrade, tiež v turecku, v Amerike... a ako dirigent                                    
s orchestrami hosťoval v Poľsku, vtedajšej čSSR, Bulharsku a Rumunsku. 
V rokoch 1965 – 1970 pôsobil v Divadle na teráziách v Belehrade ako korepetítor 
a dirigent (repertoár operetný a muzikálový), a viedol aj detský zbor v Belehrade.       
V rokoch 1970 – 1980 pracoval v nišskom symfonickom orchestri, bol dirigentom a 
umeleckým vedúcim, v rokoch 1980 – 1989 pôsobil v Srbskom národnom divadle 
v Novom Sade ako dirigent a šéf operného zboru a v Novosadskom rozhlase bol 
dirigentom ľudových orchestrov. Dirigoval aj zbor KUS Markovića v Novom Sade 
a písal skladby pre mnohé festivaly, okrem iného aj pre podujatie Zvuci panonije 
v Osijeku.
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Od roku 1994 bol Juraj Ferík vo výslužbe, no aj ďalej sa aktívne zaoberal 
dirigovaním a upravovaním ľudových piesní. Bol členom odborných porôt 
festivalov pokrajinského alebo menšinového rázu, tiež porotca detských 
festivalov v odbore orchestrálnej a zborovej hudby. Na Akadémii umenia                                                        
v Novom Sade bol umeleckým spolupracovníkom v odbore technika hlasu (spev 
a hovor), tiež v korepetícii pre študentov hereckého smeru. Bol členom Združenia 
hudobných umelcov v Srbsku (UMUS), Zväzu organizácií skladateľov Juhoslávie 
(SOKOJ) a Hudobnej komisie Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej 
národnostnej menšiny. 

Odmenený je Cenou odbornej poroty na Festivale tamburášskej hudby                 
v Osijeku (Zväzu Panónie 1983), získal viacero prvých cien odborných porôt na 
festivaloch v Selenči, Petrovci a Kulpíne. A v Srbskom národnom divadle získal 
odmenu za dirigovanie komorného zboru, keď spolu  vynikajúco predviedli 
Liturgiu Josifa Marinkovića.

Zomrel 23. mája 2018 v Novom Sade.

Údaje o Jurajovi Feríkovi obsahuje Leksikon jugoslavenske muzike1 a zaradený 
je aj do Pamätníka slovenských vojvodinských literátov, umelcov a kultúrnych 
pracovníkov na začiatku 21. storočia.2 

Do hudobného života vojvodinských Slovákov sa zapojil predovšetkým po 
príchode do Nového Sadu. V Novosadskom rozhlase sú uschované početné 
skladby a ľudové piesne, najmä tie, pre ktoré písal hudobné aranžmány – Dolina, 
dolina a Môj sused má peknú dcéru pre speváka Jozefa Bisáka, Láska, bože, láska pre 
vokálnu skupinu Sláviky, Sedliacka zmes pre orchester Rádia Nový Sad, Dobrý večer 
Aničkina mamička pre Júliu Bisákovú, Cez Padinu preteká vodička, ktorú naspievala 
Zuzana Gajanová, Tri zvony zvonili v interpretácii Jána topoľského, Chodievali 
chlapci k nám pre spevácku skupinu Kvety, je tam aj jeho autorská skladba Balada 
o Anne Víziovej, ktorú spievala Katarína Parasková atď. Hudobne upravil aj piesne, 
ktoré odzneli na kulpínskom festivale lyrických piesní, kde zároveň dirigoval 
orchester.

Virtuóz na harmonike Ondrej Maglovský si na spoluprácu s Jurajom Feríkom 
ml. spomína takto:

S Jurajom Feríkom ml. som mal prvé  stretnutie na jednej  tanečnej zábave, ktorá 

1 Kolektiv autora: Juraj Ferik In: Leksikon jugoslavenske muzike, Zagreb, Jugoslovenski lexikografski zavod, 1984, 
tom 1 , s. 237 

2 VALENtÍK, Vladimír – MOSNÁKOVÁ-BAGĽAšOVÁ, Katarína: Pamätník slovenských vojvodinských literátov, 
umelcov a kultúrnych pracovníkov na začiatku 21. storočia. Nový Sad: MC Box; Báčsky Petrovec: Slovenské 
vydavateľské centrum, 2017, s.  66 – 67.
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bola v KUS Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade 1978. roku /jesenná  zábava/. Hral 
som  s mojím orchestrom, najprv to boli do tanca valčíky a potom  polky. Keď sa tanec 
skončil, prišiel za mnou  maestro Ferík a povedal mi takto: „Ondrej, polka má svoj 
rytmus, ona sa musí hrať pomalšie, aby ľudia mohli vytancovať kroky. Všimol som 
si, že hráš veľmi rýchlo aj friš čardáše. Dbaj ako hráš, akým tempom, aby si zachoval 
dušu tej našej slovenskej piesne.“ Bola to prvá  hudobná rada Juraja Feríka, pravdaže    
s dobrým úmyslom a veľmi dobre som si ju zapamätal. 

V pamäti mi zostal  Festival lyrických piesní  v  Selenči v  roku 1977.  Vtedy  som začal 
pracovať ako honorárny spolupracovník v Novosadskom  rozhlase. Maestro Ferík mal 
za úlohu upraviť skladbu J. Petráša „Tri zvony zvonili“. Keď som počul začiatok skladby 
a prehrávku  druhej strofy piesne, ktorú na skúške citove zaspieval Juraj Topoľský,  
vypadli mi slzy. Poprosil som maestra Feríka, či mi dovolí pozrieť sa na partitúru a 
pamätám sa, čo mi vtedy povedal: „Ondrej, ak budeš voľakedy písať úpravy, a bolo by 
dobre, aby si začal písať, zapamätaj si, že musíš najprv vidieť text piesne, aby si mohol  
určiť nástroj, ktorým budeš predstavovať tému piesne, v závislosti  od toho, či je smutná 
alebo veselá.“ Môžu to byť prvé, druhé husle, flauta, cimbal, klarinet, violončelo alebo 
harmonika. Posmelil ma a začal som písať úpravy pre ľudový orchester. Keď som 
napísal prvú úpravu /Zasiala som bažaličku, zasiala/ odniesol som ju maestrovi a on 
ma, pravdaže, pochválil a posmelil, ale aj oznámkoval. Povedal mi, že ako prvýkrát 
mám za to dobrú štvorku a aby som pokračoval v písaní  úprav. 

Mnohokrát bol veľmi prísny, ale tá jeho prísnosť bola pre mňa motivačná, usiloval 
som sa  urobiť čím kvalitnejšiu úpravu. Na festivaloch sme spolupracovali a stretávali 
sa každoročne, od roku 1986  – 2017 /celých 31 rokov/: on ako predseda odbornej 
poroty a ja buď ako hudobník alebo umelecký vedúci orchestra a speváckych skupín. 

Pre mňa bola veľká česť spolupracovať s maestrom Jurajom Feríkom, byť jeho 
žiakom, prijímať od neho hudobné rady a pokyny a pravdaže, pôsobiť a spolupracovať 
s takou  hudobnou osobnosťou, akou bol  Juraj  Ferík ml. 

Ondrej Maglovský, Novosadský rozhlas

Ako na dirigenta si naň budú spomínať aj jeho pokračovatelia, ktorým 
nezištne odovzdával dobromyseľné rady a ponaučenia. Na jeho prácu si spomína 
aj profesionálna dirigentka Mgr. art. Slovenka Benková Martinková, ArtD.,                          
v súčasnosti pedagogička dirigovania a hudobná redaktorka v Novosadskom 
rozhlase:

Juraj Ferík bol osobnosťou, ktorá na mňa zapôsobila ešte v mojom detstve. Vtedy 
dirigoval veľký rozhlasový ľudový orchester, ktorý bol súčasťou realizačného telesa 
festivalu Selenča, Petrovec. Cesty sa nám spojili aj vtedy, keď som sa chystala na 
prijímacie pohovory do Bratislavy – chcela som študovať dirigovanie a Juraj Ferík sa 
mi venoval počas príprav na toto náročné štúdium. Poradil mi predovšetkým z toho 
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„dirigentského uhla pohľadu“ – na čo sa sústrediť, keď čítaš partitúru, na čo prihliadať, 
keď pracuješ s orchestrom a zborom. A po čase, keď som sa vrátila do rodiska, sa nám 
cesty opäť stretli. Spolu sme hodnotili spevácke a hudobnícke výkony na festivale 
Tancuj, tancuj... a to počas viacerých rokov. Spomínam si, že som vtedy pri hodnotení 
bola veľmi sústredená na detaily a na to, aby všetko znelo perfektne. Juraj ako 
známy perfekcionista mi to miestami aj zazlieval, odôvodňujúc to možnou a reálnou 
ochotníckou úrovňou. On sám sa roky venoval práci s ochotníkmi a bol si vedomý 
rôznych úskalí, cez ktoré prechádzajú súbory a skupiny, aby dosiahli kvalitnú úroveň 
svojich výkonov. Po rokoch bol zrejme aj on benevolentnejší a menej „prísny“. Uznával 
systematickú prácu a odovzdanie sa tomu, čo sa prezentovalo. Dbal na autentické 
prejavy a dobrými radami pomáhal tým, ktorí to potrebovali. Z jeho príkladu sme sa 
opravdu mali všetci čo naučiť. A jeho rady a skúsenosti nám určite budú v budúcej 
práci chýbať.

Slovenka Benková Martinková, dirigentka

Naša verejnosť Juraja Feríka pozná predovšetkým ako člena odborných porôt 
festivalov Zlatý kľúč, Stretnutie v pivnickom poli, Folklórny festival tancuj, tancuj..., 
Letí, pieseň, letí, Zlatá brána, či ako dirigenta, skladateľa a upravovateľa na 
kulpínskom festivale nových lyrických piesní. Svoje postrehy z celomenšinových 
hudobných festivalov uvádzal v správach z týchto podujatí, ale aj v príspevku             
v muzikologickom zborníku z roku 2007.3 Na spoluprácu s ním si jeho kolegovia a 
organizátori festivalov spomínajú takto:

 Dirigent Juraj Ferík ml. dlhé roky pôsobil ako člen Odbornej poroty Folklórneho 
festivalu Tancuj, tancuj… Svoju prácu ako člen tohto festivalového telesa vždy odborne 
a dôkladne urobil. Výborne sa s ním spolupracovalo, nikdy sme ako organizátori 
nemali obavy o jeho prácu a segment sledovania jednotlivých vystúpení bol vždy 
profesionálne urobený. V samom sledovaní a hodnotení hudobnej a speváckej zložky 
festivalu zo strany Juraja Feríka ml. nebolo priestoru na chyby. Zároveň ako hložiansky 
rodák (detstvo strávil v Hložanoch), nám radil a pomáhal, aby sme Folklórny festival 
Tancuj, tancuj…, najmasovejšie kultúrne podujatie Slovákov mimo Slovenskej 
republiky, zdvihli na čím vyššiu úroveň.

                                                                Michal Hataľa, predseda OSR FF tancuj, tancuj…

Mal som viackrát peknú spoluprácu s pánom Feríkom. Býval členom a predsedom 
odbornej poroty detského festivalu populárnej hudby Letí pieseň, letí a tiež členom 
výberovej komisie prihlásených piesní na uvedený festival. Vždy sa pozitívne vyjadroval 
o samom festivale, dával rady, pozitívne hodnotil to, že na tomto podujatí bola vždy 

3 FERÍK, Juraj: Niektoré postrehy k celomenšinovým hudobným festivalom z hudobného aspektu. In: SKLABIN-
SKÁ, Milina (ed.): Slovenská hudba vo Vojvodine. Zborník prác z 3. konferencie muzikológov a hudobných od-
borníkov, Nový Sad, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku 2008, s. 60 – 64 
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živá hudba, žiadne nahrávky. To, podľa neho, vo veľkej miere pomáhalo interpretom, 
detskému zboru (lebo s deťmi vôbec nie je ľahko realizovať festival), ale aj celkovému 
zvuku festivalu. Svoje predchádzajúce bohaté skúsenosti pri práci s deťmi aplikoval pri 
našom festivale a vždy hovorieval, že deti treba viesť k hudbe, hudobne ich vzdelávať 
a vštepovať im lásku k spevu.

Ján Marko, bývalý riaditeľ Domu kultúry 3. októbra v Kovačici

Dlhé roky sme spolu sedeli v odborných porotách na Stretnutí v pivnickom 
poli v Pivnici a na Folklórnom festivale Tancuj, tancuj..., kde sme hodnotili prednes 
speváckych skupín a orchestrov. Feríkovi záležalo na tom, aby sa dodržiaval pôvodný 
spev, jednohlas. Dôležité mu bolo aj ako orchester hrá, tiež jeho zloženie. Tamburicu 
napríklad nepovažoval za náš hudobný nástroj, ale harmonika mu neprekážala. 
Spolupracovali sme aj v novosadskom cirkevnom zbore, vlastne on ma občas 
vystriedal pri kantorskej službe. 

Jarmila Juricová Stupavská, členka odborných porôt hudobných festivalov

Juraj Ferík bol teda aj aktívnym členom cirkevného zboru SEAVC v Novom 
Sade, kde občas vykonával kantorskú službu. Určitý čas viedol mužskú spevácku 
skupinu pri Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku P. J. šafárika v Novom Sade.4  
Po ňom dirigentskú palicu prevzala Anna Crveniová, ktorá sa o jeho práci zmienila 
takto: Začala som pracovať s mužskou speváckou skupinou, keď Juraj Ferík skončil, 
čiže prišla som na jeho miesto. Vedel vždy poradiť, keď niečo nebolo dobre, a vedel 
aj kritizovať. Chodieval na koncerty, ktoré organizoval Šafárik, novosadský MOMS a 
novosadský cirkevný zbor. 

Na Feríka si s úctou spomínajú aj novosadskí matičiari:
S Jurajom Feríkom Synom sme boli nielen dobrí známi, ale aj priatelia. Poznali 

sme sa od žiackych čias, keďže sme boli spolužiakmi na petrovskom gymnáziu. Potom 
sme šli každý svojou cestou a stretli sme sa znovu, keď sa Juraj Ferík vrátil do Nového 
Sadu a zamestnal ako dirigent v Srbskom národnom divadle. Ako hudobný odborník 
bol angažovaný aj v Novosadskom rozhlase. Z lásky k svojeti postupne sa zapojil 
do spolkovej činnosti novosadských Slovákov a do činnosti obnoveného Miestneho 
odboru Matice slovenskej. Navštevoval matičné stretnutia, ktoré sa konali každý 
mesiac, prispieval do programov a stal sa i členom matičného vedenia. Neúnavne 
pracoval aj ako dôchodca a vynaložil veľké úsilie na príprave knihy Ľudové piesne 
Slovákov vo Vojvodine, ktorá mala premiéru na matičnom večierku v novembri 2004. 
Za hojnej účasti milovníkov slovenskej ľudovej piesne autor hovoril o zberateľskej 
činnosti svojho otca Juraja Feríka staršieho a speváci zaspievali piesne tak ako ich on 
zapísal. Večierok bol priam slávnostný. Za jeho prínos do našej kultúrnej klenotnice, 
4 DEtKOVÁ, Vlasta: Mužská a ženská spevácka skupina a zmiešaný zbor SKUS-u P. J. šafárika. In: MOSNÁKOVÁ, 
Katarína (ed.): Minulosť dneška II. Slovenský kultúrno-umelecký spolok P. J. šafárika, Nový Sad, 2010, s. 67
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novosadský MOMS navrhol, aby mu Matica slovenská v Srbsku udelila Osobitné 
uznanie za zásluhy na poli umenia a národných tradícií.

 So Synom Feríkom a jeho manželkou Zuzanou sme sa stretávali aj v súkromí, 
radi sme si podebatovali o aktuálnych dianiach medzi Slovákmi, o športovom živote 
a inom. Bol to človek jednoduchý, skromný a získal si priazeň každého koho poznal.

Ján Struhár, bývalý predseda MOMS Nový Sad

Pri Slovenskom kultúrnom centre P. J. šafárika v Novom Sade a novosadskom 
cirkevnom zbore celé jedno desaťročie pôsobil aj dievčenský, neskôr mládežnícky 
komorný zbor Agapé. Posledné roky ho viedla Milinka Sklabinská, ktorá si na 
spoluprácu s dirigentom Jurajom Feríkom spomína takto:

S dirigentom Jurajom Feríkom ml. som sa zoznámila tesne po návrate zo štúdií 
a to vo chvíli, keď som vtedy v úlohe spolupracovníčky Slovenskej redakcie Televízie 
Vojvodiny robila televízny príspevok o Zbierke slovenských ľudových piesní Juraja 
Feríka st. Bol to rok 2004. O rok nato sme naplno rozprúdili činnosť Komisie pre 
hudobnú kultúru VPK NRSNM a začali sa naše muzikologické konferencie, z ktorých 
Ferík nevynechal ani jednu. Naslovovzatý odborník, s ktorým sa vždy dalo kvalitne 
podebatovať o hudbe a zároveň sa na jeho názory aj oprieť. Jednu takú situáciu mám 
na mysli aj v tejto chvíli. V roku 2014 som sa stala vedúcou speváckeho zboru Agapé 
v Novom Sade. Je to zbor, ktorý funguje pri cirkevnom zbore a pri Kultúrnom centre P. 
J. Šafárika. V roku 2015 sa konala Medzinárodná konferencia na tému Slováci a Srbi – 
minulosť a prítomnosť, a práve nášmu zboru sa dostala česť predniesť štátne hymny 
Slovenskej republiky a Srbska. Usilovne sme nacvičovali obe diela, všetci sme vedeli, 
že takúto úlohu máme vykonať profesionálne, bez akejkoľvek chybičky. V predvečer 
podujatia som poprosila pán Feríka, aby si nás prišiel vypočuť a aby on povedal svoju 
mienku o prednese. Aj dnes si spomínam ako sedí a pozorne vníma hymny. Povedal, že 
je s prednesom spokojný a poradil, aby sme sa pri konci neponáhľali ukončiť, ale aby 
sme dovolili, aby hudba doznela. Tiež pripomenul, že je potrebné zvýrazniť staccato  v
Bože pravde… Spomínam si, že po jeho súhlase a pozitívnej mienke a po jeho radách  
som už nemala žiadne obavy ohľadne vystúpenia. Výkon bol skutočne úchvatný, 
dnes má na internete takmer 9 tisíc pozretí. Aj ja si na neho občas pozriem a vždy si 
uvedomím tie miesta, ktoré by neboli také dobré bez rád odborníka, akým bol Juraj 
Ferík. Pri príležitosti jeho osemdesiatky bol ocenený plaketou NRSNM a mne sa dostala 
česť napísať k cene laudatio. Myslím si, že úryvok z neho platí dnes viac ako inokedy: 
„Byť osobnosťou znamená mať talent, nadanie, odborné školenie, ako aj diela, ktoré 
sú zhmotnením toho talentu. Avšak byť osobnosťou znamená predovšetkým byť 
človekom, ktorý sa o svoje talenty chce rozdeliť, ktorý sleduje tep kultúry a neustále 
sa snaží radami a dobromyseľnými poznámkami tento kultúrny život zveľadiť. Oba 
uvedené aspekty zhrnuté sú v osobnosti Juraja Feríka a práve to je niečo, čo u neho 
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všetci obdivujeme a kvôli čomu s ním radi spolupracujeme…“ (Sklabinská: 2015).
Mgr. Art. Milina Sklabinská PhD., 

organizátorka muzikologických konferencií, 
bývalá vedúca Komorného zboru Agapé

široké spektrum pôsobnosti Juraja Feríka dopĺňa aj jeho záujem o slovenskú 
ľudovú hudbu. S ňou bol spätý na horeuvedených festivaloch ako porotca, ale 
najmä keď v roku 2004 vydal zbierku pod názvom Ľudové piesne Slovákov vo 
Vojvodine 5. Ide o rukopis, ktorý pripravil ešte jeho otec, Juraj Ferík. Zbierka má 450 
strán a obsahuje takmer 800 slovenských ľudových piesní z 20-tich vojvodinských 
prostredí, v ktorých žijú Slováci. Najväčší počet je z Báčskeho Petrovca (vyše 200) a   
z Kovačice (asi 100). Sú tam aj piesne z Kulpína, Kysáča, Selenče, Nového Sadu, Starej 
Pazovy, Báčskej Palanky, šídu a iných osád. O zbierke sa prof. Daniel Dudok zmienil 
nasledovne: Zbierka Juraja Feríka st. Ľudové piesne Slovákov vo Vojvodine obsahuje 
piesne, ktoré sa u nás spievali pred polstoročím, keď ešte naša ľudová pieseň nebola 
v značnejšej miere ovplyvnená rozhlasom a televíziou, teda kým sa ešte zachovávala 
jej staršia – ústna podoba žijúca na priadkach, v speve mládeži na ulici, na svadbách, 
pri tanci a pod. Preto je dnes tým vzácnejšia. Táto kniha bude významným dokladom 
o minulosti našej duchovnej kultúry a podkladom pre ďalšie jazykové a hudobné 
výskumy. Kniha obsahuje hodnoty, ktoré v dnešnej dobe a v budúcnosti už nebudeme 
mať príležitosť zaznamenať z úst našich ľudových spevákov, ktorí sa ich naučili od 
svojich rovesníkov i starších žijúcich ešte pred storočím. Okrem toho, že vydal túto 
zbierku, Ferík dôverne poznal aj iné naše zbierky ľudových piesní, čo zhrnul vo 
svojom príspevku uverejnenom v muzikologickom zborníku z roku 20166.

Od roku 2005 sa Juraj Ferík aktívne podieľal na medzinárodných konferenciách 
muzikológov a hudobných odborníkov, ktoré organizuje Hudobná komisia 
Výboru pre kultúru NRSNM a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Bol i 
členom Organizačného výboru Stretnutia slovenských zborov, neskôr aj odborný 
poradca na konzultáciách s dirigentmi, na čo si dirigentka a organizátorka 
Stretnutia slovenských zborov Mariena Stankovićová Kriváková spomína takto:

Mali sme dobrú spoluprácu. Chodieval na Stretnutia slovenských zborov a                      
v prvých rokoch bol aj v Organizačnom výbore, neskoršie ako odborný poradca na 
konzultáciách s dirigentmi. Zdôrazňoval, že zbory netreba ozvučovať a zbormajstrom 
radil, aby prihliadali na vyrovnanosť hlasov. Nebol veľmi prísny. Viac kritizoval v mi-

5 FERÍK, Juraj: Ľudové piesne Slovákov vo Vojvodine, Báčsky Petrovec, Kultúra 2004, 459 s.

6 FERÍK, Juraj: Moja spolupráca s Martinom Kmeťom a jeho podiel na príprave zbierky Ľudové piesne Slovákov 
vo Vojvodine Juraja Feríka st.. In: SKLABINSKÁ, Milina (ed.): Slovenská hudba vo Vojvodine. Zborník prác z 12. 
konferencie muzikológov a hudobných odborníkov, Nový Sad, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov 2017, 
s. 19 – 20.
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nulosti, keď som ako vedúca Detského zboru ZŠ Jána Čajaka z Báčskeho Petrovca 
chodievala na súťaže. Tu nám radil, aby sme si nahrali deti a aby sme im nahrávku 
pustili. Vraj keď sa budú počuť, lepšie si všimnú svoje chyby. Potom už v posledných 
rokoch asi nechcel byť kritický, ale zväčša chválil podujatie, len keď niekto bol veľmi 
slabý, vtedy sa zmienil o vystúpení.

Jeden zo zakladateľov festivalu Cez Nadlak je... v rumunskom Nadlaku a 
dlhoročný dirigent a upravovateľ piesní na tomto podujatí, Jozef Vladimír Zifčák, 
o Jurajovi Feríkovi povedal toto:

Pána profesora a dirigenta Juraja Feríka ml. som mal česť osobne poznať.
Už pri prvých stykoch so Slovákmi z Vojvodiny som dosť často počul jeho meno 

vyslovované vždy s rešpektom a uznaním. Bližšie sme sa zoznámili ale až v roku 
2013, keď som pozvaný do odbornej poroty súťažnej prehliadky speváckych skupín a 
orchestrov na 43. ročníku folklórneho festivalu Tancuj, tancuj.

Môžem povedať, že počas festivalu sme sa dosť zblížili. Napriek jeho veku a 
skúsenosti ma vôbec nebral s povýšením, ba priam na mňa zapôsobil skôr skromne, 
otcovsky. Vymenili sme si dosť zaujímavých názorov na hudbu, folklór Slovákov                  
z Vojvodiny a Dolnej zeme, ale aj na podmienky nášho slovenského bytia, či z pohľadu 
spoločenského alebo politického. Boli to pre mňa veľmi príjemné posedenia, veľa vecí 
som sa na nich dozvedel a naučil.

Neskôr sme sa viackrát stretli počas Prehliadky sólistov slovenskej ľudovej piesne     
v Nadlaku, kde bol pán Ferík členom poroty a ja som dirigoval orchester. Aj tu sme mali 
hutné ale príjemné výmeny názorov. To, čo sa mi veľmi páčilo pri našich rozhovoroch, 
boli jeho názory, ktoré vyjadroval uvoľnene, s nadhľadom, a hlavne nezaujato. Možno 
takýto jeho prístup nie vždy a všetkých potešil, a práve preto som si ho vážil.

Bol podľa mňa dobrý človek, veľmi dobrý znalec folklóru Slovákov z Vojvodiny, 
ktorý sa bez žiadnych zábran s radosťou podelil o svoje poznatky s hocikým, kto o ne 
mal, samozrejmé, záujem.

Budem si na neho spomínať len v dobrom a jediné za čím banujem, je to, že som 
nemal možnosť dožiť ho s dirigentskou paličkou v ruke pred orchestrom.

Za všetko Vám, pán Ferík, zo srdca ďakujem.
Jozef Vladimír Zifčák, 

dirigent Ľudového orchestra prehliadky sólistov z Dolnej zeme 
Cez Nadlak je... v Rumunsku

Záver
Všestranná a bohatá hudobná činnosť dirigenta Juraja Feríka poukazuje na 

to, že sa jeho dielo zaraďuje do širšieho hudobného kontextu, než je ten náš 
slovenský vojvodinský. Ako dirigenta si ho vážili v Srbskom národnom divadle 



85

Zborník prác 14. konferencie muZikológov a hudobných odborníkov

v Novom Sade, v Novosadskom rozhlase, ale aj na rusínskom festivale Ružin vrt, 
Slováci v Rumunsku na Festivale sólistov ľudových piesní Cez Nadlak je... a vôbec 
medzi Slovákmi na Dolnej zemi.

Z uvedených citácií a spomienok na pána Feríka sa dozvedáme nielen čomu 
všetkému sa venoval, kde všetko sa zapájal do hudobného života dolnozemských 
Slovákov, ale aj to, aký bol ako odborník a človek. Zisťujeme, čo preferoval 
v hudobnej interpretácii a aké rady dával svojim pokračovateľom, sólistom 
a hudobným telesám. tak napríklad pri prejave speváckych skupín, ktoré 
intrepretujú ľudové piesne, výrazne podnecoval unisono spev a autentický štýl 
interpretácie. Bol zástancom toho, aby na festivaloch populárnej hudby, či už pre 
deti, alebo dospelých, sólistov sprevádzala živá kapela a nie hudobné nahrávky. 
Podporoval a vysoko hodnotil prácu s deťmi. tiež si uvedomoval dôležitosť 
budovania vedeckého zázemia hudobného života vojvodinských Slovákov a 
preto aj bol pri muzikologických konferenciách od ich zrodu. Pri zborovom speve 
sa zasa zasadzoval, aby sa kolektívy neozvučovali a aby sa vystupovalo výlučne       
v zatvorenom a dobrom akustickom priestore. Bol objektívny a snažil sa slovenskú 
dolnozemskú hudbu posunúť na vyššiu úroveň.

Hudba bola pre Juraja Feríka neodmysliteľnou súčasťou života. A to nie iba tá, 
ktorú počujeme z reproduktorov, alebo od skvelých hudobníkov a interpretov, ale 
predovšetkým tá, ktorá je v nás, v našom srdci. K tej hudbe máme prístup až vtedy, 
keď sa upokojíme a prídeme do ticha.

Nech Vám, pán maestro, v tichu znejú tie najkrajšie tóny.
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resumé
Úvodom príspevku autorka podáva životopis Juraja Feríka ml. s akcentom 

na jeho umeleckú dráhu. Príspevok následne prináša originálne výpovede 
niektorých spolupracovníkov Juraja Feríka ml., ktorých autorka oslovila s cieľom 
zdokumentovať azda tú najvzácnejšiu stránku jeho osobnosti a tou je vzťah               
k ľuďom a pevné profesionálne i priateľské vzťahy. Na spoluprácu s J. Feríkom si 
zaspomínali virtuóz na harmonike Ondrej Maglovský, dirigentka Mgr. art. Slovenka 
Benková Martinková ArtD, organizátori festivalov Michal Hataľa a Ján Marko, 
organistka Jarmila Juricová Stupavská, novinár Ján Struhár, teoretička hudby Mgr. 
art. Milina Sklabinská PhD. a dirigent Jozef Vladimír Zifčák z Rumunska. Z výpovedí 
vyplýva aj široké spektrum jeho hudobnej a umeleckej činnosti. Autorka J. Feríka 
označuje za osobnosť, ktorá svojou objektivitou slovenskú dolnozemskú hudbu 
posunula na vyššiu úroveň.

reZime
Uvod teksta posvećen je biografiji Juraja Ferika ml. sa akcentom na njegov 

umetnički put. Slede originalna svedočenja pojedinih saradnika Juraja Ferika ml, 
koje je autorka odabrala sa ciljem da dokumentuje najznačajniju stranu njegove 
ličnosti, a to je odnos prema ljudima i jake profesionalne i prijateljske veze koje je 
ostvarivao. Saradnje sa J. Ferikom prisećaju se i o njoj govore: virtuoz na harmonici 
Ondrej Maglovski, dirigentkinja Slovenka Benkova-Martinkova, organizatori 
festivala Mihal Hatalja i Jan Marko, orguljašica Jarmila Jurica-Stupavski, novinar 
Jan Struhar, teoretičarka muzike Milina Sklabinski i dirigent Jozef Vladimir Zifčak iz 
Rumunije. Iz njihovog svedočenja se uočava koliko je bio širok spektar delovanja 
J. Ferika, a autorka dodaje da je zahvaljujući Ferikovom objektivnom pristupu 
slovačka muzika sa tzv. Donje zemlje dobila svoj novi kvalitativni nivo. 
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Mgr. Anna Medveďová ml.

PRÍNOS JURAJA FERÍKA ml. K POPULARIZÁCII tRADIčNEJ HUDOBNEJ 
KULtÚRy SLOVÁKOV VO VOJVODINE

Juraj Ferík ml., Syno, mnohí ho poznáme pod touto prezývkou, bol prvým 
profesionálnym dirigentom z radov vojvodinských Slovákov. Narodil sa 19. mája 
1935 v Báčskom Petrovci. Stredoškolské vzdelanie získal na slovenskom gymnáziu 
v rodnom Petrovci. Dirigovanie vyštudoval na Hudobnej akadémii v Belehrade. 
Najvyššie vzdelanie získal ukončením doktorandských štúdií na Hudobnej fakulte 
Akadémie múzických umení v Prahe. Od roku 1957 profesionálne pôsobil ako 
dirigent akademických zborov a orchestrov, korepetítor či umelecký vedúci 
najprv v Belehrade, kde bol dirigentom v Modernom divadle a korepetítorom 
a dirigentom zboru v Akademickom ochotníckom súbore Branka Krsmanovića. 
Externe pracoval aj v Novosadskom rozhlase. Neskôr, od roku 1970, pôsobil 
v Nišskom symfonickom orchestri v Niši. Viackrát dirigoval Macedónsku i 
Belehradskú filharmóniu, ako aj rádio-televízny orchester v titograde (dnešná 
Podgorica) a v Novom Sade. Začiatkom 80. rokov minulého storočia začal pracovať 
ako šéfdirigent operného zboru Srbského národného divadla v Novom Sade. 
Počas pôsobenia v Srbskom národnom divadle založil a viedol miešaný komorný 
zbor, ako aj mužský zbor. Mužský zbor mal vo svojom repertoári pravoslávnu 
srbskú liturgickú hudbu, ktorá je podľa dirigenta Feríka „bližšia aj širokej verejnosti“. 
So súbormi, hudobnými ansámblami, ktoré dirigoval a umelecky viedol, 
precestoval svet a svoje dirigentské umenie prezentoval v mnohých významných 
koncertných sieňach. V roku 1960 v Carnegie Hall v New yorku dirigoval zbor 
Akademického ochotníckeho súboru Branka Krsmanovića z Belehradu, ktorý tam 
reprezentoval Belehradskú univerzitu. Z množstva zahraničných vystúpení bolo 
preňho najväčším zážitkom vystúpenie v najznámejšej koncertnej sieni na svete, 
v čajkovského sieni v Moskve, kde dirigoval zbor Akademického ochotníckeho 
súboru Branka Krsmanovića. Juraj Ferík ml. obdivoval Prahu, resp. českú 
republiku, a jej bohatý hudobný život. V relácii Kaleidoskop, ktorú nahral rozhlas 
Vojvodinskej rádio-televízie pri príležitosti jeho 80. narodenín, povedal: „Nikde nie 
je ako v čechách.  V Prahe je hudobný život čulý. Oni si vážili to, že keď aj človek 
chudobný tam príde, vážia si to, že študujete hudbu, je tam veľa príležitostí, kde je 
možné si ísť vypočuť kvalitnú hudbu, tam je hudba proste cenená.“ 

V 80. rokoch 20. storočia bola profesionálna kariéra J. Feríka ml. orientovaná 
prevažne na zbory, ktoré dirigoval a umelecky viedol. Neskôr začal pracovať vo 
Vojvodinskej rádio-televízii (v Novosadskom rozhlase) ako dirigent sláčikového 
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a tamburášskeho ľudového orchestra. V roku 1994 odišiel do dôchodku.                                          
S rozhlasom však naďalej spolupracoval ako upravovateľ ľudových piesní a 
dirigent. 

Juraj Ferík ml. získal rad vyznamenaní a ocenení, či už počas pôsobenia                  
v Belehrade, Niši, v Novom Sade, alebo vo zväze ochotníkov Srbska, bol aj jeho 
aktívnym členom, a ceny získali aj jeho početné skladby z festivalov, akými boli 
Zvuci Panonije v Osijeku, tiež Selenča – Petrovec, a neskôr aj Zlatý kľúč či festival 
nových slovenských lyrických skladieb. 

V nasledujúcej časti príspevku sa zameriam na pôsobenie a prínos Juraja Feríka 
ml. v kontexte tradičnej hudobnej kultúry Slovákov vo Vojvodine. A dôležitá je aj 
jeho upravovateľská, zberateľsko--vydavateľská a metodická činnosť. 

V úvode som už spomenula dlhoročnú Feríkovu spoluprácu s rozhlasom 
RtV, s ktorým čiastočne spolupracoval v 60. rokoch 20. storočia a intenzívne 
po odchode do dôchodku, teda od roku 1994 až do konca života. Upravoval 
slovenské ľudové piesne pre potreby orchestrov RtV (nielen slovenské, ale aj 
piesne iných autochtónnych národov žijúcich vo Vojvodine, ktoré sú uchované 
vo fonotéke RtV), v jazykoch, v ktorých RtV vysiela svoj program od založenia. 
Prvú úpravu slovenských ľudových piesní a tancov pre rozhlas RtV (Novosadský 
rozhlas) urobil v roku 1968. Upravil okolo 400 ľudových piesní pre orchester 
Novosadského rozhlasu, ako aj pre spevákov, ktorí nahrávali v rozhlase RtV. Ako 
dirigent a upravovateľ ľudových piesní spolupracoval s početnými odbornými 
spolupracovníkmi, o. i. s  Kvetoslavou čániovou Benkovou. V jej produkcii a ich 
vzájomnej spolupráci vznikli početné nahrávky, ktorými sa obohatila rozhlasová 
fonotéka.

Juraj Ferík ml. stál pri zrode festivalu Selenča – Petrovec, ktorý bol neskôr 
premenovaný na Zlatý kľúč,  a v súčasnosti je rozdelený na tri koncerty, resp. 
festivaly. Jedným z nich je Festival nových slovenských lyrických skladieb                           
v Kulpíne, ktorý sa pôvodne konal v krásnom areáli kulpínskeho kaštieľa, neskôr 
v štúdiu M v Novom Sade. Na tomto festivale má Juraj Ferík ml. veľký podiel, či už 
ako dirigent orchestra, alebo ako autor skladieb. Pod pojmom lyrické piesne či 
skladby Juraj Ferík ml. rozumel skladby, „ktoré sú zväčša v pomalšom valčíkovom 
alebo v príbuznom tempe, sú to umele vytvorené texty a melódie, prípadne 
úpravy ľudovej piesne“. 

Juraj Ferík ml. jasne odlišoval úpravy slovenských ľudových piesní, resp. 
úpravy ako také, od autentických slovenských ľudových piesní, ktoré sám nazýval 
pôvodnými piesňami z prostredí, ktoré sa predvádzajú na našich celomenšinových 
folklórnych festivaloch, kde mali a majú znieť v neupravenej podobe. Ako člen 
odborných porôt na festivaloch na tento fakt neustále upozorňoval. 

ďalšou oblasťou jeho pôsobenia bola zberateľsko-vydavateľská činnosť. 
Začiatky záujmu o ľudové piesne a o tradičnú ľudovú hudbu vôbec sú späté               
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s rodinou. O úplných začiatkoch pospevovania na ulici v útlom veku sám krásne 
porozprával v relácii Kaleidoskop v roku 2015: „Ja som vedel spievať, sedieť na 
strome a vytrubovať do plechového lievika. tak ma ľudia, čo išli okolo prosili, že 
ďurko, kedy budeš zas trúbiť, nak počúvame. V predškolskej ustanovizni vždy 
odo mňa chceli, aby som im zaspieval ľudovú pieseň, myslím si, že to bola pieseň 
Anča čierna, buc mi verná, tak som musel stále prespevovať, to sa im páčilo, tej 
obodáške, vychovávateľke, tak sme ich volali“.

Jurajova staršia sestra sa učila hrať na klavíri a on občas chodieval s ňou na 
hodiny klavíra. S otcom, ktorý bol kantorom v Báčskom Petrovci, chodieval 
do kostola. Spomínal aj to, že prv než sa naučil  čítať, vedel spievať ľudové a 
náboženské piesne. Už v útlom veku mal príležitosť počúvať ľudovú hudbu na 
svadbách. V tom období, v 40. rokoch 20. storočia, hoci si iba bohatšie rodiny 
mohli dovoliť angažovať a zaplatiť muzikantov na svadbe, mal možnosť počúvať 
aj dychovú a cigánsku sláčikovú kapelu. V rodnom Petrovci už ako dieťa počúval 
aj hasičskú dychovku. 

Hrať na klavíri sa naučil u učiteľa Ondreja Boldockého. V Petrovci hrával na 
zábavách na harmonike a bol korepetítorom v miestnom kultúrno-umeleckom 
spolku. Počas štúdia na gymnáziu, vtedy 8-ročnom, hrával v nedeľu na „sélach“. 
Bola to forma tanečnej zábavy, ktorú organizovali žiaci na gymnáziu. takto sa 
postupne začínala jeho hudobná cesta. Po ukončení slovenského gymnázia             
v Petrovci začal študovať na Hudobnej akadémii v Belehrade, neskôr absolvoval 
doktorandské štúdiá v Prahe. Po úspešnej kariére dirigenta sa na sklonku svojej 
profesionálnej kariéry opätovne vrátil k tradičnej hudobnej kultúre. Začiatkom 80. 
rokov minulého storočia okrem toho, že začal pracovať ako dirigent a upravovateľ 
v RtV v Novom Sade, pôsobil aj ako odborný porotca na celomenšinových 
folklórnych festivaloch Slovákov vo Vojvodine. 

Plne si uvedomoval potrebu zapisovania a uchovávania slovenských ľudových 
piesní v čo najarchaickejšej podobe, aby boli dôveryhodným tradičným hudobným 
materiálom pre budúce generácie. Z úcty voči svojmu otcovi, najvýznamnejšiemu 
zberateľovi slovenských ľudových piesní vo Vojvodine Jurajovi Feríkovi, zostavil a 
vydal zbierku slovenských ľudových piesní pod názvom Ľudové piesne Slovákov 
vo Vojvodine. Zbierka je mimoriadne dôležitá a cenná jednak z hľadiska kvantity 
piesní (obsahuje 848 zápisov piesní) a jednak z hľadiska heterogénneho obsahu 
(obsahuje piesne zo všetkých vojvodinských oblastí – z Báčky, Banátu a Sriemu). 
Pri zbere a zapisovaní slovenských ľudových piesní Juraj Ferík st. konzultoval              
s poprednými hudobnými odborníkmi zo Slovenska, najmä s profesorom 
Jozefom Kresánkom, s odborníkmi zo susedného Chorvátska, ako aj s profesorom 
Vasiljevićom z Belehradu. Pri samotnom zbere a zapisovaní piesní postupoval 
citlivo a v súlade s etnomuzikologickými štandardmi doby. Aby tento hodnotný 
materiál nezostal v zošitoch a nestratil svoj význam, rozhodol sa publikovať 
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veľkú časť zapísaných slovenských ľudových piesní, ktoré počas celého života 
zbieral jeho otec. V spolupráci s etnomuzikológom Martinom Kmeťom, ktorý 
mu pomohol odbornou analýzou a výberom piesní, a s profesorom Danielom 
Dudkom, ktorý spolupracoval lektorsky, bola zbierka vydaná v roku 2004. táto 
významná zbierka sa stala studnicou, z ktorej majú možnosť čerpať speváci – 
interpreti slovenských ľudových piesní, ktorí reprezentujú vojvodinské prostredie 
na rôznych festivaloch, a zároveň je pramenným materiálom pre hudobníkov a 
etnomuzikológov. 

Osobne si myslím, že táto zbierka je mimoriadnym prínosom do 
etnomuzikologického diskurzu vojvodinských Slovákov. Jej význam si sám Juraj 
Ferík ml. plne uvedomoval, keď knihu prezentoval. 

treťou oblasťou je jeho metodická činnosť   – dlhoročné pôsobenie v odborných 
komisiách hlavne na celomenšinových folklórnych festivaloch (Festival Stretnutie 
v pivnickom poli, Folklórny festival tancu, tancuj..., Detský folklórny festival Zlatá 
brána), ale aj jeho účasť na konferenciách muzikológov a hudobných odborníkov, 
prvýkrát sa taká konferencia konala v roku 2005 z podnetu vtedajšej predsedníčky 
Komisie pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej 
národnostnej menšiny Miliny Sklabinskej a členov Komisie pre hudobnú činnosť 
VPK NRSNM. Juraj Ferík ml. bol členom tejto komisie od začiatku jej fungovania 
a svojimi konštruktívnymi pripomienkami pravidelne prispieval k smerovaniu 
hudobného života vojvodinských Slovákov na celomenšinovej úrovni. Komisiu 
pre hudobnú činnosť VPK NRSNM tvorili erudovaní odborníci a znalci slovenskej 
vojvodinskej hudobnej kultúry. Komisia bola koordinačným subjektom  pri tvorbe 
a vydávaní propozícií a pri hodnotení festivalov, organizovala celý rad odborných 
seminárov, medzinárodných konferencií a prispela tak k zveľaďovaniu a zvýšeniu 
úrovne tohto segmentu slovenskej kultúry vo Vojvodine. Dnes po 14 rokoch 
fungovania táto komisia, žiaľ, nie je potrebná...   

V 60. rokoch 20. storočia sa začali na území Vojvodiny organizovať festivaly. 
Dôvodom bolo o. i. budovanie fonotéky Novosadského rozhlasu, ktorý má vo 
svojej programovej štruktúre dodnes vysielanie v jazykoch národnostných 
menšín. tak vznikali festivaly zamerané na ľudové piesne, ale aj festivaly 
komponovanej hudby. Cieľom festivalu spevákov sólistov pôvodných slovenských 
ľudových piesní, Stretnutia v pivnickom poli bolo to, aby po uskutočnení 
každého ročníka festivalu ocenení speváci nahrali piesne v rozhlase. takto 
pôvodné piesne zo slovenských prostredí zostali nahrané v rozhlase za sprievodu 
orchestra, čiže už upravené pre orchester. tieto nahrávky sú vo väčšine prípadov 
jediným pramenným materiálom, pokiaľ ide o slovenské ľudové piesne, pretože                                                                                          
v začiatkoch organizovania festivalu v Pivnici, pred polstoročím, sa nerobili 
notové zápisy. Neskôr sa začali zapisovať piesne zo všetkých našich prostredí a 
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všetkých interpretov, ktoré odzneli na festivale. Dúfam, že aj táto zbierka raz uzrie 
svetlo sveta a bude dostupná verejnosti. Veľká škoda by bola, keby tento obsiahly 
materiál zostal v zošitoch miestneho spolku v Pivnici. Myslím si, že by mal byť 
dostupný verejnosti a mal by sa stať inšpiráciou, ako aj metodickou pomôckou 
pre ďalšie generácie milovníkov hudobného folklóru. 

Festival spevákov sólistov pôvodných slovenských ľudových piesní Stretnutie 
v pivnickom poli, ktorý sa pravidelne koná v Pivnici od roku 1966, a Juraj Ferík 
ml., boli po dlhé roky nerozlučne spätí. Vyše 30 rokov bol členom odbornej 
poroty, poctivo sledoval a pozitívne kritizoval, metodicky usmerňoval, korigoval, 
nastavoval pravidlá a tým posúval festival do dnešnej podoby. Pri nastavovaní 
pravidiel sa členovia odbornej poroty a organizátori stretávajú aj s negatívnym 
ohlasom, je totiž nepísaným pravidlom fakt, že keď sa snažíte o akúkoľvek 
konštruktívnu zmenu, najčastejšie sa stretnete najprv s negatívnou reakciou. 
Svedčia o tom aj slová Juraja Feríka ml. „Dlhé roky bolo problematické zo strany 
spevákov, alebo tých, ktorí spevákov pripravovali, splniť požiadavku odbornej 
poroty, aby sa každý spevák predstavil s jednou pomalou a s jednou piesňou 
v rýchlejšom tempe. takže určitú dobu sme s týmto bojovali, kým účastníci 
pochopili a začali akceptovať túto požiadavku.“ 

Pri profilovaní festivalu – a nielen tohto – sa neraz stretávame s podobnými 
reakciami účinkujúcich a publika, ale o tom je ten „kumšt“ odborníkov, poznať 
danú problematiku a vedieť dobre zdôvodniť nastavené pravidlá. Pokiaľ ide o 
problematiku tradičnej kultúry, musí ju človek veľmi dobre poznať a vedieť, ako 
s ňou treba zaobchádzať, najmä keď ide o reprezentačnú platformu, akou sú 
festivaly. Juraj Ferík ml. bol v tomto smere veľmi dobre zorientovaný. Na otázku, 
aká by mala byť správna interpretácia slovenskej ľudovej piesne, odpovedal takto: 
„Ťažko ju je definovať, má pochádzať z pôvodného prostredia speváka, hlavne jej 
prednes by mal byť čistý, prirodzený, mala by sa spievať v zodpovedajúcej tónine 
pre speváka – interpreta, spevák by mal mať správnu a dobrú výslovnosť a mal by 
mať priliehavý kontakt s publikom, keďže ide o číslo predvedené na scéne.“

Za negatívum v súvislosti so slovenskými ľudovými piesňami v našich 
prostrediach považoval to, že sa učíme spievať piesne z nahrávok urobených            
v rozhlasoch, z orchestrálnych nahrávok a podobne, čiže zdôrazňoval absenciu 
terénneho výskumu. Zároveň sa domnieval, že sa nemáme čoho obávať, pokiaľ 
ide o prežitie ľudových piesní v našej enkláve preto, že je stále záujem o ľudové 
piesne, že sa stále v určitej miere vyhľadávajú, zapisujú a pestujú.  

Konferenciu muzikológov a hudobných odborníkov považoval za platformu, 
kde je možné prezentovať odborné postrehy, ako sa uplatňuje, predvádza, 
využíva naše ľudové hudobné bohatstvo a ako sa prezentuje na verejných 
celomenšinových festivaloch a pod., a zároveň si vymieňať skúsenosti s cieľom, 
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aby sa naše hudobné bohatstvo uchovávalo a manifestovalo v čo najlepšom 
svetle. Juraj Ferík ml. bol účastníkom takmer každého ročníka tejto konferencie. 
Všetky jeho odborné články sú zverejnené v zborníkoch z konferencie. Ako 
účastníčka týchto konferencií môžem povedať, že jeho hudobný diapazón bol 
veľmi široký, jeho prítomnosť na konferenciách veľmi vzácna a že nám chýba.          

V tV príspevku, v portréte, ktorý mu bol venovaný k 70. narodeninám, 
Juraj Ferík ml. zdôraznil, že nie náhodou boli jeho hudobné začiatky späté                                                         
s petrovským kostolom. Jeho starý otec, tiež Juraj, bol kantorom v Hložanoch, 
otec Juraj Ferík kantorom v Petrovci a on ako tretí Juraj Ferík pokračuje v rodinnej 
hudobnej tradícii, ktorá sa u nich odovzdávala z pokolenia na pokolenie. 
S úsmevom na perách hovoril, že štvrtého Juraja Feríka síce v rodine nemajú, no 
má vnúčatá, Viktora a Emu, do ktorých vkladal nádej, že raz aspoň jeden z nich 
bude pokračovať v hudobnej tradícii. Jeho nádej sa naplnila – jablko ani tentoraz 
nepadlo ďaleko od stromu, jeho vnuk Viktor Ivanovič sa chytil hudobného remesla 
a stal sa pokračovateľom „feríkovskej hudobnej tradície“. Nasledujúce riadky preto 
venujem v krátkosti vnukovi Juraja Feríka ml., ktorý už vo svojich 15-tich rokoch 
odštartoval bohatú hudobnú kariéru v oblasti hudobného folklóru.  

Viktor Ivanovič sa narodil 8. novembra 2003 v Novom Sade. Pochádza zo 
zmiešaného manželstva, jeho otec Zsolt je maďarskej národnosti, mama Anna, 
rodená Feríková, slovenskej národnosti. Obaja sú úspešní architekti. Má mladšiu 
sestru Emu. Viktor hovorí po srbsky, maďarsky, slovensky, anglicky a po nemecky. 
Je žiakom prvého ročníka Strednej elektrotechnickej školy v Novom Sade, 
kde študuje odbor elektrotechnik multimédií. Je interpretom ľudovej hudby 
a hrá na tambure E-prim. Jeho lektormi sú tinde Fabri-Ivanovič (spev), Geza 
Fabri (tambura), šandor Olah (učiteľ na tambure a skúsený 87-ročný interpret 
maďarskej tradičnej ľudovej hudby) a, samozrejme, k jeho učiteľom patril aj 
dedo Juraj Ferík ml., ktorý ho naučil slovenské ľudové piesne. Viktorov vokálny 
a inštrumentálny repertoár je zložený primárne z maďarských, ale aj srbských 
a slovenských ľudových piesní, ktoré pochádzajú z vojvodinského prostredia. 
Maďarské ľudové piesne, ktoré interpretuje, sú zo zbierky ľudových piesní, ktoré 
zozbierali Aniko Bodor a Lajoš Kiš. Od roku 2012 do roku 2016 bol členom a 
sólistom zboru čarobna frulica Detského kultúrneho centra z Nového Sadu. Od 
školského roku 2017/2018 Viktor externe navštevuje hodiny sólového spevu a 
hry na tambure v Základnej umeleckej škole pri piaristickom gymnáziu Dugoniča 
Andraša v Segedíne v Maďarsku. Doteraz získal mnohé uznania tak doma, ako 
aj na medzinárodnej úrovni, z ktorých uvedieme tie najvýznamnejšie:  v rokoch 
2012 a 2013 si vyspieval prvé miesto v kategórii spevákov sólistov maďarskej 
ľudovej hudby na 27. a 28. ročníku súťaže Szólj Síp, Szólj! (Sviraj, frulo, sviraj!), 
ktorú organizuje Združenie maďarských pedagógov Vojvodiny a RtV Nový Sad. 
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V roku 2014 získal prvé miesto na 29. ročníku tejto súťaže, ale v kategórii interpretov 
sólistov inštrumentalistov maďarskej ľudovej hudby, kde hral na tamburici. V roku 
2015 sa mu dostalo viacerých ocenení, najvýznamnejšie z nich je prvé miesto na 
štátnej súťaži pre talentované deti v maďarskom Moháči, získal aj Bronzového páva 
v kategórii spevákov sólistov na Medzinárodnej súťaži na objavovanie talentov 
v maďarskej ľudovej hudbe a tanci, Fölszálott a páva 2015 (Vyletel páv 2015). Na 
rovnakej súťaži v roku 2017 získal Strieborné pásmo. Okrem účasti na súťažiach 
bol hosťom ako spevák sólista a interpret na tamburici na slávnostnom koncerte, 
usporiadanom v rámci odborného fóra Deň strunových nástrojov v Dome 
kultúrneho dedičstva v Budapešti. V roku 2018 si vyspieval 1. miesto v kategórii 
spevákov, ako aj mimoriadne zlaté pásmo v kategórii sólistov inštrumentalistov               
v hre na tambure na 19. štátnej súťaži ľudovej hudby pod názvom Rajeczky Benjamin 
v Budapešti. tradične získal 1. miesto na festivale Sviraj, frulo a  cenu Kovács Sándor 
za rok 2018, ktorá sa udeľuje v oblasti ľudovej hudby, v Segedíne v Maďarsku. 

Vďaka svojmu hudobnému talentu, ktorý, presvedčená som, je podkutý 
metodickou taktovkou jeho deda, bohatému repertoáru, čo zase ovplyvnila 
viacjazyčnosť v rodine, ako aj heterogénnosť prostredia, v ktorom žije, Viktor 
nielenže je pokračovateľom rodinnej hudobnej tradície, on ju dokonca aj 
spoločensko-kultúrne rozšíril.  

Na záver si dovolím konštatovať, že odchodom Juraja Feríka ml. vojvodinská 
hudobná verejnosť prišla v prvom rade o dobrého človeka a špičkového 
profesionála, ktorý sa za svojho života pričinil okrem iného o to, aby – ako sám 
hovoril – naše hudobné bohatstvo zostalo také, aké má byť, teda čo najpôvodnejšie.

Použitá literatúra:
1. MELICHOVÁ, Marína. Kaleidoskop – Juraj Ferík 80-ročný [audiozáznam]. 

Nový Sad: RtV, 2015. 
2.  BOLDOCKÁ GRBIćOVÁ, Anna. Dúhovka – Koordinátor expresií  [audiovizuálny 

záznam]. Nový Sad: RtV, rok 2005. 
3. Archívne materiály Juraja Feríka ml. a jeho dcéry Anny Feríkovej Ivanovič. 



94

SLOVENSKá HUDBA VO VOJVODINE 2018

obráZková príloha

príloha č. 1: Na fotografii 
sú členovia odbornej 
poroty na DFF Zlatá brána 
v Kysáči 2017 (zľava: 
Vlasta Vinkovičová, Anna 
Medveďová ml. a Juraj Ferík 
ml.). Fotografia je z archívu 
ÚKVS, autorka fotografie: 
Aneta Lomenová. Bola 
to, žiaľ, naša posledná 
spolupráca so vzácnym 
hudobným odborníkom 
Jurajom Feríkom ml., ktorý 
sa nasledujúceho ročníka 
festivalu nedožil 

 

príloha č. 2: Úryvok z článku v týždenníku Hlas ľudu, zverejneného 4. 10. 
2014. Autorka článku Anna Medveďová. Autorka fotografie: Milina Lačoková. 
Odborní porotcovia zo Srbska – členka Anna Medveďová a predseda poroty 
Juraj Ferík ml. s odmenenými účastníčkami 16. edície Prehliadky sólistov 
slovenskej ľudovej piesne Cez Nadlak je... 2014. Súkromný archív Juraja Feríka ml. 
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Pán Juraj Ferík ml. bol veľmi pedantný a precízny, zbieral a archivoval okrem iného 
fotografie a rôzne články z novín, na ktorých je zaznamenaná jeho činnosť. Sú to 
vzácne materiály a dobové doklady 

Príloha č. 3: článok                                   
z týždenníka Hlas ľudu, v kto-
rom je zaznamenaný rozhovor 
s Jurajom Feríkom ml. v čase 
jeho pôsobenia v Modernom 
divadle a v Akademickom 
ochotníckom súbore Branka 
Krsmanovića. Na fotke s man-
želkou. Súkromný archív 
Juraja Feríka ml.

príloha č. 4: Fotografia                  
z koncertu v novosadskej 
synagóge, kde Juraj Ferík 
ml. diriguje mužský  zbor 
Srbského národného divadla 
v Novom Sade. Súkromný 
archív Juraja Feríka ml. 
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príloha č. 5: Diplom o ukončení 
doktorandských štúdií Juraja Feríka 
ml., ktorý získal na Hudobnej fakulte 
Akadémie múzických umění v Prahe 
v roku 1969. Súkromný archív Juraja 
Feríka ml.  

Príloha č. 6: traja Jurajovia Feríkovci. 
Z ľavej strany Juraj Ferík ml., v strede 
starý otec Juraja Feríka ml.  a jeho 
otec Juraj Ferík. Súkromný archív 
Juraja Feríka ml.   
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resumé
Autorka oceňuje prínos Juraja Feríka ml. k popularizovaniu tradičnej hudobnej 

kultúry Slovákov vo Vojvodine a to z aspektu upravovateľskej, zberateľsko- 
-vydavateľskej a metodickej činnosti. Ako uznávaný dirigent si našiel vlastnú 
cestu k slovenskej ľudovej piesni, ktorú od roku 1968 upravoval pre orchester 
Novosadského rozhlasu. Jeho opus tak tvorí vyše 400 úprav slovenských 
ľudových piesní, ktoré zneli v éteri Novosadského rozhlasu, ale aj na početných 
domácich  a zahraničných festivaloch. Slovenskú ľudovú pieseň si vážil rovnako 
aj v jej autentickej podobe a tak z úcty k dielu svojho otca Juraja Feríka st. a
z úcty k slovenskej pôvodnej piesni ukončil dielo, ktoré sa stalo pilierom všetkých 
etnomuzikologických snáh z nášho prostredia – Ľudové piesne Slovákov vo 
Vojvodine zaznamenané prevažne v 60. rokoch 20. storočia. treťou oblasťou je 
jeho metodická činnosť  – dlhoročné pôsobenie v odborných porotách hlavne 
folklórnych festivalov vojvodinských Slovákov, ale aj jeho dôležitá účasť na 
konferencii muzikológov a hudobných odborníkov, ktorým prispieval svojimi 
fundovanými príspevkami. Vzácnym segmentom príspevku je popis hudobných 
snáh vnuka Juraja Feríka ml. Viktora Ivanoviča, ktorý kráča hudobnými stopami 
svojich predkov. 

reZime
Autorka u tekstu definiše doprinos Juraja Ferika ml. popularizovanju 

tradicionalne muzičke kulture Slovaka u Vojvodini i to sa aspekta orkestracije 
narodnih pesama, sakupljanja i objavljivanja autentičnih narodnih pesama 
i metodološke delatnosti. Kao priznati dirigent pronašao je vlastiti put ka 
slovačkoj narodnoj pesmi, koju je počev od 1968. godine aranžirao za potrebe 
Novosadskog orkestra. Njegov opus čini preko 400 aranžiranih slovačkih 
narodnih pesama, koje su se čule a i danas se čuju na talasima Novosadskog 
radija, ali i na raznim domaćim i inostranim festivalima.  Slovačke narodne 
pesme uvažavao je jednako i u njihovoj izvornoj formi, te je iz poštovanja prema 
svome ocu Juraju Feriku st. i iz poštovanja prema slovačkoj autentičnoj pesmi 
završio delo svoga oca, koje je postalo stub svih etnomuzikoloških stremljenja 
vojvođanskih Slovaka, jer su u pitanju pesme iz gotovo svih slovačkih sredina 
zabeležene mahom 60-ih godina 20. veka u Vojvodini. treća oblast odnosi se 
na metodološku delatnost – njegov dugogodišnji angažman na folklornim 
festivalima vojvođanskih Slovaka, ali i njegovo aktivno učešće na konferenciji 
muzikologa ,,Slovačka muzika u Vojvodini“. Posebna vrednost ovog teksta 
ogleda se i u tome što autorka piše o muzičkom podmlatku porodice Ferik, 
a to je Viktor Ivanovič, unuk Juraja Ferika ml, koji se uspešno bavi muzikom i 
nastavlja stopama svojih predaka. 
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tatjana Jašková, hudobná redaktorka

tVORBA JURAJA FERÍKA ml. V NOVOSADSKOM ROZHLASE

Novosadský rozhlas, ktorý program v slovenskom jazyku vysiela nepretržite 
už sedemdesiat rokov, prichádza s reláciou obnovený Rozhlasový kolovrátok. 
témou jedného z vysielaní bola  bohatá hudobná činnosť Juraja Feríka ml.
v Novosadskom rozhlase. Navyše, práve Juraj Ferík ml. bol tvorcom zvučky relácie, 
ktorú roky pripravovala hudobná redaktorka Kvetoslava Benková. Pre potreby 
Muzikologickej konferencie sme na ilustráciu zvolili aj časti z relácie z roku 1987, 
ktorej redaktorom bol Samuel Kováč a na zvukový pás 7.  novembra 1987.  roku 
nahral Miroslav Marčok. 

Juraj Ferík vyrastal v hudobnej rodine, mal k hudbe veľmi blízko a preto 
neprekvapuje fakt, že si práve túto oblasť zvolil za svoje povolanie. životom ho 
sprevádzala neustále. S ľudovou piesňou splynul, stal sa tvorcom nových piesní, 
za ktoré získaval ceny a uznania. tesne spolupracoval s redakciou slovenskej 
ľudovej hudby a s umeleckou produkciou Novosadského rozhlasu. Napísal na 
stovky úprav pre ľudový orchester Rádia a televízie v Novom  Sade.

Vyjadrenie hudby dirigentom je do určitej miery individuálnym prejavom 
každého dirigenta. Musí však spĺňať všeobecne platné pravidlá dirigentskej 
techniky, aby gesto bolo pre každého hráča na svete zrozumiteľné.  Začnime 
už len tým, že chceme niečo spoločne zahrať. to sa spravidla neobíde bez 
patričného nácviku a niekto ten nácvik musí viesť. Dirigent si najskôr skladbu sám 
potichu z partitúry „prečíta“ a následne naštuduje, oboznámi sa s jej štruktúrou, 
interpretačnými limitmi a potrebami, tempami, agogikou a s tisícom ďalších 
dôležitých znakov. Ako človek zistí, že má vlohy stať sa dirigentom?

 Na skutočnosť, že sa Juraj Ferík stal dirigentom, vplývalo okrem iného aj to, že 
pochádzal z hudobnej rodiny. často ako dieťa počúval v Lesíku hasičskú hudbu, 
tiež rozhlas. Ako hovoril, najdôležitejšie bolo to, že sa chcel stať hudobníkom. Na 
detstvo si zaspomínal aj v jednom rozhovore s K. Benkovou.

Úryvok z vysielania Kvetoslavy Benkovej:
K. Benková: V štúdiu vítame Juraja Feríka ml., Syno, vitaj.
J. Ferík: Stalo sa to, že som si často zastal pred staré rádio a že som dirigoval sám, 

aby ma nikto nevidel. Nejako ma to aj usmernilo...
K. Benková: ...tak to celý orchester hneď hral pod taktovkou Juraja Feríka ml.
J. Ferík: Áno, áno.
K. Benková: A čo ti poslúžilo ako dirigentská palica?
J. Ferík: Ako dirigentská palica mi poslúžila kukuričná bíľa. 
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Pre rolu upravovateľa slovenských ľudových piesní pre hudobnú redakciu 
Novosadského rozhlasu bol rozhodujúci i ten fakt, že mal J. Ferík dobré základy 
z harmónie, ktoré nadobudol počas školenia. Svoje prvé upravovateľské vlohy 
prejavil v úpravách piesní pre skúsených spevákov, akými boli Božena Miklovicová, 
Pavel čáni a Pavel Spevák. Spolupracoval aj so speváckou skupinou Kvety, ktorá 
pre Novosadský rozhlas nahrala početné úpravy slovenských ľudových piesní.

K. Benková: Čo je vlastne úlohou dirigenta. Prezraďme poslucháčom o čo ide, aká 
je tvoja účasť v práci s orchestrom ľudových nástrojov?

J. Ferík: Myslím si, že nahrávanie samotné je už finálny produkt, myslím si, že je 
to už najľahšie. Pre mňa ako upravovateľa je dôležité, že musím vedieť, ako by som 
chcel, aby tá pieseň odznela. Musím vedieť, kto ju spieva, či sólista alebo skupina, aký 
je rozsah, ako môžem harmonicky obohatiť samotnú pieseň. U mňa pieseň zaznie už 
vtedy, keď ju doma píšem a už potom s orchestrom je ľahšia časť práce, lebo ja už viem, 
ako to vyznie. Mám predstavu, vidím v notách a viem, čo mám očakávať, a potom 
s orchestrom, ak sú ľudia koncentrovaní, ak majú vôľu a ak sa to orchestru ešte aj páči, 
tak je to celkom ľahká práca. 

K. Benková: No ale k tomu je potrebné mať aj určitési skúšky, aby ten hudobný 
nástroj zahral kvalitne, aby dosiahol žiaducu interpretáciu, aby to bolo ľúbivé na 
počúvanie. 

J. Ferík: Ja by som chcel povedať, že pre mňa ako dirigenta s týmto orchestrom,          
s ktorým spolupracujem tuná v Rozhlase, je dosť ťažko robiť, pretože hudobníci, ktorí        
v ňom hrajú, sú prevažne Maďari. Ja ako upravovateľ musím tú slovenskosť dosiahnuť, 
najprv v sebe, potom preniesť do nôt a k nim, aby tá pieseň vyznela slovenskejšie a nie 
tak, ako by to oni chceli, respektíve ako to majú počuté z vlastného repertoára. Takže 
v tom spočíva moja veľká úloha, aby to vyznelo slovensky. 

K. Benková: Teda ja som naozaj nemala pravdu, keď som povedala, že by orchester 
bez dirigenta obstal, alebo že je dirigent pred orchestrom zbytočný.

Juraj Ferík ml. piesne upravoval a zároveň bol aj vedúcim niekoľkých 
orchestrov, ktoré v Novosadskom rozhlase pôsobili. Jedným z orchestrov bol aj 
tamburášsky, ktorý sa v roku 1985 pod jeho vedením zúčastnil festivalu Zvuky 
Panónie v chorvátskom meste Osijek. Jarmila Zimová, rozhlasová moderátorka 
a speváčka, sa na tomto festivale predstavila piesňou Juraja Feríka pod názvom 
V tebe, rovina, ktorú si účastníci konferencie vypočuli. Jednou z najobľúbenejších 
autorských piesní J. Feríka bola lyrická pieseň Zuzka Turanová. V interpretácii Júlie 
Bisákovej v Súťaži o slovenskú hudobnú tvorbu táto skladba  v osemdesiatych 
rokoch získala prvú cenu. Účastníci konferencie si ju následne vypočuli, ako aj 
pieseň Láska, Bože, láska v podaní speváckej skupiny Sláviky z Kovačice. Pieseň Tri 
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zvony zvonili v úprave J. Feríka obsahovala aj niečo nové. Bolo to po prvýkrát, že sa 
v úprave slovenskej piesne objavil hudobný nástroj organ.

 
Na prácu Juraja Feríka v Novosadskom rozhlase si zaspomínal aj hudobný 

redaktor a virtuóz na harmonike Ondrej Maglovský: Spolupráca J. Feríka s rozhlasom 
trvala 20 rokov. Ja ako hudobník som mal veľkú česť, že bol mojím učiteľom, lebo 
maestro Ferík veľmi dbali na interpretačnú zložku melódií, na harmonický podklad, 
presnejšie na pôvod piesne. Pamätám si, ako sme raz riešili pieseň Ani sa mi robiť 
nechce a to v maďarskom a slovenskom harmonickom sfarbení. J. Ferík sa ma opýtal, 
aké by som tu dal akordy,  ja som si hral podľa svojho a on mi vysvetlil, že my, Slováci, 
máme mäkšiu harmóniu a upozornil ma na miesta, kde ju treba dať. Neraz bol príliš 
prísny voči nám hudobníkom, a trval na tom, že chce, aby sme poznali  a zachovali 
duch slovenskej piesne v jej pôvodnom znení. Aby tam neboli džezové akordy, ani 
zábavné ale ľudové, autentické. Keď jeho prácu po odstupe času porovnávam 
napríklad s prácou Tibora Andrašovana, ktorý používal klasické harmónie na úpravu 
našich piesní, spomínam si, ako mi maestro povedal, aby som mal poloklasický 
prístup, prvé a druhé husle nemôžu hrať unisono, musia byť rozložené na sexty alebo 
tercie, ale zato harmónie boli čisto slovenské. Vážim si ho ako človeka, ako hudobníka, 
a aj ako hudobného učiteľa.   

Posledná zmes, ktorú Juraj Ferík ml. upravil pre Novosadský rozhlas, bola tzv. 
Sedliacka zmes. 

Maestro Juraj Ferík svojou prácou v Novosadskom rozhlase zanechal 
nemerateľné stopy v oblasti hudby a postaral sa o to, aby sa kultúrne dedičstvo, 
najmä vojvodinských Slovákov,  dostalo na vyššiu úroveň. Za to mu patrí veľká 
vďaka.

resumé
Autorka sa na tvorbu Juraja Feríka ml. pozerá okom novinárky, ktorá 

pripravuje reláciu  obnovený Rozhlasový kolovrátok. Ide o vysielanie, ktoré dlhé 
roky pripravovala hudobná redaktorka Kvetoslava Benková (1951 – 2014) a pre 
ktoré hudobnú zvučku napísal Juraj Ferík ml. V príspevku nachádzame úryvky
z rozhovoru J. Feríka s redaktorkou K. Benkovou o jeho hudobných začiatkoch, 
ale aj spomienky virtuóza na harmonike O. Maglovského na osobnosť J. Feríka. 
Autorka 14. muzikologickú konferenciu vhodne doplnila ukážkami z tvorby J. 
Feríka ml. a tak prítomní mali možnosť vypočuť si úpravy slovenských ľudových 
piesní, ale aj autorskú tvorbu, ktorá bola neraz odmeňovaná na našich popredných 
festivaloch.
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reZime
Stvaralaštvo Juraja Ferika ml. je u ovom tekstu posmatrano okom novinarke, 

koja priprema emisiju Radijska preslica. U pitanju je emisija, koju je niz godina 
pripremala urednica Kvetoslava Benkova (1951 – 2014), a za koju je muzičku 
špicu komponovao upravo Juraj Ferik ml. U tekstu su odlomci razgovora J. Ferika 
sa urednicom K. Benkovom o njegovim muzičkim počecima. U tekstu se takođe 
nalaze odlomci razgovora sa Ondrejom Maglovskim o ličnosti Juraja Ferika ml. 
Autorka je svoj tekst tokom prezentacije na 14. konferenciji adekvatno dopunila 
muzičkim insertima iz stvaralaštva Juraja Ferika ml, a prisutni su imali prilike 
da poslušaju aranžmane slovačkih narodnih pesama, ali i njegovo autorsko 
stvaralaštvo, koje je bilo nagrađivano na festivalima. 
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Mgr. art. Milina Sklabinská PhD., teoretička hudby

PôSOBENIE JURAJA FERÍKA ml. V KOMISII PRE HUDOBNÚ čINNOSŤ 
VÝBORU PRE KULtÚRU  NÁRODNOStNEJ RADy SLOVENSKEJ

NÁRODNOStNEJ MENšINy V SRBSKU

Ľudia, ktorí vo svojom živote pracovali v prospech svojho národa, nikdy 
neodchádzajú. trvalo zostávajú v pamäti ľudu, osobitne vtedy, keď sa to dielo týka 
tvorivej umeleckej činnosti a jej kvality, ktorá je nadčasová. Vo svojom príspevku 
mienim ozrejmiť osobnosť Juraja Feríka ml. (1935 – 2018), ktorý výrazne prispel 
k tvorbe štandardov slovenského vojvodinského hudobného prejavu. Príspevok 
spracúva skutočnosti, ktoré nie sú z dávnej minulosti, a predstavuje kamienok 
v mozaike názorov a postojov k našej hudobnej osobnosti, na ktoré by sme 
ako spoločnosť nemali zabúdať. Ani v rovine teoretickej, a ešte menej v rovine 
praktickej. 

V rokoch 2005 až 2014 som mala česť byť vedúcou Komisie pre hudobnú 
činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny 
v Srbsku. Svoje významné miesto mal v tejto komisii práve Juraj Ferík ml., ktorý 
sa do práce aktívne zapájal a v istom zmysle bol celej komisii oporou pre mnohé 
zásadné iniciatívy a postoje. Druhým podstatným dôvodom prečo som si zvolila 
práve túto tému, je aj istá obava, že máme ako komunita neraz veľmi krátku pamäť. 
A preto, ak by si aj niekto dovolil vysloviť pochybnosti o verejnej činnosti v oblasti 
(nielen) hudobnej kultúry v prvých dvoch mandátoch NRSNM, aj vďaka takýmto 
textom môžeme veľmi ľahko poukázať na kontinuálnu činnosť, ktorá trvala 
na skvalitňovaní nášho hudobného života a vyprodukovala rad významných 
podujatí a hudobných počinov.

V Pamätnici NRSNM (2013), ktorá vyšla k 10. výročiu jej činnosti, môžeme čítať 
okrem iného aj o tom, ako bola oblasť kultúry organizovaná v prvých rokoch 
pôsobenia NRSNM. Jej Výbor pre kultúru naplno rozprúdil svoju činnosť vo 
všetkých segmentoch kultúry v roku 2005. Predsedom výboru bol Miroslav Mikľan 
zo Starej Pazovy, Katarína Melegová Melichová bola podpredsedníčkou a členmi 
výboru boli: Vladimír Valentík (literárna tvorba a vydavateľská činnosť), Alexander 
Bako (divadelníctvo), Pavel čáni (výtvarníctvo), tatiana Mitićová (národopisno- 
-muzeálna činnosť), Milina Sklabinská (hudba), Ivan Babka (spolkovo-folklórna 
činnosť), Jaroslav Litavský (spolkovo-folklórna činnosť) a Anna Jašková (kultúra 
v médiách). Výbor pre kultúru nastoľoval ambiciózne ročné plány s veľkým 
množstvom kultúrnych podujatí. Komisia pre hudobnú činnosť hneď v prvom 
ročníku usporiadala prvú muzikologickú konferenciu na tému Slovenská hudba 



104

SLOVENSKá HUDBA VO VOJVODINE 2018

vo Vojvodine a to so zahraničnou účasťou. V roku 2006 už pribudol druhý ročník 
konferencie, vytlačený bol zborník z prvej konferencie a realizovaný bol aj projekt 
Mladé talenty, v rámci ktorého sme s poprednými hudobnými interpretmi                   
z radov Slovákov z Vojvodiny nahrali CD s dielami vážnej hudby slovenských 
skladateľov (Marína Kaňová – klavír, Ján Brtka – akordeón, Ivana Jašová – husle, 
Ivana Nováková – klavír a Margaréta Benková – husle). Digitalizovaných bolo 15 
pásov vo Vojvodinskom múzeu, na ktorých sú nahrané slovenské ľudové piesne       
v rámci výskumov, ktoré sa konali koncom 50. rokov minulého storočia a nastavený 
bol spôsob finančnej podpory našich mladých hudobných talentov. Samozrejme, 
aktívne sme diskutovali o celkovom pulzovaní nášho hudobného života a v tom 
smere sa mi v roku 2006 naskytla možnosť urobiť rozhovor s Jurajom Feríkom ml., 
ktorý som neskôr pretavila do textu, zverejneného v Novom živote č. 7 – 9. 

Na prvej konferencii sme hovorili viacej o folklóre a na druhej konferencii, ktorá sa 
uskutočnila v tomto roku, sme hovorili o uschovávaní týchto hodnôt, o tom, čo je to 
zachovávanie aj folklóru, aj týchto zápisov, aj obyčají atď., a prišli sme k zlým záverom, 
že sa časy veľmi zmenili na rozdiel od toho ako bolo skorej. Keď si tak spomeniem, ako 
sme robili v Belehrade alebo v Niši, tak sa pamätám, že z rozhlasu mi volali, aby som 
napísal pieseň, aby som napísal úpravu pre toho a toho speváka, ale tie časy prešli. 
Rozhlas vôbec nenahráva, len ak tak nahrá päť piesní do roka a to je všetko. Teraz 
všetko odišlo do súkromných rúk a tak už nahráva každý kto sa spamätá, neexistuje 
filter, ktorý by oceňoval kvalitu... Ak máš peniaze, môžeš si vydať čo len chceš. Chcem 
povedať, že tie časy sa veľmi zmenili a mne ako človekovi, ktorý sa dlho rokov
s tým zaoberal, nahrával som a bol som takmer šesť rokov zamestnaný ako dirigent    
v rozhlase, sledujem a vidím, ako mi tie časy chýbajú. (Ferík : 2006, 4). 

Celkovo je toto interview poznačené istým reálnym, ale nie veľmi priaznivým 
pohľadom na skutočný stav v oblasti slovenskej vojvodinskej hudby. J. Ferík hovorí 
o tom, že nemáme študenta alebo absolventa etnomuzikológie, odborníka, 
ktorý by urobil analýzu piesní v zbierkach, že sa dnes, ako tomu bolo v minulosti, 
nenahrávajú víťazné a autentické  piesne v Novosadskom rozhlase, že sa často 
sediac v odborných porotách stretáva s orchestráciou a harmonizáciou, ktorá sa 
vymyká tej slovenskej a podobne. 

Osobne by som si prial, aby sme všetko, čo je ešte možné, zapísali, treba zistiť, 
či máme materiálne možnosti, odísť na terén a popísať to, čo zostalo. Zistiť, či 
Vojvodinské múzeum má potrebu robiť takéto akcie, lebo práve toto bola inštitúcia, 
ktorá to niekedy robila. Je to len dôkazom toho, ako sa časy zmenili, žiaľ, neblaho pre 
nás a našu činnosť. (Ferík, 2006, 7) 

Samotné interview sa končí ďalšou konštatáciou: Budúcnosť je trochu 
pesimistická čo sa týka autentickosti piesní, prednesu piesní, ale našou je úlohou 
poukázať, v ktorom smere by naša hudba vo všetkých žánroch mala ísť ďalej. Čas 
ukáže a tí po nás zhodnotia – dobre ste robili alebo ste zle robili. (Ferík, 2006, 7)
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Uvedené interview bolo priam výstražným signálom, že v oblasti hudby je 
potrebné zmobilizovať všetky sily a začať aktívne pracovať na všetkých frontoch 
v rámci novovytvoreného systému plnenia kultúrnych práv slovenskej komunity. 
Po prečítaní všetkých zápisníc, plánov a programov a výročných správ som sa 
uistila, že sme od spomínaného roku 2005 v rámci možností urobili veľa. V tomto 
stručnom prehľade sa dotknem iba tých záverov, ktoré naplno súviseli s činnosťou 
Juraja Feríka a kde sa silne pociťujú práve jeho názory a odkazy. Prehľad je urobený 
chronologicky. 

V roku 2007 sa komisia zišla s cieľom zaujať stanovisko ku konfliktu záujmov, 
ku ktorému prišlo v práci odborných porôt 37. FF tancuj, tancuj, ktorý sa konal 
v Starej Pazove. V tomto zmysle boli jednohlasne vynesené závery Komisie pre 
hudobnú činnosť, ktoré boli následne odoslané na adresy našich spolkov a do 
slovenských médií, a to: Komisia pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM 
sa zasadzuje o to, aby  do odborných porôt, ktoré hodnotia slovenské dolnozemské 
hudobno-tanečné festivaly boli volení/menovaní hudobní a taneční odborníci, 
ktorí sú v úplnosti neutrálni a nezaujatí, resp. ktorí nie sú zároveň aj autormi alebo 
priamymi účastníkmi tých programov, ktoré sa na jednotlivom festivale hodnotia. 
Komisia pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM zároveň konštatuje, že na 
festivaloch čoraz častejšie počuť harmonické, melodické či orchestrálne úpravy, ktoré 
nezodpovedajú charakteru slovenskej ľudovej dolnozemskej piesne a navrhuje, aby 
sa tejto téme venovala väčšia pozornosť na rôznych odborných fórach. 

V tom istom roku komisia pozitívne zhodnotila festival V pivnickom poli: 
V januári sa konal 42. festival Stretnutie v pivnickom poli, ktorý bol čo do počtu 
účastníkov, ako aj do kvality, veľmi úspešný. Keďže väčšina členov Komisie pre 
hudobnú činnosť je už roky členmi odbornej poroty festivalu hodnotiacej autentickosť 
a prednes piesní, možno s istotou konštatovať, že tento spevácky festival funguje 
veľmi úspešne vďaka dobrému organizačnému tímu, čo má za následok veľký záujem 
mladých spevákov o účasť na festivale, tak zo Srbska, ako aj z okolitých štátov. Festival 
by potreboval logistiku v zabezpečovaní financií behom roka, no s týmto problémom 
zápasia takmer všetky festivaly a bude ho treba riešiť systémovo. (Zápisnica). 

V roku 2008 už kvitujeme skutočne obsiahlu činnosť komisie. Okrem iného 
bolo navrhnuté, aby sa všetci jej členovia stretli s účastníkmi Seminára pre 
choreografov a pracovali na vylepšovaní hudobnej stránky hudobno-folklórnych 
vystúpení. Pre hudobníkov bol usporiadaný kurz hry na cimbal, tým činom kurz 
nadobudol nový kvalitatívny rozmer. Kurzu sa  zúčastnil aj člen komisie Juraj Súdi, 
ako aj ďalší nadšenci a ctitelia tohto hudobného nástroja. Rok 2008 charakterizoval 
totiž aj fakt, že si tieto hudobné nástroje pre orchestre zaobstarali v Selenči a              
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v Novom Sade. Komisia pre hudobnú činnosť pozitívne hodnotila uvedený kurz, 
ale zdôrazňovala fakt, že je potrebné rozvíjať aj hru na sláčikových nástrojoch a 
to v záujme dôslednejšej interpretácie slovenskej ľudovej hudby vo Vojvodine. 
Zasadzovala sa aj o to, aby sa kurzu zúčastnili predovšetkým umeleckí vedúci, 
ktorí pripravujú spolky na vystúpenia. Presne s týmto obsahom poslala Komisia 
pre hudobnú činnosť na začiatku roka 2009 list predsedovi organizačného výboru 
FF tancuj, tancuj, v ktorom zároveň upozornila na vysoké sumy (kotizácie), ktoré 
sa požadujú od účastníkov seminára. 

Druhým dôležitým záverom bolo formovať jednotnú odbornú komisiu, 
ktorá by na základe kvality a žánru hudobného materiálu prihláseného na jeden 
z troch festivalov, konala výber piesní pre každý festival a tak stála za kvalitou 
hudobnej stránky každého festivalu. S cieľom zvýšiť kvalitu hudobných festivalov 
vojvodinských Slovákov a v nadväznosti na závery IV. muzikologickej konferencie, 
Ústav pre kultúru formoval v roku 2009 komisiu, ktorá sa má starať o výber 
hudobného materiálu pre nasledujúce podujatia: Festival slovenskej hudobnej 
tvorby Zlatý kľúč v Selenči, Festival nových slovenských lyrických piesní Kulpín       
v Kulpíne a Festival slovenskej hudobnej tvorby pre deti Letí pieseň, letí v Kovačici. 
Komisia bola založená 20. februára 2009 a za členov boli menovaní:  Ervin Malina, 
Ján Petráš a Juraj Ferík, keď ide o hudbu, a Anna Jašková pre text. O tomto sa 
dohodli predstavitelia troch festivalov Jozef Gašparovský, Pavel Gaža, Ján Marko 
a riaditeľka ÚKVS Milina Sklabinská. Aj keď bol zámer naskutku dobrý, z mnohých 
aspektov trval len krátko.

Rok 2008. bol zároveň rokom, v ktorom bol založený Ústav pre kultúru 
vojvodinských Slovákov a tak sa niektoré zo záverov postupne mohli dostať aj do 
obsiahlej činnosti novej profesionálnej ustanovizne kultúry, ktorá bola založená 
s cieľom chrániť, rozvíjať a prezentovať kultúru Slovákov žijúcich v Srbsku a to 
prostredníctvom dokumentačnej, výskumnej a propagačnej činnosti. V roku 
2009 sa tak v komisii rokovalo o tom, že je potrebné vytvoriť spoločný slovenský 
orchester, obdobný tomu, aký formovali vojvodinskí Rumuni. S týmto návrhom 
sa všetci prítomní zhodli a vyzdvihli nevyhnutnosť a význam jeho realizovania 
pre rozvoj a zvýšenie kvality kultúrneho života Slovákov vo Vojvodine. žiaľ,  
realita bola úplne odlišná vo chvíli, keď sa na papier položili nevyhnutné financie 
na fungovanie takého telesa. Po spočítaní nákladov sa zistilo, že taký projekt 
na ročnej úrovni mnohonásobne prevyšuje rozpočet hudobnej komisie a tak 
uvedený zámer zostal i naďalej iba dobrým zámerom.

Vďaka Jurajovi Feríkovi sme však v roku 2009 kvitovali aj mimoriadne pozitívne 
správy. Dirigoval totiž Ľudovým orchestrom Vojvodinskej televízie, keď boli 
nahrané piesne Festivalu slovenských lyrických piesní. Ide o štúdiovú nahrávku 
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deviatich piesní so sólistami Romanom Malatincom (spev, fujara, píšťalka) a 
Martinom Budinským (cimbal) zo Slovenska, ako aj o osobitne usporiadaný 
koncert s týmito umelcami. Nahrané boli aj piesne zo Stretnutia v pivnickom poli, 
ale aj koncert Slovenského sláčikového kvarteta z Bratislavy, ktorý na sklonku roka 
vďaka ÚKVS koncertoval v Novom Sade.  Z roku 2009 však čítame aj správu, že sa, 
žiaľ, v prvom roku práce, komisia pre výber piesní troch festivalov neosvedčila a že 
zápasila s početnými prekážkami. Niektorí predstavitelia festivalov nerešpektovali 
dohodnuté pravidlá a tak k už existujúcej komisii priradili ďalších členov. Niektoré 
piesne boli do festivalov zaradené náhradne, aj keď komisia pri zostavovaní 
konečného zoznamu mala iba názov piesne a nie aj hudobný materiál. Možno 
povedať, že organizátori týchto troch festivalov majú úplnú autonómiu v organizácii 
a realizácii festivalov, ktoré organizujú, a ako takí sú v úplnosti zodpovední za výsledky 
svojej práce. O tom, že pomoc zo strany Komisie pre hudobnú činnosť VPK NRSNM 
organizátori nerešpektovali, svedčí aj skutočnosť, že ani na jednom festivale nebolo 
slova o členoch a o práci tejto komisie.

V roku 2009 bol schválený Zákon o národnostných radách národnostných 
menšín a to znamenalo vznik podmienok na realizáciu prvých volieb do týchto 
menšinových inštitúcií. Po voľbách, ktoré sa uskutočnili v roku 2010, Komisia pre 
hudobnú činnosť pokračovala v práci v takmer rovnakom zložení  (novou členkou 
sa stala Mariena Stankovićová Kriváková, ktorá vystriedala Juraja Súdiho). Komisia 
pre hudobnú činnosť VPK NRSNM si aj do nového funkčného obdobia vytýčila 
zvyšovanie kvality hudby vojvodinských Slovákov a to na všetkých úrovniach – 
začnúc ochotníckou činnosťou, manifestovanou najmä na vrcholných festivaloch 
a podujatiach vojvodinských Slovákov, až po vysokú umeleckú činnosť, v ktorej 
vynikajú jednotlivci – umelci z radov vojvodinských Slovákov (skvalitnenie 
hudobných festivalov a produkcie slovenskej hudby, rozvoj hudobno-teoretických 
prístupov, zabezpečovanie archívneho materiálu pre výskumy a popularizáciu 
slovenskej hudby v Srbsku a v zahraničí). 

I. schôdza Komisie pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej 
rady slovenskej národnostnej menšiny v novo-starom zložení bola v piatok 5. 
novembra  2010 v úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny           
v Novom Sade. Zo všetkých hudobných podujatí v tomto roku najviac zarezonoval 
jubilejný ročník festivalu populárnej hudby Zlatý kľúč v Selenči. Komisia sa                    
v spolupráci s ÚKVS zamerala na zveľadenie uvedeného festivalu a tak výsledok 
nevystal. Festival vynikal predovšetkým hudobnou zložkou, ale aj  mimoriadnym 
vizuálnym riešením.

V roku 2011 sa taktiež rokovalo o kvalite hudobných podujatí. Presnejšie,             
v NRSNM sa 17. marca 2011 uskutočnila 2. schôdza Komisie pre hudobnú činnosť 
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Výboru pre kultúru NRSNM.  Dôležitým bodom rokovacieho programu boli 
Hudobné podujatia Slovákov v Srbsku v roku 2011, v rámci ktorého členovia 
komisie rokovali o štandardoch týchto hudobných podujatí a festivalov: Folklórny 
festival tancuj, tancuj..., Detský folklórny festival Zlatá brána, Festival slovenských 
tradičných piesní Stretnutie v pivnickom poli, Festival slovenskej hudobnej tvorby 
Zlatý kľúč, Detský festival populárnej hudby Letí pieseň, letí a Festival slovenských 
lyrických piesní. Po obsiahlej diskusii sa členovia Komisie jednohlasne zhodli, že 
oslovia Zhromaždenie Folklórneho festivalu tancuj, tancuj... s takýmito  návrhmi:
– Komisia navrhuje, aby sa vystúpenia speváckych skupín na FF tancuj, tancuj... 
hodnotili v kategóriách autentické a štylizované ľudové piesne. 
– Komisia navrhuje, aby spevácke skupiny obohacovali svoj repertoár, s ktorým 
sa predstavujú na festivale a siahali po čím autentickejších piesňach, ktoré si 
zabezpečia terénnym výskumom vo vlastnom prostredí alebo za pomoci zbierok 
slovenských ľudových piesní tunajších Slovákov.
- Komisia navrhuje, aby spevácke skupiny uprednostňovali autentický prednes 
ľudových piesní.
– Komisia navrhuje, aby sa slovenské zbory so svojím zborovým repertoárom 
predstavovali na podujatí Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny, ktoré už tri 
roky prebieha v Báčskom Petrovci v organizácii Komorného zboru Musica Viva.   

týmito návrhmi, Komisia chcela prispieť k úsiliu zorganizovať vrcholný 
folklórny festival Slovákov žijúcich v Srbsku, ktorý je a bude miestom zachovania 
a zveľadenia folklórnych tradícií Slovákov v Srbsku. Jedným zo záverov zasadnutia 
hudobnej komisie bol aj ten, že organizátor  Festivalu slovenských lyrických piesní 
musí dbať na formu festivalu a textovú zložku piesní, ktoré sa na ňom predvádzajú. 

V ďalšom období sa v práci komisie ustálili už pomaly tradičné podujatia a 
projekty: organizácie konferencií, vydávanie zborníkov, realizácia Stretnutia 
slovenských zborov vo Vojvodine, realizácia Letného zborového kempu a 
nevystala ani finančná podpora mladých talentov. Za týmto účelom boli vynesené 
aj kritériá poskytovania finančných prostriedkov. Veľká pozornosť bola v druhom 
mandátnom období venovaná novému modelu organizovania celomenšinových 
festivalov, kde po podpísaní zmlúv v spoluorganizácii participovali: ústav, rada, 
obec a spolky. Na túto skutočnosť nadväzovala potreba stanovenia nových 
pravidiel nielen tých hudobných, ale aj ďalších celomenšinových festivalov. Aj 
keď šlo o veľkú zmenu v organizácii a realizácii festivalov, toto rozhodnutie bolo 
viac politické než odborné. týkalo sa skvalitnenia organizácie podujatí, respektíve 
aspoň pokusu o to. 

Na našich poradách sa však riešili iba hudobné záležitosti a kvalita vystúpení. 
Nikdy sa nezabudlo pochváliť to, čo je v danom ročníku najlepšie, a zároveň 
vyhľadávať možnosti podpory alebo skvalitnenia toho, čo by pomocnú ruku 
potrebovalo. 
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V jednom z mnohých rozhovorov J. Ferík povedal aj to, že pestovanie jednohlasu 
podľa neho je u nás pôvodné a že vidno, že sa na tom aj pracuje. Vidno, že sa usilujeme 
a treba aj naďalej pestovať tú slovenskosť u nás. 

Záverom
Nad pestrým hudobným životom vojvodinských Slovákov vždy bdeli hudobní 

odborníci, ktorí svojou svedomitou a neúnavnou, až mravenčiou prácou, prispeli 
k zberu, zapisovaniu, publikovaniu, tvorbe a šíreniu hudobných skvostov našej 
slovenskej komunity. Osobne som mimoriadne vďačná a šťastná, že som mala 
príležitosť poznať a spolupracovať s dvomi takýmito osobnosťami – Martinom 
Kmeťom a Jurajom Feríkom ml.  Byť osobnosťou znamená mať talent, nadanie, 
odborné školenie, ako aj diela, ktoré sú zhmotnením toho talentu. Avšak byť 
osobnosťou znamená predovšetkým byť človekom, ktorý sa o svoje talenty chce 
rozdeliť, ktorý sleduje tep kultúry a neustále sa snaží radami a dobromyseľnými 
poznámkami tento kultúrny život zveľadiť. Oba uvedené aspekty boli zhrnuté             
v osobnosti Juraja Feríka ml. a práve to je niečo, čo sme u neho všetci obdivovali a 
kvôli čomu sme s ním radi spolupracovali. Výroky Juraja Feríka ml. o našej hudbe 
boli vždy jasné a zrozumiteľné. Zasadzoval sa o to, aby sme sa v ľudovej hudbe 
neodchyľovali od autentickej a pôvodnej formy a keď sa robili úpravy slovenských 
ľudových piesní, tak tie mali znieť v slovenskom duchu, slovenskej orchestrácii 
a harmonizácii. Propagoval fakt, že je slovenský vojvodinský ľudový spev 
jednohlasný, až na výnimku dvoch troch piesní, a štylizované úpravy navrhoval 
prezentovať na iných podujatiach, ktoré sú k tomu otvorené. Pôsobenie Juraja 
Feríka ml. v Komisii pre hudobnú činnosť bolo mimoriadne prínosné a vzácne, 
potvrdíme to, verím,  všetci, ktorí sme mali príležitosť diskutovať s ním o stave 
našej slovenskej hudby na týchto priestoroch. Od môjho prvého interview                   
s J. Feríkom prešlo už 12 rokov a môžem povedať, že za tú dobu sa mnoho toho 
urobilo. Okrem už spomínaných projektov sme participovali v príprave učebníc 
hudobnej kultúry, uskutočnili výskum hudobného inštrumentára, digitalizovali 
pôvodné nahrávky, organizovali kastingy a vytvorili šancu pre deti, aby sa zapájali 
do festivalu Letí pieseň, letí, do konca sme vydali retrospektívu piesní  k 18. roč-
níku tohto podujatia… Niektoré naše nápady si však asi počkajú na lepšie časy. 
Spomienka na Juraja Feríka ml. by nás však mala podnecovať na to, aby sme 
aj v časoch, ktoré prídu, nezabúdali na to, že naša slovenská menšina sa síce                             
v aktuálnej chvíli nachádza v nie veľmi optimistickom období, avšak jej výhodou 
sú silné korene, ktoré tu pustili naši hudobní velikáni a vďaka ktorým sa na týchto 
priestoroch ešte bude hrať, tancovať a spievať – po slovensky. 
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(archív NRSNM)

resumé
Dirigent Juraj Ferík ml. naplno participoval v hudobnom živote vojvodinských 

Slovákov. Autorka textu dokladá túto skutočnosť výňatkami zo zápisníc zo 
zasadnutí Komisie pre hudobnú činnosť, ktorá naplno pôsobila v rámci Výboru 
pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v jej prvých 
troch funkčných obdobiach. Autorka sa zamerala na roky 2005 až 2013 a popisuje 
témy, ktorými sa členovia komisie zaoberali, ale aj podujatia, ktoré zrealizovali. J. 
Ferík bol pevným pilierom tejto komisie, o ktorý sa vždy bolo možné oprieť pri 
rozhodovaní o hudobnom živote vojvodinských Slovákov. Autorka zdôrazňuje, 
že text píše jednak preto, aby sa zachovala trvalá spomienka na myšlienky J. 
Feríka, a jednak preto, že ako komunita máme neraz krátku pamäť, ignorujeme 
mnohé dobré veci, ktoré sa kedysi dosiahli a namiesto rád, ktoré nám nesebecky 
odovzdávali význačné osobnosti, bezhlavo opakujeme tie isté chyby. 

reZime
Dirigent Juraj Ferik ml. aktivno je učestvovao u muzičkom životu vojvođanskih 

Slovaka, a autorka teksta argumentima potkrepljuje ovu tvrdnju. Citatima 
iz zapisnika sa zasedanja Komisije za muzičku delatnost Odbora za kulturu 
Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine u periodu od 2005. do 2013. 
godine, anticipiraju se teme kojima se komisija bavila, ali i događaji koje je 
realizovala. J. Ferik je bio važan oslonac u radu ove komisije, a prilikom donošenja 
odluka njegov stav često je bio od presudnog značaja. Autorka naglašava da tekst 
piše prvenstveno zbog toga kako bi se sačuvala što vernija slika o delovanju i 
stavovima Juraja Ferika ml, ali i zbog toga što kao zajednica često imamo veoma 
kratko pamćenje i skloni smo ignorisanju mnogih dostignuća, u ovom slučaju iz 
sveta muzike. Drugim rečima, treba da trajno dokumentujemo sve ono što su nam 
nesebično pružale ličnosti kulture i na taj način sprečimo bezglavo ponavljanje 
onih istih grešaka. 
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PaedDr. Juraj Súdi, PhD.

DLHOROčNÁ SPOLUPRÁCA S JURAJOM FERÍKOM ml.

Akým smerom sa pohnúť a ktorú z ciest si mal zvoliť syn, keď do vena okrem 
priezviska Ferík dostal i otcovo meno, Juraj? Nuž ciest a možností bolo neúrekom, 
ale len jedna bola tá pravá, požehnaná. 

Cesta Juraja Feríka ml. bola taká, na akú sa ešte v roku 1908 vydal jeho otec 
Juraj Ferík st. Bola to cesta hudby, neistá – ale lákavá, nerovná – ale harmonická, 
ťažká – ale stálo to za to, aby po nej kráčal, lebo hudba je dar Boží, ktorý sa ako 
láska rozdávaním iba množí,  rastie. Vykročil na ňu v roku 1935-om, a trvala po rok 
2018-ty. A hudba bola nielen jeho cestou, bola aj tým, čím je voda, životodarnou 
silou  a miestom,  na ktorom objavujeme skryté drahokamy. 

Predsavzal som si aspoň sčasti posvietiť na svoju známosť a spoluprácu                    
s maestrom, pánom Jurajom Feríkom ml.  

Zmerať, zmapovať, znázorniť alebo opísať viacdimenzionálny a viacúrovňový 
vzťah, ktorý som mal s pánom Jurajom Feríkom, je takmer nemožné. Obsah 
nášho vzťahu presahuje rámce toho, čo možno zapísať alebo inak znázorniť. 
Komplexnosť väzieb a naše naoko veľmi vzdialené životné cesty boli často nielen 
súbežné, život ich neraz spojil, a niekedy veru aj skrížil. 

Juraj Ferík ml. bol na začiatku mojej percepcie hudobného a kultúrneho 
života Slovákov vo Vojvodine pre mňa synonymom hudobnej dokonalosti, ale 
nadovšetko stelesnením hudobného vzoru. 

Ako dieťa som pravidelne chodieval na skúšky speváckej ženskej skupiny,                       
v ktorej aktívne, po dlhé roky, za umeleckého vedenia správcu školy Jána šimoniho, 
spievala aj moja mama, a neskoršie aj otec. túto skupinu neraz navštívil aj pán 
Ferík ako hudobný poradca, mentor, ale aj ako upravovateľ slovenských ľudových 
piesní, z ktorých niektoré boli aj na jej repertoári. Viem, že skúšky tesne pred 
nahrávaním v Novosadskom rozhlase, na ktorých bol prítomný aj pán Ferík, boli 
pre speváčky a nacvičovateľa opravdivým sviatkom. Keď vzácny hosť z Nového 
Sadu, k tomu ešte i autor úprav, niečo poznamenal, navrhol alebo  pochválil dobré 
znenie a ladenie piesní, pre členov KUS Jána Kollára to bol vietor do plachiet. A aj 
nacvičovateľ tieto pochvaly istotne prijímal so zadosťučinením . Moja percepcia 
pána Feríka, vtedy osemročného dieťaťa, bola taka, ako je to podané v Disneyho 
kreslenom filme: Pozor, prichádza Leopold. 

V období, keď som končil základnú školu, stretával som sa s pánom Feríkom 
ako členom odbornej poroty festivalu Selenča-Petrovec, na ktorý som začal 
intenzívne zasielať svoje skladby rôznych žánrov. Bol som veľmi zvedavý nielen 
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na výsledky tejto súťaže,  zaujímalo ma, ako budú moje skladby znieť na festivale. 
Vtedy som už pomaly vnímal pána Feríka nielen ako skladateľa krásnych 
detských a lyrických pesničiek, ale aj ako upravovateľa. Jeho úpravy vlastných, 
ale i cudzích lyrických piesní, boli a zostali hudobnými skvostmi. Musím prezradiť, 
že som potajomky vždy žil v nádeji, že upravovateľom mojej prijatej slovenskej, 
či rusínskej pesničke bude pán Ferík. Keď sa tak stalo (8-krát; 5 rusínskych a 3 
slovenské skladby), pre mňa ako autora to bola taká rados,ť ako keby sa mi do rúk 
dostala hlavná festivalová odmena.

Prvýkrát som sa s pánom Jurajom Feríkom ml. zoči-voči stretol pri realizácii 
generálnych skúšok pre Súťaž o slovenskú hudobnú tvorbu, ktoré sa konali                
v priestoroch Novosadského rozhlasu. Pre mňa, stredoškoláka, tieto skúšky, ktoré 
koordinovala Kvetoslava Benková, boli okienkom do vtedy veľmi živej slovenskej 
hudobnej produkcie, o ktorej dnes môžeme len snívať. Malo to všetko svoj šmrnc 
a i samotné stretanie vokálnych sólistov s hudobným odborníkom, dirigentom 
a upravovateľom ohromne prispelo k silneniu  sebadôvery a sebaistoty pri 
prednese. Kontakt s dirigentom a živým ľudovým orchestrom, ktorý dirigoval 
pán Ferík, bol garantom dobrého predvedenia skladieb na verejných koncertoch. 
Pán Ferík majstrovsky priviedol k súhre sólistov s orchestrom. A tak sme si 
uvedomovali, že pri nácviku piesní je ešte dosť toho, na čom treba doma pracovať. 
Svoje skúsenosti s pána Feríkom po mnohých rokoch spievania lyrických piesní 
na spomínanej súťaži a neskoršie na festivale v Kulpíne pod jeho majstrovským 
dirigentským výkonom, anegdoticky znázorním.

Na našom poslednom spoločnom vystúpení tohto druhu, na Festivale nových 
lyrických piesní Kulpín 2011, sa mi dostala cena za text. Prekvapilo ma, že som 
toto ocenenie obdržal, no a organizátori ma hneď nato poslali na scénu, aby som 
zaspieval svoju odmenenú pieseň tisíc piesní. Vyšiel som pred mikrofón a tam 
čakal na príchod dirigenta, pána Feríka. No jeho nebolo a nebolo... to čakanie 
akoby nemalo konca. Sekundy sa mi menili na minúty, a minúty akoby boli 
hodinami. Už mi aj z obecenstva navrhovali, aby som sa obrátil k orchestru, ktorý 
netrpezlivo čakal na svojho dirigenta, a aby som začal dirigovať skladbu sám. A ja 
som sa len usmieval a vo mne akoby vulkán chcel vybuchnúť. Nik z prítomných 
ani len netušil, že mne vlastne zodpovedá, že na scéne dirigenta niet preto, že som 
sa nemohol spamätať, ako sa začína pieseň, za ktorú som práve dostal vzácnu 
odmenu. Akurát so zjavením sa dirigenta, pána Feríka, ako by ma niečo osvietilo, 
spamätal som sa na začiatočné slová piesne a tak som ju, vďaka Bohu, zaspieval. 
Bol to pre mňa opravdivý anegdotický záver spolupráce ako speváka s pánom 
dirigentom Feríkom, na ktorý si budem pamätať do konca života.

Moja spolupráca s pánom Jurajom Feríkom spočívala aj v tom, že sme po 
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mnohé roky bývali členmi odborných porôt na festivale Stretnutia v Pivnickom 
poli, ako i na Hudobno-folklórnom festivale tancuj, tancuj v Hložanoch, ale i 
v šíde. Naše dve stanoviská sa  nemuseli vždy zhodovať. Moje stanovisko bolo 
ovplyvnené vlastnou prácou s ochotníkmi, amatérmi a hudobnými snaživcami. 
Jeho však hudobné hodnotenie bolo poznačené pohľadom odborníka, ktorý 
počas celej svojej pracovnej doby mal pred sebou profesionálnych spevákov 
a hudobníkov. Sú to dva rozličné pohľady na svet, ktoré sú často polarizované. 
Spravidla však prinášajú jing-jang rozlúštenie problému. Medzi nami nepadli 
nikdy slová, za ktoré by sme sa mali hanbiť. Naopak, s hlbokou vzájomnou úctou 
s vedomím existovania odlišných stanovísk, ale o to úprimnejšie sme sa vždy 
navzájom uctievali, aj keď ma pán Ferík nikdy inak neoslovil, len ďuro, ako sa mi 
hádam nikdy nikto na svete neprihovoril.  Nevedel som si, a ani dodnes si neviem 
vysvetliť, či to pre mňa malo byť pokarhaním, alebo to bol prejav bližšieho, 
priateľského, až otcovsko-synovského vzťahu, lebo som mal z pána Feríka niekedy 
aj taký pocit. Zvlášť keď sme sa bavili o veciach, ktoré sa týkali našich rodín a 
rodinných záležitostí.

Naša spolupráca mala ako výsledok i absolvovanie niekoľkých kantorských 
seminárov, ktoré organizovala SEAVC v Srbsku, a ktoré sme realizovali za bohatej 
účasti frekventantov aktuálnych, ale i nádejných kantorov a katechétov, takmer 
zo všetkých cirkevných zborov SEAVC v Srbsku. Boli to niekoľkodňové kurzy na 
Gymnáziu Jána Kollára, v žiackom domove, ako i na evanjelickom farskom úrade 
a v samotnom chráme Božom v B. Petrovci. Na kurzoch sme si prácu rozdelili tak, 
že pán Ferík mal na starosti zmapovanie a skvalitnenie praxe hrania kantorov a 
ja som mal na starosti vokálnu prax, tak sólistickú, ako aj prácu so spevokolmi, 
a hudobnú aktivitu katechétov. Jeden z našich kurzov  sa skončil záverečnými 
Službami Božími, v rámci ktorých bol i koncert účastníkov seminára. táto 
spolupráca mi pomohla dôkladnejšie spoznať pána Juraja Feríka. Oslovila ma 
najmä jeho nespokojnosť s úrovňou a stavom hudby v teréne, s čím sa pán Ferík 
nemohol vyrovnať,  a stále trval na tom, že je potrebné tento problém vysvetliť 
vedeniu cirkvi a pozdvihnúť nielen úroveň hudobného života v teréne, ale ho ako 
taký predostrieť najvyššiemu vedeniu cirkvi. Pán Ferík bol ochotný navštíviť každý 
slovenský cirkevný zbor zvlášť a osobitne sa venovať problematike v danom zbore, 
či už ide o hru, spev, spevokol, prácu s deťmi... táto smelá idea, ktorá mala mať 
poradný a nie inšpekčný charachter, mohla istotne priniesť pozitívne výsledky. 
žiaľ, neuskutočnila sa dodnes. Navrhujem, aby táto jeho idea bola zaktualizovaná 
a stvárnená v budúcich rokoch. Veď terajší stav, keď ide o hudbu, čo do kvality, 
a dnes i kvantity, nie je o nič lepší, ako pred desiatimi rokmi. Práve naopak, je 
omnoho horší a je na tom poli miesta pre spomínanú ideu terénnej poradne pána 
Feríka. 
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Pole, na ktorom sme s pánom Feríkom mali veľmi čulú spoluprácu, boli 
aj zónové a  pokrajinské prehliadky a súťaže detských  speváckych zborov a 
orchestrov, ale aj súťaže pre dospelých. Na svoj spôsob ma od samých začiatkov 
týchto aktivít usmerňoval, sprevádzal, ale i viedol prísnym a nekompromisným 
stanoviskom člena odbornej poroty. Boli sme si blízki, ale keď šlo o porotu, naša 
osobná známosť na to nemala žiaden vplyv. Dokonca som si niekedy myslel, že 
jeho nekompromisné stanovisko hrať prvú ligu, aj keď šlo o školské súbory, bolo 
o ničom. Pamätám si na jeho veľmi tvrdé stanovisko na Hudobnom festivale detí 
z Vojvodiny, ktorý sa konal v Starom Bečeji, na ktorom som vystúpil so žiackym 
orchestrom. Po zakončení súťažnej časti festivalu a po prestávke sa nám predstavila 
trojčlenná odborná porota, ktorej členom bol aj pán Juraj Ferík. členovia poroty 
ako prvú vetu všetkým prítomným povedali: „Dakle, gore od ovog ne može.“ Po 
tejto, predsedom odbornej poroty Borisom černogubovim tak tvrdo vyslovenej 
vete, v ktorej okrem pána Juraja Feríka bol aj pán profesor Igor Mulić, sa nám, 
dirigentom, niečo zvrtlo v žalúdku. Vzrástol v nás revolt, v tej chvíli sme si povedali, 
že prestaneme s voľnými aktivitami na základných školách. Prebehli nám cez 
hlavu všetky vydarené a nevydarené pokusy v práci s deťmi a všetko úsilie dostať 
hudobníka z tohto marginálneho miesta na školách v Srbsku. tento segment aj 
pán Ferík, ako i ostatní dvaja členovia, nemali celkom ujasnený a zdalo sa im, že 
nezáujem detí o hudobnú kultúru, zborovú pieseň a hranie v orchestri, ale aj ich 
nízky umelecký výkon, majú na svedomí len a len prednášatelia. Naopak, práve 
oni sú tou iskierkou, ktorá zapáli aj tú najmenšiu triesku, z ktorej raz vzplanie oheň. 

Feríkov kritický postoj, ale i ukazovanie prstom na veci, javy a stavy 
v hudobnom živote Slovákov vo Vojvodine, si poslucháč, či čitateľ tohto 
môjho textu, môže vysvetliť dvojako. Ako prvé, opakované ukazovanie na 
to, čo je nekvalitné, nedocvičené, nedospievané alebo nedohrané, vyvoláva 
nespokojnosť. Ako druhé, to sa dá chápať aj ako úprimné ukazovanie smeru,                                                        
v ktorom sa netreba uberať, treba ísť opačným smerom. Otočiť sa o 180 stupňov 
a hýbať sa v smere hudobnej dokonalosti, docvičenosti, umeleckosti, ba až 
hudobného profesionalizmu. toto druhé sa mi javí ako jediné správne, keď ide 
o  postoj pána Feríka, ktorý zaujal vo vzťahu k celkovej vojvodinskej slovenskej 
hudobnej verejnosti.

Vzácnou radou mi poslúžil pán Ferík aj pri mojom postgraduálnom školení 
na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, keď sme spolu analyzovali stav 
slovenskej ľudovej piesne a jej možnosti využitia vo Vojvodine. Jeho postrehy a 
postoje som dokonca aj zacitoval vo svojej rigoróznej práci. Nesmierne si vážim 
aj to, že ma pán Juraj Ferík ml. oslovil, aby som spieval pri prezentácii knihy jeho 
otca Ľudové piesne Slovákov vo Vojvodine, bolo to v roku 2004. Za sprievodu 
maestra Ondra Maglovského zaspieval som ukážku piesní zozbieraných v Selenči. 
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Bolo mi nesmiernou cťou spolu s mojimi deťmi účinkovať na koncerte v štúdiu M 
Novosadského rozhlasu, venovanom jeho 75-tym  narodeninám. Prekvapili sme 
ho predvedením jeho skladby Zahrajte, husličky, drevo javorovo... 

Posledná z ciest, ktorými sme paralelne kráčali s pánom Jurajom Feríkom, sa 
však nejako skrížila. Naša spolupráca sa, žiaľbohu, dostala k záverečnej bodke               
v máji, v roku 2018. Oslovila ma dcéra pána Juraja Feríka, že si veľmi praje, aby 
na poslednej rozlúčke s jej otcom spieval Komorný zbor Zvony. Skončila sa jeho 
životná púť, a skončila sa i naša spolupráca, tak ako sa aj začala, hudbou. Bola to 
dojímavá rozlúčka. Možnože Zbor židov v našom predvedení nikdy tak smutne 
neznel ako vtedy, keď sme z novosadskej kaplnky mestského cintorína na večnosť 
vyprevádzali doyena vojvodinskej slovenskej hudby,  maestra Juraja Feríka ml. 

 

Na letnom zborovom kempe 2007 v B. Petrovci

resumé
Autor príspevku si predsavzal aspoň sčasti posvietiť na osobné poznanie a 

spoluprácu s Jurajom Feríkom ml. Spomína si na prvé stretnutie s ním a na to, 
ako ho vnímal vtedy ešte detskými očami. Nasledovali prvé kroky spolupráce, 
ktoré sa uskutočnili pri realizácii festivalu Selenča – Petrovec a následne Súťaže 
o slovenskú hudobnú tvorbu, ktorá sa neobišla bez účasti orchestra, ktorým 
dirigoval a mnohé skladby upravoval práve J. Ferík. Autor si zaspomínal aj na 
mnohé ďalšie oblasti, v ktorých sa jeho cesty s cestami maestra skrížili, ako je 
spoločné členstvo v odbornej porote Stretnutia v pivnickom poli, vyučovanie           
v rámci kantorských kurzov v rámci SEAVC v Srbsku alebo účasť na vojvodinských 
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prehliadkach žiackych orchestrov a zborov. Mnohé kritické postoje J. Feríka 
autor chápe ako snahu s dobrým úmyslom usmerňovať hudobníkov a trvať na 
štandardoch, ktoré sme ako Slováci vo Vojvodine dokázali dosiahnuť aj v hudbe. 

reZime
Namera autora teksta je da delimično predstavi svoje lično poznanstvo i 

saradnju sa Jurajem Ferikom ml. Priseća se njihovog prvog susreta, koji je vezan 
za opažanje maestra, tada još dečjim očima. Usledili su prvi koraci saradnje koji 
su nastali pri realizaciji festivala Selenča – Petrovac, a zatim i Festivala slovačke 
popularne muzike, čija realizacija nije mogla proći bez orkestra, kojim diriguje 
upravo J. Ferik. U tekstu se pominju mnoge druge oblasti saradnje J. Ferika 
i J. Suđija, kao što je, na primer, članstvo u žiriju ,,Susret u pivničkom polju“, 
pedagoški rad tokom kurseva za orgulje ili učešće na vojvođanskim smotrama 
đačkih orkestara i horova. Mnoge kritičke stavove J. Ferika autor shvata kao težnju 
da se aktuelna muzička scena usmeri u kvalitativno boljem pravcu i da se istraje u 
postignutim standardima. 
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Katarína Melegová-Melichová, publicistka

K 60-tKE ANNy MEDVEďOVEJ

Keďže je xIV. muzikologická konferencia venovaná Feríkovcom, markantným 
osobnostiam našich kultúrnych a národnostných dejín, ktorých celý život 
bol poznačený hudbou a ktorí, na strane druhej, nezmazateľne poznačili náš 
hudobný život, jednoducho sa mi žiadalo pri tejto príležitosti povedať niečo aj o 
osobnosti, ktorá je nepretržite už 35 rokov prítomná v našom hudobnom živote a 
v nejednom ohľade mu dáva tón. A tak ako korene Feríkovcov, Podhradskovcov a 
Jána ďuricu, aj jej vedú do Hložian, akoby tamojšie podnebie osobitne žičilo práve 
hudobníkom.

Je ňou Anna Medveďová, profesorka hudby, ktorá sa narodila 18. júla 1958         
v Hložanoch. V Báčskom Petrovci skončila základnú školu a paralelne aj Základnú 
hudobnú školu  Isidora Bajića v Novom Sade. Už po skončení základnej školy 
mala jasno, že hudba je tá, ktorej sa chce profesijne venovať a tak pokračovala vo 
vzdelávaní na Strednej hudobnej škole Isidora Bajića, odbor teoretický a vokálno-
inštrumentálny. Na Katedre hudobného umenia Umeleckej akadémie v Novom 
Sade získala kvalifikáciu zo všeobecnej hudobnej pedagogiky. 

V súčasnosti je Anna Medveďová pravdepodobne jedinou učiteľkou vo 
Vojvodine, ktorá pôsobila na všetkých stupňoch výučby hudobnej výchovy:                  
v Predškolskej ustanovizni Včielka nacvičovala spevácky zbor, ktorý počítal viac 
ako sto členov, od tých 3-ročných po 6-ročných; v nižších ročníkoch základnej 
školy mala metodickú prax so študentmi Učiteľskej fakulty v Sombore, vysunutého 
oddelenia v Petrovci; vyučovala hudobnú výchovu vo vyšších ročníkoch základných 
škôl v Petrovci, Hložanoch, Kulpíne a v Maglići; v rokoch 1983 až 2015 vyučovala 
hudobnú výchovu na Gymnáziu Jána Kollára (GJK) v Báčskom Petrovci. V  rokoch 
1987 – 1990 pôsobila ako odborná spolupracovníčka na Vyššej pedagogickej 
škole v Novom Sade a v období 1998  až 2009 ako odborná spolupracovníčka na 
Učiteľskej fakulte v Sombore – vysunutom oddelení v Báčskom Petrovci. Od roku 
2015 je riaditeľkou Gymnázia Jána Kollára a žiackeho domova v Báčskom Petrovci.

Po dve funkčné obdobia (2009 – 2017) bola angažovaná na poste 
predsedníčky Osvetovej komisie Matice slovenskej v Srbsku. Realizovala Stretnutia 
dolnozemských učiteľov a Stretnutia slovenskej študujúcej mládeže v rámci 
Slovenských národných slávnostností a workshopy s tvorivými mladými ľuďmi 
z Dolnej zeme. V súčasnosti sa angažuje ako členka užšieho vedenia MOMS-u 
Petrovec. Po dve funkčné obdobia bola členkou Správnej rady Ústavu pre kultúru 
vojvodinských Slovákov a od roku 2005 je členkou Hudobnej komisie Výboru 
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pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a jej 
predsedníčkou od roku 2015. Od roku 1985 až do roku 2010 bola predsedníčkou 
organizácie Hudobnej mládeže v Báčskom Petrovci.

V posledných dvoch desaťročiach sa naplno prejavili aj jej organizačné 
schopnosti. Uplatnila sa ako iniciátorka a organizátorka odborných seminárov, 
pracovných zájazdov žiakov a profesorov petrovského gymnázia do zahraničia 
(Slovensko, Rakúsko, Cyprus), letného zborového kempu pre slovenských učiteľov 
hudby, dirigentov a kantorov...

Venovala sa aj výskumnej činnosti slovenskej ľudovej hudby Slovákov 
v Maďarsku,  kde v rokoch 1996 a 1997 v Kiskőrősi a Békešskej čabe robila 
etnologický hudobný výskum. Viedla Dievčenský spevácky zbor GJK v rokoch 
1997 – 2015 a realizovala s ním zájazdy po Slovenskej republike: v Piešťanoch,         
v Nitre, v turčianskych tepliciach, a so svojimi spevákmi sólistami sa od roku 1998 
až po rok 2018. v rumunskom Nadlaku úspešne zúčastňuje na medzinárodnom 
festivale Cez Nadlak je...  Organizovala koncerty, kultúrne a umelecké podujatia 
na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Petrovci. V 90-tych rokoch 
minulého storočia pracovala so zmiešaným speváckym zborom KUS Braňova 
družina. V snahe čím lepšie a odbornejšie pracovať so zbormi v rokoch 2004 až 
2007 absolvovala špecializovaný  4-ročný seminár pre zborových dirigentov a         
v roku 2010 sa zúčastnila na Medzinárodnom festivale zborového spevu v Liberci, 
v českej republike. 

 Anna Medveďová založila Spevácky zbor slovenských pedagógov Vojvodiny 
a v rokoch 2006 – 2012 bola jeho dirigentkou, ktorý však v dôsledku neblahej 
situácie v školstve zanikol. Neúnavnej povahy Anna Medveďová v roku 2015 
založila Obecný cirkevný spevácky zbor Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi 
Credimus, ktorý tvoria členovia zborov SEAVC z Petrovca, Hložian a Kulpína. Zbor 
počíta do 30 členov a jeho skúšky sa striedavo organizujú v osadách, z ktorých 
pochádzajú jeho členovia. Repertoár speváckeho zboru Credimus je rozmanitý, 
spracúvajú skladby a cirkevné piesne od renesančného obdobia po súčasnú dobu, 
príležitostné piesne, ako aj umelecké zborové skladby s náboženskou tematikou 
známych skladateľov J. S. Bacha, J. Haydna, W. A. Mozarta. Za pomerne krátky 
čas zbor dosiahol vysokú kvalitu a absolvoval početné koncerty a zahraničné 
vystúpenia: v rumunskom Nadlaku, v Békešskej čabe a v Nagybánhegyesi                   
v Maďarsku, v Hanušovciach nad topľou, Sabinove a v Bardejove, v Slovenskej 
republike. Zbor pravidelne vystupuje na cirkevných podujatiach a slávnostiach a 
na koncertoch Stretnutia slovenských zborov z Vojvodiny.

So sólistami, speváckymi skupinami a zbormi, s ktorými pracovala na 
súťažiach a festivaloch, získala početné ocenenia: od prvých, druhých, tretích 
cien na festivaloch Stretnutie v pivnickom poli, Cez Nadlak je..., Festival tancuj, 
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tancuj. Gymnaziálny spevácky zbor si na súťaži vojvodinských mládežníckych 
speváckych zborov vyspieval striebornú a bronzovú plaketu (rok 2003, 2004). 
to jej 5-členná spevácka skupina z GJK prezentovala Srbsko na Medzinárodnom 
festivale ľudových piesní podunajských štátov v Braile, v Rumunsku. A v roku 2018 
sa speváčka Anna Berédiová, ktorej sa profesorka A. Medveďová naplno venovala, 
dostala do finále televíznej súťaže StV Zem spieva, a je aj aktuálnou víťazkou 20. 
ročníka Prehliadky slovenských ľudových piesní Cez Nadlak je... 

Jej odchovanci sa pravidelne zúčastňovali na Stretnutí vojvodinských 
stredoškolských domovov od roku 2012, kedy si priniesli striebornú plaketu               
v kategórii ľudových piesní (Zreňanín). Aj v nasledujúcom roku to bola strieborná 
plaketa, tiež v kategórii ľudových piesní (Sombor). V roku 2014 sa opäť ovenčili 
striebornou plaketou v tej istej kategórii  (Zreňanín). Z tejto súťaže si v roku 2015 
priniesli dve zlaté plakety, v kategórii ľudových, ale  aj tanečných piesní (Sombor). 
V tom istom roku na celoštátnej úrovni v Belehrade si vyspievali zlaté plakety 
v kategórii ľudových a tanečných piesní a špeciálne uznanie za zachovávanie 
ľudových vokálnych tradícií. Seriál úspechov na stretnutí žiackych domovov 
uzaviera bronzová plaketa v kategórii tanečných piesní (Sriemska Mitrovica, 2016).

Anna Medveďová je autorkou Príručky pre učiteľov hudobnej kultúry 
(2003); vypracovala Dodatok o slovenskej hudbe k učebnici Hudobnej kultúry 
pre gymnáziá (2009). Pôsobí aj ako členka recenzentských komisií pri vydávaní 
učebníc hudobnej kultúry pre slovenské školy v Srbsku. Je autorkou radu článkov 
a štúdií a od roku 1980 je aktívnou členkou odborných porôt na hudobných 
súťažiach Slovákov v Srbsku a v Rumunsku.

  Aj keď nikdy nerobila kvôli cenám a uznaniam, aj tých sa jej dostalo. Jej prácu si 
všimli nielen doma, ale aj v zahraničí. A tak dnes šesťdesiatnička Anna Medveďová 
na svojom konte má, okrem už spomenutých odmien, ktorými sa ovenčila 
spolu so svojimi odchovancami, Osobitné uznanie Matice slovenskej v Srbsku 
za zásluhy a úspechy na poli vzdelávania, výchovy a zveľaďovania slovenského 
jazyka, jazykovej kultúry, umenia a národných tradícií, a od roku 2011 aj Malú 
medailu sv. Gorazda Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky za dlhoročné pedagogické pôsobenie, uschovávanie národných tradícií 
a prínos vo výučbe zborového spevu a slovenskej ľudovej piesne na základných a 
stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku, v roku 2016 jej bol 
udelený Diplom – Verejné uznanie Obce Báčsky Petrovec za výsledky a dlhodobú 
prácu v oblasti hudby a spoločenských aktivít, v roku 2017 bola vyznamenaná 
Zlatou čestnou plaketou Národnej rady Slovenskej republiky za zásluhy v oblasti 
vzdelávania a kultúry a v októbri 2018 získala aj Cenu Samuela tešedíka.

Anna Medveďová je smerodajnou slovenskou pedagogickou osobnosťou, 
ktorá pozitívne ovplyvnila rozvoj hudobnej výchovy na školách s vyučovacou 
slovenskou rečou v Srbsku a prispela k rozvoju hudobnej kultúry Slovákov                    



120

SLOVENSKá HUDBA VO VOJVODINE 2018

v Srbsku a na Dolnej zemi. Organizovaním odborných seminárov v oblasti hudby 
prispieva k zachovávaniu a zveľaďovaniu slovenskej zborovej a ľudovej hudby. 
Ako riaditeľka najstaršieho slovenského gymnázia mimo hraníc Slovenskej 
republiky prispela k jeho afirmácii a k rozšíreniu vzdelávacej ponuky tejto školy o 
atraktívne študijné odbory.

Svoju obdivuhodnú energiu v posledných rokoch  upriamuje na chod GJK so 
žiackym domovom v Petrovci, ktorého je riaditeľkou a ktorého počet žiakov sa         
v posledných dvoch školských rokoch navýšil o štvrtinu. 

Anna Medveďová si je totiž vedomá, že škola, ktorú vedie, nemôže aj napriek 
blížiacej sa storočnici, zotrvávať iba v doterajších zachodených formách, že škola 
musí byť schopná odpovedať na požiadavky doby, ktorá sa rýchlo mení, a ona 
s ňou úspešne drží krok. Ani v takejto uponáhľanej dobe nepremeškáva šance, 
skôr ich vyhľadáva a využíva pre ďalší rozvoj erbovej inštitúcie slovenského 
národnostného školstva vo Vojvodine. 

Ale hudby sa nevzdáva. Lebo tá je podstatou jej bytia a žitia. Aj ďalej pripravuje 
spevákov na súťaže, je členkou odborných komisií a porôt, pracuje so zborom, 
radí, riadi, vedie, pomáha. Lebo, je to jednoducho – Bába, ktorá sa nesebecky delí 
o svoje vedomosti, skúsenosti, znalosti s tými, ktorým je na srdci hudba, a zvlášť 
naša, slovenská, hudba a spev. 

Nech ju tá láska a vášeň neopúšťajú, nech jej ďalším krokom a rokom dodávajú 
sily a inšpirujú k novým tvorivým počinom na radosť a prospech všetkých nás.

resumé
V roku 2018 svoje životné jubileum oslávila Anna Medveďová st., ktorej 

celoživotné zameranie sa týka hudby vojvodinských Slovákov. K jej šesťdesiatke 
jej gratuluje aj fórum muzikologickej konferencie, ktorej sa zúčastňuje 
pravidelne od prvého ročníka a to textom, ktorý autorsky podpisuje Katarína 
Melegová Melichová a ktorý zaznel na 14. muzikologickej konferencii. text 
je istou rekapituláciou neúnavnej činnosti A. Medveďovej na poli hudobnej 
pedagogiky, zborovej činnosti či odbornej prípravy žiakov na verejné hudobné 
vystúpenia. Autorka textu poukazuje na to, že mnohé veci často dokážeme brať 
ako samozrejmosť, aj keď  samozrejmosťou nie sú. Stojí za nimi neúnavná práca, 
ktorá by zasa nebola možná bez lásky k povolaniu. Za svoju prácu bola jubilantka 
neraz odmeňovaná, jej najväčšou odmenou je však úspech jej odchovancov na 
scénach, tých umeleckých, no najmä tých životných.  
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reZime
životni jubilej je 2018. godine proslavila i profesorka muzike Ana Medveđova 

st, koja se kroz pedagoški i umetnički rad kontinuirano bavi muzikom vojvođanskih 
Slovaka. Njen 60. rođendan joj čestita i forum muzikološke konferencije putem 
teksta Katarine Meleg-Melih, koji je pročitan na 14. konferenciji. Autorka sumira 
neumornu delatnost Ane Medveđove u oblasti muzičke pedagogije, dirigentske 
delatnosti i pripreme učenika za javne muzičke nastupe. Autorka govori o 
tome da mnoge stvari često shvatamo kao da se same po sebi podrazumevaju, 
međutim, iza svega najčešće stoji rad zasnovan na ljubavi  prema datom pozivu. 
Za svoju delatnost jubilantkinja je mnogo puta dobila priznanja, no njeno najveće 
priznanje je uspeh njenih učenika na podijumima, kako umetničkim, tako i 
životnim. 
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Ana Ferik Ivanovič

žIVOt S JURAJOM FERÍKOM

 
Volám sa Ana, narodila som sa v rodine Feríkovej, ktorá pochádza z Báčskeho 

Petrovca. Ako jediné dieťa Slobodanky a Juraja Feríkovcov narodila som sa v Niši, 
kde môj otec bol dirigentom symfonického orchestra. Už ako celkom malá som 
veľmi často svoje večery trávila v obrovskej sieni, v ktorej veľa rôznych hudobníkov 
hralo v súlade s pohybmi môjho otca. Všetci hudobníci svoje pohľady usmernili 
naň a on – počúval, a počul každého z nich, ale aj všetkých spolu, celý orchester.  
Zážitok bol zakaždým silný, citový, a bez slov. Preto, že hudba hovorila za seba.

 
Hudba zblížila aj mojich rodičov. Mama spievala a hrala na harmonike, a otec 

bol dirigentom zboru Branka Krsmanovića v Belehrade. Boli ešte mladí a spolu 
so zborom často cestovali doma, ale boli aj v mnohých krajinách po celom svete, 
vychutnávali hudbu a láska k nej ich nakoniec spojila. Obidvom akoby učaril ten 
krásny pocit, keď stojíš na javisku a  všetko čo cítiš, vyjadruješ hudbou, spevom. 
tomu som sa aj ja od malička učila a dosť rýchlo som pochopila, že s hudbou sa 
jednoducho žije, spievať a hrať sa môže kdekoľvek a kedykoľvek, aj hudba je vždy 
a všade vítaná. 

Môj otec, Juraj Ferík, bol dirigentom, aranžérom, pedagógom, hral na viacerých 
nástrojoch. Najviac som ho počula hrať na klavíri, ale poznal všetky  inštrumenty. 
Mal veľmi dobrý sluch, poľahky rozoznal nadaného speváka a hudobníka od 
menej kvalitného, okrem toho poznal rôzne druhy hudby, od klasickej po ľudovú. 
Vďaka týmto danostiam a usilovnej práci, a bez nej by to nešlo, bol mimoriadne 
úspešný vo svojom odbore. Viedol niekoľko orchestrov: symfonický, komorný, 
ľudový... Viedol aj početné zbory: operný, miešaný, mužský, detský. Pripravoval aj 
sólistov pre ich vystúpenia. Všetko čo sa týkalo môjho otca, malo súvis s hudbou. 
Všetko jedno či mal koncert, skúšku, či išiel na fakultu prednášať študentom alebo 
predsedal odbornej porote na niektorom z početných festivalov, vždy sa rovnako, 
ochotne a s veľkou chuťou danej práci venoval, a každú na najkrajší možný spôsob 
odviedol. Pre každého mal porozumenie, dobrú radu, pomáhal, kde mohol, ale 
vedel byť aj prísny.   Od spolupracovníkov, a tých, čo sa naň obracali, očakával to 
najlepšie, a keď mal dočinenia s opravdivým talentom, tak aj dokonalosť. Aj preto 
si ho ľudia vážili, boli mu vďační, a radi s ním spolupracovali. 

Vďaka svojmu otcovi a takému vzoru, aký som v ňom mala, aj ja sa s láskou a 
radosťou  venujem hudbe. Bol mojím prvým a najlepším učiteľom spevu. Sedel za 
klavírom, noty boli pred ním, hral a spieval. Ja som najprv počúvala a potom som 



124

SLOVENSKá HUDBA VO VOJVODINE 2018

spievala spolu s ním. tak ma neskoršie pripravoval aj na festivaly, na detské súťaže 
a opery. Učil ma správaniu v divadle, na javisku, ale aj v hľadisku. Aj tomu, ako má 
spievať  sólista a ako sa spieva v zbore, ako v opere, a ako na ľudovom festivale. 
Vedľa neho som  prežila aj krásne veci v šatni s rôznymi kostýmami, bola som aj 
u maskérky, aj pod svetlom divadelných reflektorov, a vychutnala som aj vrúcny 
a úprimný potlesk nadšeného obecenstva v hľadisku. Aj dnes sa správam v zbore 
tak, ako ma učil: vyrovnať chrbát, otvoriť ústa a pozerať sa na dirigenta.

A pamätám sa aj na Juraja Feríka staršieho, môjho starého otca. tie spomienky 
sú viazané o Báčsky Petrovec. žil tam s manželkou Emíliou, v dome so záhradou,      
v tichej uličke, kde sa všetky deti spolu hrávali. Od rána do večera sme boli trochu 
u jedných, trochu u druhých, ale staré mamy nám všade rovnako ponúkali, čo 
mali,  ovocie, ešte teplé koláčiky, vodu, a vždy keď sa v ulici ozval zvonček, vedeli 
sme, že môj starký nám všetkým kúpi zmrzlinu od „sladoledara“. to ale bola radosť!

S veľkým rešpektom, a pritom som sa zároveň cítila aj veľmi dôležitou osobou, 
som so starkým v nedeľu chodievala do kostola, na ranné modlitby. Jeho pracovné 
miesto bolo na galérii, kde ako kantor hrával na organe a spieval cirkevné piesne. 
Na galériu viedli úzke schody a z nej bol prekrásny pohľad na celé vnútro kostola. 
Môj starký hral a spieval, ja som sedela pri ňom, obracala som mu strany s notami, 
počúvala som pána farára, keď hovoril k ľuďom, ktorí prišli do kostola, aj zbor, 
ktorý spieval. Všetko to vytváralo akúsi zváštnu atmosféru a pocit jednoty. Po 
službách božích sme išli dolu, a tam sa starkému všetci prihovárali a chválili, ako 
krásne spieval a hral. A ja som bola hrdá.

Môj otec a starký boli veľké osobnosti, umelci, hudobníci, pedagógovia, po 
ktorých zostalo zozbieraných okolo tisíc ľudových piesní, aranžmánov, niekoľko 
vzácnych učebníc, školská literatúra, a najvzácnejšia je kniha Ľudové piesne 
vojvodinských Slovákov, ktorá obsahuje zhruba 750 ľudových piesní zo všetkých 
slovenských dedín vo Vojvodine. Snímky, nahrávky, zápisy, literatúra a knihy, ktoré 
za sebou zanechali, sú dedičstvo, ktoré mnohé generácie Slovákov budú používať 
na rozvoj, údržbu a zlepšovanie slovenskej hudby, kultúry a folklóru vôbec. 

život s Jurajom Feríkom bol plný hudby, rôznych zážitkov, neočakávaných 
emócií a radosti. Mala som toho najlepšieho otca na svete, ktorý mi predovšetkým 
venoval všetku svoju pozornosť, lásku a porozumenie,  ktorý mi ukázal tú správnu 
cestu, ako sa stať kvalitným človekom, zachovať si hrdosť a dôstojnosť, byť dobrým 
a uznávaným spolupracovníkom, a vyslúžiť si vďaku, úctu a pekné slovo o svojom 
diele a živote. 
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týmto mojim, našim dvom veľkým osobnostiam, patrí veľká vďaka a večná 
pamiatka.

 V mojich spomienkach a v mojom srdci navždy zostanú!
Som hrdá, že pochádzam z rodiny Feríkovej.

                                                                                                                          Nový Sad 7. 10. 2019 
     



Účastníci 14. konferencie Slovenská hudba vo Vojvodine 

tatiana Jašková 



Zo Slovenska sa prostredníctvom internetu do priebehu 14. konferencie 
zapojila Katarína Mosnáková Bagľašová 

Juraj Súdi a Katarína Melegová Melichová



Účastníci a návštevníci 14. konferencie preberajú svoje exempláre zborníka
z 13. konferencie 

Milina Sklabinská predstavuje 
najnovší zborník prác
z 13. muzikologickej 
konferencie Slovenská hudba 
vo Vojvodine 



Anna Medveďová st.

Janko Siroma



Viktor Ivanovič v sprievode harmonikára Ondreja Maglovského 

Mariena Stankovićová Kriváková 



Kristína Lomenová

Anna Medveďová ml. 
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