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§L.OVEN§KÁ H UDBA 
ROČNÍK I. APRÍL 1957 ČÍSLO I 

S hlbokým dojatím a s radosfou v srdci píšem týchto niekoľko úvodných 
riadkov. S hlbokým dojatím a vzrušením hlásim našim národným klasikom 
J_ L. Beľlovi, .11!. Moyzesovi a V. Figušovi-Bystrému, že ich niekdajší sen 
a neustále volanie po slovewkom hudobnom časopise sa splnili. Starostlivosfou 
našej strany a vlády dostávajú naši hudobní skladatelia, hudobní vedci a kon
certní umelci v jubilejnom 40. roku Velkej októbrovej socialistickej revolúcie 
svoju tribúnu, svoj vlastný časopis "Slovenská hudba" ako orgán Sväzu 
slovenských skladatelov. Je to ďalší významný doklad úcty našej rwvej spoloč
rwsti k radostným výsledkom slovewkého hudobného umenia a vedy, ra
dostný doklad dôvery a porozumenia pre naše snahy a perspektívne plány. 

A tak je to správne! Slovewká hudobná tvorba v nepomerne krátkom čase, 
akoby skokom, dosiahla ·vysokú umeleckú úroveň a v orchestri národov ob
sadzuje dôležité 'JUÍ,stroje. Naše operné a symfonické diela si razia nezadržateľne 
cestu do zahraničia a sú významnými hlásateľmi našej umeleckej vyspelosti 
a dôstojnými propagátormi náJho rwvého a radostného života. Už nie je možné 
hovoril o zaostalosti, o nejedrwtnom tvorivom úsilí, o ideovej roztrieštenosti, 
nečasovosti; dnes je tu jednotný šík významných a dobre pripravených skla
datelov, hudobných vedcov a koncertných umelcov, vášnivo zapálených za vec 
socializmu a vytvárajúcich, každý po svojom, hodnoty, ktoré sú pýchou nášho 
národa, šík mobilizujúci všetkých čestných ,ľudí našej vlasti do boja za krajší, 
lepší život, za svetový mier. 

Už v prvých riadkoch som naznačil, že naša "Slovewká hudba" b'u.de tri
búnou, z ktorej budú hovoril naši skladatelia, hudobní vedci a koncertní 
umelci o svojej práci, o svojich nedostatkoch i úspechoch, tažkostiach i ra
dostiach. "Slovewká hudba" musí byt tribúnou pravdy a krásy, kritiky 
i sebakritiky; tribúrwu boja proti škodlivým tendenciám, proti falošnému 
prikrás1ovaniu, musí byt pravdivým obrazom našej práce v celej šírke i uka
zovateľom radostných perspektív našej cesty k socializmu. " Slovewká hudba" 
ruka v ruke s bratskými "Hudebními rozhledy" bude upevňoval bratské zväzky 
českej a slovewkej hudby. Naša jednotná a nedelitelná platforma bude vý
chodiskom k bohatým tvorivým diskusiám, ktoré nám pomôžu k plnšiemu 
rozvitiu výsledkov našej hudby, pevne aojacej v službách nášho ľudu. 

Nuž, naša milá "Slovewká hudba", štastlivú cestu! Stastlivú cestu do sme
lých a odvážnych bojov za krásu a pravdu, za hlbokú ideovost, formovú do
konalos( a vysoké majstrovské prevedenia našich diel, do boja za celú po
krokovú domácu i svetovú hudbu. 

Dezider Kardoš 
laureát štátnej ceny, nositel Os. ceny mieru, 

predseda Sväzu slovenských skladatefov 



_NAŠE CIELE 
Po prvý raz v histórii slovenskej hudby dostáva sa do rúk čitateľov jej. vlastný 

odborný hudobný časopis, mesačník "Slovenská hudba". V -rade významných 
úspechov nášho hudobného ttmenia dosialppdých v posledných rokoch je to 
zjav nie síce rozhodujúci, ale pr·itom charakteristický. 
· O založenie slovenského hudobného časopisu sme sa usilovali po desaťročia . . 
Najmä. po oslobodení dochádza k opätovným pokusom o vydávanie hudobného 
periodika. A ni jeden z nich neskončil úspešne, pretože podmienky pre podujatia 
takéhoto druhu iba dozrievali. V posledných rokoch, keď sa slovenská hudobná 
kultúra začala prudko rozrastať do šírky a dosahovať pozoruhodných úspe
chov tvorivých; vystupovala však potreba hudobného časopisu čoraz zreteľ
nejšie do popredia. Ukazovalo sa, že špecifické črty vývoja slovenskej hudby si 
vyžadujú tribúnu, ktm·á by sa sústreďovala na pohotové riešenie problémov 
nášho hudobného umenia, na prenášanie podnetov a skúseností sesterskej 
kultúr·y českej, sovietskej i ostatných vyspelých kultúr svetových, ako aj na 
kritické sledovanie nášho hudobného života. A v tejto chvíli, vďaka pomzumeniu 
a podpore straníckych a štátnych orgánov, zapája sa prvý slovenský hudobný 
časopis do úsilia celej našej hudobníckej obce o ďalšie pozdvihnutie slovenského 
hudobného umenia. 

" Slovenská hudba" nemá predchodcov, vyrastá všq,k z pmgresívnej tradície 
našej hudobnej tvm·by. Celým vývojom súčasnej slovenskej tvorby tiahne sa ako 
vedúca idea, myšlienka zápastt o sociálny a umelecký pokrok. S touto myšlienkou 
sa rodila naša hudba v časoch nástupu generácie z rokov tridsiatyťA Protest 
proti sociálnemu útlaku, láska k rodnej zemi a k ľudu boli inšpiračným žriedlom 
najlepších diel našej národnej kultúry. Tieto idey sa stali po oslobodení všeo
becnou základiíott ďalšieho rozvoja našej hudby. Po oslobodení sa však podstatne 
urýchlil nielen vývoj hudobnej tvorby, ale aj ostatných odvetví hudobného 
života. Dovŕšilo sa to vi;vinové štádium, keď sa kládli základy našej hudobnej 
kultúry. V' tejto chvíli slovenská hudba stojí pred nemenej závažnou úlohou, 
preniknúť hlboko do života nášho národa, čoraz vše;strannejšieabohatšie formovať 
charakter a city slovenského človeka a rozvíjať jeho tvorivé schopnosti. A práve 
v tomto okamfhu sa stáva hudobný časopis nevyhnutným ako mobilizujúci 
činiteľ v úsilí o ďalší pokrok našej hudby, ako prostredník medzi tvorbou 
a širokou verejnosťou. Z týchto skutoČ'l}ostí vyplývajú základné požiadavky, 
ktoré má slovenský hudobný časopis splňať, ak chce zadosťučiniť svojmu pos
laniu. 

Ústrednou úlohou časopisu bude boj za rozvoj slovenskej hudobnej tvorby, 
za revolučné a hlboko ľudské umenie, pravdivo vyjadrujúce ve~ký zápas človeka 
o lepší svet; "Slovenská hudba" musí neúprosne bojovať proti všetkému skost
natelému, falošnému a neúprimnému, proti diletantizmu a povrchnosti, za 
správne chápanie socialistického realizmu a jeho plné rozvitie v _našej tvorbe. 
Bude bqjovať za štýlovú mnohotvárnosť a osobitosť, za všestranné rozvitie talentov. 
· Pri riešení týchto otázok chceme sa väčšmi ako doteraz opierať o pomoc 
a skúsenosti českej hudobnej kultúry. Tradícia česko~slovenských hudobných 
vzťahov, najmä však výpin od oslobodenia ukázali, že problémy slovenskej 
hudby nemožno vidieť a riešiť izolovane od vývinu českej httdobnej 
kultúry. 
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V tomto zmysle chce "Slovenská hudba" zjednocovať všetko poctivé .a oprav'
divému pokroku oddané snaženie skladateľov, hudobných vedcov, výkonných 
umelcov a pracovníkov v hudobnej výchove. Veríme, že sa tak stane tribúnou 
plodnej výmeny názorov. Práve otvorená diskusia o pálčivých problémoch 
umeleckej tvorby a praxe chýbala doteraz nášmu hudobnému živottt. 

V tejto súvislosti treba pripomenúť, že základnott podmienkou každej dis
kusie, ktorú ,;Slovenská hudba'-' chce vždy rešpektovať, je zodpovedný prístup 
každého z diskutujúcich k danej otázke. Nie malicherné spory a pseudoproblémy, 
ale kľúčové otázky musta sa stať predmetom pozm·nosti nášho časopisu a diskusi ·t 
v ňom. 

V súčasnosti viac než kedykoľvek predtým cítime potrebu stále intenzívnejšie sa 
zapájať aj do celosvetot·ého hudobného diania, oboznamovať sa s ním a prijímať 
z neho podnety. Bude preto jednou z hlavných úloh nášho časopisu oboznamovať 
našu hudobnú obec nnjmä s výsledkami a úšpeohmi . sovietskej httdobnej 
kultúry, ktorá sn môže pochváliť takými umeleckými zjavmi, ako sú Prokofiev 
a Šostakovič. Pr·áve dielo týchto majstrov nám nástojčivo pripomína, že len 
úporný zápas o nový umelecký m)raz a tvar je adekvátny veľkým spoločenským: 
myšlienkam súčasnosti. Z rovnakých pohnútok sa rodilo dielo tvorcov mod.erneJ 
svetovej httdby Debussyho, Bartóka, Honeggera i mnohých ďalších , talentovaných 
ttmelcov na celom svete. Im všetkým chceme v našom časopise venovať pozornosť 
a ich dielo spr-ístupniť našej ver·ejnosti. 
Veľmi dôležitou časťou časopisu budú Rozklady, kde v kritických i infor

matívnych príspevkoch chceme zaujímať stanovisko k významným udalostiam 
v našom hudobnom živote, novinkám na knižnom trhu, problémom nášho 
koncertného a hudobnodramatického života, hudobnej výchovy i . ľudovej 
umeleckej tvorivosti a zpravodajstvu z domova i zahraničia. Časopis splní svojtt 
úlohu v tomto smere len vtedy , ak b1.tde dobre informovaným časopisom celo
slovenským, a ak sa v ňom okrem otázok hudobného života zo Slovenska odrazia 
aj problémy medzinár·odné. 

Osobitnú pozornosť chceme -venovať úseku hudobnokritickému, ktorý v sú
časnej dobe povážlive zaostáva: " Slovenská hudba" pomôže odstrániť jednu 
z príčin tohto stavu - nedostatok publikačných možností, oveľa viac sa však 
bude usilovať o odstránenie vnútorných príčin nízkej úrovne hudobnej kritil~y _:_ 
neodbornosti, bezzásadovosti a frázovitosti. Je nepochybné, že k náprave nedôjde 
zo dňa na deň a že ttt bude treba veľa úsilia nielen zo strany vedenia časopisu, 
ale najmä zo strany prispievateľov. J e však nevyhnutné s touto nápravou začať. 
Veríme, že toto úsilie nášho časopisu bude podporovať celá naša kultúrna 
verejnosť. 

Oiele a úlohy, ktoré si "Slovenská hudba" kladie , sú. iste nemalé. Splniť ich 
môže len vtedy, ak sa časopis stane vecou všetkých tých, ktorým záleží na 
opravdivom rozvoji nášho hudobného života, ak si nájde široký okruh pri
spievatelov i čitateľov. 

Spojenie s ľudom je. základom ideového a tvorivého rozvoja každého 

skladateľa. D. T . ŠEPILOV 
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IVAN HRUSOVSKÝ 

I. symfónia "Spomienková" 
Mikuláša Schneidra-Trnavského 

Národný umelec ."41.ikuláš Schnei der-Trnavský a dirigent Ladislav Slovák nad 
partitúrou Prvej symfónie (Spomienkovej). 

Keď odznelo toto dielo po prvý raz pred verejnosťou v rámci celovečer
ného koncertu, usporiadaného pri príležitosti 75. narodení?- nestora sl~ven
skej hudby 1\tfikuláša Schniedra-Trnavského, azda každy z posluchačov, 
dobre poznajúcich dielo i životné osudy ná~ho po;pr~dnéh? skladateľa, bol 
prekvapený odvážnosťou i smelosťou ~hto tvor~veh? ~ameru, ,no n~do
všetko jeho úspešnou realizáciou. Vytvonť symfómu me Je všedne, ale Je ~o 
tvrdý, dlhotrvajúci, nekompromisný čin, kt~rým um.elec rekonštru~Je 
nielen svoje najvnútornejšie: najvzácnejšie m_YšlienkJ. a; City, ,al.e vyrovna: va 
sa určitým spôsobom s mmulosťo"?, s.,celym. zlozttym ~vmoi? svo}ho 
psychlčna. Symfónia ako jedna z. na}vyšsiCh _fonem .hudobneJ kultW:y stáv~ 
sa tak pravým meradlom tvonveJ potenCie, maJstrovstva a skusenost1 
svojho tvorcu, je autobiogra~i~u je~o du~e. Sp?mi~nková 8:>:mfóni~ je 
jedným z takýchto prejavov zaž1tkam1 a skusenosťamt preplneneho vnutra 
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skladateľa, ktorý k bezprostrednosti a úprimnosti citov, priam vyžaru
júcich z hudby tohto diela, pridal to najkrajšie a najdôležitejšie: hlbokú 
mravnú ideu, naliehavo sa prihovárajúcu k poslucháčovi z celého diela 
a hovoriacu o zodpovednosti tvorcu nielen k dielu, ale predovšetkým k tomu, 
komu je dielo určené - slovenskému človeku. V tom zmysle symfónia 
vykonáva svoje najvnútornejšie poslanie ako krásny príklad pevného 
zväzku umelca a spoločnosti. 

Hoci je symfónia prvou veľkou orchestrálnou prácou skladateľa, Schnei
der-Trnavský si nadobudol dostatočné .skúsenosti a prípravu ku kompozícii 
tejto formy hlavne vo svojich dvoch menších orchestrálnych prácach, 
v "Dumke a tanci" a v symfonickej básni " Pribinov sľub" z r. 1933. 
V prvom diele ukázal veľa zo svojej schopnosti budovať orchestrálnu formu, 
ale hlavne narábať ekonomicky, no pritom plasticky a tvárne so zvukom. 
"~ribinov sľub" bol skúšobným kameňom skladateľovho zmyslu pre 
zložitú stavbu, no autor sa ešte dostatočne nevedel vyrovnať s problema
tikou formovej a zvukovej konkretizácie daného programu, pričom sa 
uchýlil k trochu štylizovanej citácii ľudových a cirkevných piesní, čo 
v dôsledku malo negatívny dosah na umeleckosť zámeru i na koherentnosť 
a jednoliatosť celkovej formy symfonickej básne. 

Spomienková symfónia e-mol, ktorú Schneider-Trnavský tvoril v rokoch 
1955-1956, značí už prekonanie takéhoto chápania symfonizmu.Jej jednot
livé myšlienky sú subjektívnym, vlastným výrazom autorovej invencie. 
Tie myšlienky, ktoré sú vzdialeným ohlasom na ľudovú piesňovosť, alebo 
približujú sa k invencii niektorého známeho skladateľského zjavu (Dvorák, 
Čajkovskij), sú na druhej strane predsa len značne svojské i invenčne origi
nálne. Tak isto symfonická forma je v tomto najnovšom diele Schneidra
Trnavského zvládnutá veľmi pevne, pričom až na niektoré výnimky neba
dať nikde znaky kúskovania alebo zakolísania v celkovej koncepcii. 

I. symfónia "Spomienková" je charakteristickým syntetickým dielom. 
v ktorom autor zhŕňa a rekapituluje pre neho v novej forme všetky svoje 
tvorivé skúsenosti, svoje životné, osobné a umelecké krédo, vyznanie 
človeka, ktorý svojím dielom naplnil celú jednu významnú epochu vývinu 
slovenskej národnej hudby. Veľká subjektívnosť a intímnosť hudby tohto 
diela vyra~tá priamo z ovzdušia tvorivej syntézy, z myšlienkových pro
cesov reminiscencií a treba ju chápať neoddeliteľne od dobovej základne, 
zhrnujúcej obdobie od prvej svetovej vojny takmer do dnes - roky dlhého 
doznievania starých kvalít a úporného zápasu s novým materiálom. 
Akákoľvek " objektívna" konfrontácia symfónie s dneškom je ťažko 
mysliteľná a zaviedla by na scestie tým, že by sa dielu neuvážene prisúdiL 
charakter "neaktuálnosti" a "nemodernosti" . Oproti tomu chcem tu však 
vyzdvihnúť p r a v d i v o s ť a r e a l i z m u s hudby symfónie, realizmus 
nie v zmysle historickom, ale stále aktuálnom, ktorý pôsobí na dnešného 
poslucháča sviežo a bezprostredne i napriek tomu, že prostriedky, ktorých 
sa v diele použilo, sú už dávno známe i neaktuálne. Veľké poučenie i pre 
súčasných skladateľov a doklad , ako si podrobuje sila skutočných, prav
divých emócií starú formu. 

Základnými dvomi charakterovými, emočnými oblasťami hudby sym
fónie je lyričnosť, inklinujúca k uzavretému piesňovému typu a rapso-



dičnosť, konkretizujúca sa prevažne v motivic~y expo~?vaný.~h, roz
vádzajúcich úsekoch. Tieto dve základné emočne " bunky SVOJim neu
stálym, takmer pravideln)rm striedaním vy~;várajú ,ro~ličné, bohate. ,n~an: 
sované obrazy a plochy rozmanitých kvalít, ktore su akoby vanac1ann 
lyričnosti i rapsodičnosti základných myšlienok: Tento spôsob sa bez
prostredne odráža na stavbe a formovom výzore diela. 

Základným formotvorným princípom symf?nie .zdá sa l;>Y~ predovšetkým 
nekonvenčná variačná schopnosť autora. PreJaVUJe sa am me tak v zmysle 
formálnom (v diele niet jedinej variácie uplatnenej ako formový princíp), 

. ako skôr v spôsobe tvorenia nových, kvalitatívne rozmanitých tematický~h 
celkov na podklade niekoľkých základných motívov. Tieto témy - a Je 
ich veľa - majú síce sv?ju o<f!išnú, sv?jskú .fyzi?9nómi~? no ic~ štruk: 
turálny výzor i celková naladova atmosfera vzťah~JU sa z,v~čš~ na ust~ed~~ 
motivické jadrá, ktoré SÚ nositeľmi proceSOVOStl S_Ymfome v~ rOZVOJa. JeJ 
myšlienkového obsahu. Na týchto témach a mot1voch lez1 dramat1čno 
i vlastná symfoničnosť diela. . 

Druhým protipólom, vyvažujúcim variačnú procesovosť symfónie, 
je výrazná piesňovosť , skl~n ~ uzavret~jší~ útvar~m pi~sňov~h~ typ~, 
prejavujúci sa hlavne v lyriCkici: tem~tiCkych part1ac~. Tato _P~~snovosť, 
prenikajúca celou stavbou a naplnou diela, dod~va celeJ symf~nu ?harak
teristické ovzdušie. Schneider-Trnavský tu prenáša do symfomckeJ formy 
svoj najvlastnejší a najosobitejší vyjadrovací spôsob, ~y~vorený, na 
podklade dlhodobej umeleckej práce s ľudovou a umelou p1esno~. Pr~on 
k piesňovosti má však v diele i svoje ,dôsledky :pre ,stav.bu: pre.JaVUJe, sa 
hlavne v neustálom kadencovaní väčšiCh tematiCkych 1 medz1vetovych 
plôch, ktoré fon;nove dištancuje - a to dosť ča~to ~ striktne - .je~otl}v~ 
úseky , hlavne lyrické od medzivetových. Toto ~asté kadei?-~v~me 1 :plosn~ 
stavba zbavuje síce do určitej miery dielo Jednotn~sti 1 v .J~dnoliat~stl 
symfonického prúdu (k čomu pristupuje i pomerne male v~u~1~1e ~ohatéh~ 
motivického a tematického materiálu), no treba v tom v1d1eť prrrodzeny 
dôsledok skladateľovho hudobného myslenia, prejavujúceho sa najvýraz
nejšie v malých f?rmách, ,v.prekypuj?com ~?~atstve invvencie ~v. progra
movej zámernosti (symforua "sponnenkova !). Keď este prihlia-dneme 
k faktu. že symfónia je autorovou prvotinou, písanou v pomerne vysokom 
veku, uvedené výhrady musia ustúpiť pred nesporný mi myšlienkovými 
kvalitami diela, pred živosťou a,be~prostred?~sťou obsahu:, v• 

Typický, neskororomanticky raz. symf<?m~ potvr~z~JU okr~m vyšs1e 
uvedeného i ostatné zložky formy diela, Čl uz harmoma, ~ytmika, al~b~ 
inštrumentácia. Najmä spôsob harmonického myslenia Je v symfonu 
Mikuláša Schneidra-Trnavského zvlášť bohate diferencovaný a nekon
venčný, hoci v ňom nachádzame výrazné z~aky ako~dickej s~avby, zná~e 
z autorových piesní a menších inštrumentalnych diel. Kome~-~oncov J~ 
harmonická výstavba symfónie jedným z .hlavn~ch pr_; kov }~l. sl~hoveJ 
jednotnosti. Sklon k prostejši?mu harmomz~va~u mozn<? n?-JSť az .J?re
kvapujúco ~ákonite len v spn~vod?ch k ly~ICkym te~at~ckyi? parti,am, 
ináč v dramaticky exponovanych usekoch Je ha!m?rucka zl~zka tvarne 
a bohato prepracovaná, najmä v dôsledne postupuJÚCICh a častych c~o~a
tizmoch . I jednotlivé hlasy sú príkladne, samostatne vedené. Jedme m-
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štrument~c~a by,si za:sluhova~a čias~očn? revízi~. Týka sa to najmä·partu· 
harfy a biCICh nastrOJOV, v ruektorych usekoch 1 skupiny fúkacích (najmä 
skuJ?~Y driev!). Slá.čikov~ .skupina _je , všade príkladne vypracovaná. 
ReVIZwu by sa ešte VIac zvyšil romanticky lesk a zvuková sýtosť mnohých 
úsekov symfónie. 

Spomienková symfónia Mikuláša. Schneidra-Trnavského nie je síce dielo 
avantg~rdn~~ ukazu~úcev nové ce~ty a s~e~y ~účasnej mladej slovenskej 
sy~~omc~eJ hud~e, Je ~sak hlboky~, realistiC~ym obrazom čias, v ktorých 
sa za:p,a~ilo o existenciU slo;vens~eJ ~~~by, Je ob!azo~ najvnútornejších 
reflexu ?loveka-umelca, ktory cely SVOJ z1vot zasvätil bOJU o národnú hudbu . 
o umeme slovenského ľudu. Aké je v nej len bohatstvo invencie nefalšova: 
néh.o rýdzeho umeleckého citu, i umeleckého majstrovstva a ~kúseností! 
Kolk~mu sa z n~j môžu i ~otrebujú mladí skladatelia poučiť, či už z jej 
~eľkeJ s::pevn<?stl a :nelodi~nosti, príkladnej motivickej práce, zvuku 
1 prop~rcwn,ality! Dnesku ~a. toto. ~elo .ešte veľa ·čo povedať .. Je jedným 
z ?en~ych vyd?byt~ov tvoriveJ realistickeJ cesty slovenskej národnej hudby, 
dost.oJne sa prrraďuJe k popredným pilierom našej národnej kultúry. 

MIKULÁŠ SCHNEIDER.TRNAVSKÝ, národný umelec 

Do vienka časopisu "Slovenská hudba" 

• ~tr~m sl~venskej hudby sa v posledný~h štyroch decéniách tak rozko
satJI, ze uputa~ ~a s~ba pozo~nosť celého sveta. Máme od opery až po ope
retu , . od s~mf?me az, po estradnu hudbu krásne diela a djelka, ktoré vy
volali obd1v melen našho, ale aj zahraničného obecenst va a kritiky 

Podľa. tohto mohli by sme predpokladať, že hudobná kultúra ~a Slo
vensku Je populárna, rozšírená a intenzívne pestovaná. A tu som narazil 
na kameň úrazu! Žiaľ, nie je tomu tak! 

Sl<?vensko ~á dve základne, kde sa hudba kultivuje; jednu západnú: 
Bra~Islava, ~ J~dnu -východnú: Koši?_e. Medzi týmito dvoma " fókusmi" 
hudoy , ,ktore su od seba na stovky kilometrov vzdialené, nachádza sa ne
konečny."vacuum music~" , v ktorej je hudba zanedbanou popoluškou. 

9br?'mam sa ~re~ na vas, h.udobní ~edci, pedagógovia, spisovatelia; roz
myš~aJte nad ty~ut:> faktann, bud_uJ_te na spomenutých "pustatinách", 
zoraJte zanedbanu podu hudby a bOJUJte za lepšiu budúcnosť muzikálnosti 
Sl,ovenska! Tu môže ·pot,om slov~ tlače v podobe odborného časopisu, aký, 
.dufam, bude "Slovenska hudba , vykonať svoje dobré poslanie. A tu by 
som vám,. k~rí ste si vytýčili za cieľ "Slovenskou hudbou" vychovávať 
hudbu ~UJUCe o~ecenstvo, dal skromnú radu: " Pozor na pero!" Ak si 
?hcete Ziskať pre tuto našu vznešenú vec širšie obecenstvo- a o toto nám 
Ide ~ prvom r~de ,- .P.íšte, prosím, slohom jemu prístupným! Je to vec nie 
tak Jednoducha, p1sať Jednoducho, ale bez toho to nepovedie k cieľu! 
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JOZEF KRESÁNEK 

K aktuálnym problémom 
súčasnej slovenskej hudby 

" Nasleduje začiatok rozprávania o ... " - táto pre nás už aj trochu 
smiešna vstupná formulka starých písiem sa mi natíska, keď začínam. Robí 
to jednak určitý slávnostný pocit, že je to predsa len nevšedná chvíľa, keď 
o problémoch súčasnej slovenskej hudby začneme písať vo vlastnom 
slovenskom časopise - ten vyvoláva historické emócie. Dôležitejší je ale 
skutočný, vlastný zmysel tejto formulky. O aktuálnych problémoch súčasnej 
hudby nemožno totiž hovoriť v jednej štúdii. Aktuálne problémy budú stále ; . 
život, tvorba, kvas v myšlienkach, v hľadaní nových ciest budú _prinášať 
stále nové a nové podnety aj pre teoretické riešenia. Tento otvárací článok 
nevyčerpá ·teda aktuálne problémy súčasnej slovenskej tvorby, ale ide 
v ňom ozaj len o "začiatok rozprávania". Ja mám v tejto historickej chvíli 
to šťastie, že môžem túto formulku uviesť a prípadne už aj zahryznúť do 
problematiky. Pokračovať však bude celý štáb mladých hudobných vedcov 
a prípadne aj skladateľov. Veď hlavné poslanie nášho prvého slovenského 
hudobného časopisu je práve neustále sledovať náš. život. 

Z množstva aktuálnych problémov chcel by som sa v tomto článku 
zaoberať pomerom skladateľa k spoločnosti a z toho vyplývajúcimi dôsled
kami pre umeleckú prax. Historický pohľad najlepšie ozrejmí i dnešnú 
situáciu a preto začneme s poukazom na postavenie hudby a hudobníkov 
vo feudálnom zriadení. Vo feudalizme bol skladateľ a výkonný umelec 
v jednej osobe, viazaný na jedno miesto, na svojho chlebodarcu: na panov
nícky, kniežací, šľachtický dvor, na kostol alebo inú ustanovizeň cirkevnej 
hierarchie. (Iba vývoj opery priniesol kde-tu možnosť zamestnania u diva
delných stagion, ale aj tieto boli závislé od feudálnych mocipánov.) Hudob
ník bol takto viazaný na jedno miesto nielen de facto - ale aj de jure. 
Pán prikazoval svojmu skladateľovi, ako jednému zo svojich služobníkov, 
čo má písať, za aký čas to musí napísať, kedy a k akej príležitosti má 
zaobstarať hudbu. Šľachtici si robili u svojich dvorných skladateľov i právne 
nároky na skladby - veď ich písali pre nich a venovali im ich. Často ich 
skladateľ nesmel bez povolenia pána, ani dať odpísať a pod. Potvrdzuje to 
napríklad zmluva Jozefa H aydna a Eszterházyho. Stav, v akom žili skla
telia ani nie pred dvoma storočiami, priamo predurčoval, že nie skladateľ, 
ale jeho chlebodarca bol určovateľom vkusu, udával ideál "objektívnej 
krásy" . Individuálne a subjektívne črty skladateľov boli takto obmedzené 
na minimum, ponajviac sa mohli prejaviť len v pomalých častiach in
štrumentálnych cyklických skladieb. Aristokrati netvorili, venovali sa 
zväčša zábavám iného druhu a skladatelia museli vlastnými skladbami 
obhospodáriť podstatnú časť hudobných produkcií chlebodarcu - nuž 
a tých bolo napríklad v 18. storočí nemálo. Poznáme skladateľov, ktorých 
tvorba presahuje stovky, ba i tisícky symfónií, opier, kantát, oratórií. 

Francúzska revolúcia a osvietenstvo otriasli hospodárskou pozíciou 
šľachticov. Myšlienky rovnosti, slobody a bratstva dodali skladateľom 
sebavedomia a odvahy do boja o individuálnu nezávislosť. Kým odchod 
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W. A. Mozarta od feudálneho chlebodarcu arcibiskupa Hieronyma Coloreda 
pred francúzskou revolúciou priviedol do veľkých hospodárskych ťažkostí, 
!-· v. ~e~thoven už mohol žiť nezávisle, ba bol voči šľachticom i uštipačný. 
Sľachttct ho však podporovali, lebo uznávali jeho génia i ľudskú rovno
právnosť a nepokúšali sa už udávať tón jeho tvorby. Toto malo pre Boo
thove~lOv indi~id_ualizm.us ~aiste nemalý vvýznam. _Beethoven bol jedným 
z J!rvych, kton sr mohl1 pn tvorbe uplatnovať sVOJe ja, svojskú predstavu 
krasy. 

Roztrhmúm pút medzi chlebodarcom a skladateľom vznikla fluktuácia 
skladateľov i skladieb. Miesto doterajšieho nedostatku, ktorý vznikol tak 
že, bolo viac slávností ako skladieb, začína vý·ber z mp.ohých diel od mno~ 
hych ~kladateľov. Výb~r viedol ku ~onkurenc~, kapitalistickej konkurencii, 
ako sučasť konkurencie obchodneJ. Prechadza sa i k zameraniu do 
hfbky , dochádza_ k špecializácii, k oddeleniu skladateľov od dirigen
tov, čo ovplyvnilo programy koncertov. Už nebolo treba písať mno
ho diel, ale také diela, ktoré zvíťazia v konkurenčnom zápase. K demon
štro;aniu 'tohto sta~í -~i P?Všimnúť, že napríklad ~ozef Haydn (t 1809) 
naptsal do 140 symfonu, kým Beethoven (t 1827) uz len deväť. Alexander 
Scarlatti (t 1725) napísal 115 opier (okrem 600 kantát) a Beethoven už 
len jednu, Rienhard Keiser (t 1739) 126 opier, Richard Wagner ktorý 
venoval celý život opernej tvorbe napísal ich lén 13, z ktorých sa hrÚba 10. 
Cl. De~ussy písal Pellea a Me~sandu skoro desať rokov. (Začal ju r. 1893, 
dokončil r . 1895, do r. 1901 JU prepracovával a premiéra bola až v r. 
1902). 
Možnosť ľahšieho cestovania podnietila vznik nového typu výkonných 

umelcov. Nežiada sa už množstvo, veľký repertoár - povedzme každú 
ned~ľu prev_edenie novej chrámovej kantáty - ale repertoár užší, strhujúci 
SVOJOU kvalitou. Toto VIedlo aj k momentu stupňovania virtuozity. 
~ô~ledky francúzskej revolúcie, rozvoj buržoázie a nastolenie kapi

talisttckého spoločenského poriadku priniesli do umenia konkurenčný 
~ápas, ktorého dôsl~do~ bol stál~ sa stupň~júci individualizmus. Stúpanie 
slo ruka v ruke s vyvoJom veľkych svetovych hudobných nakladateľstiev 
s rozvojom želez~c, ktor~ uľ~hči~ !ýchle c~stovanie, so vzrastom počt~ 
skl~dateľov. Vznik a rozšrrerue radta, ktorym sa reprodukuje hudba do 
cele~o .sv~t~, a l~tecká dbprava vyvrcholili konkurenčné zápasy a vybičo
va:fil~ t~di~duali,zmuv _až k chorobn~j vivisekcii. Do konkurenčného zápasu 
pnstupila aJ nova poztadavka, vytvarať nové za každú cenu· tvoriť to čo tu 
ešte nebolo, často i na úkor umeleckosti. Takáto je situácia n~ západe ~šte aj 
dnes. 

Konkuren.ci~ s~visí úzko s kapitalistickým spoločenským poriadkom. 
~~e. so~ta~st:ck~ spoločensk~ zriadenie prináša miesto konkurencie 

somalisttc~e _su~az~ru~, ~o však ruJako neznamená znižovanie kvality. Na
opak. Somalistrcka suťaz bude oveľa ostrejšia, lebo naše spoločenské zria
denie umo~~'?je širš~u pr?dukciu, _dáva možnosť viacerým ľuďom venovať 
sa kompoztcn- nuz a VIac skladieb, väčšia súťaž. Väčšia produkcia vedie 
nevyhnutne k prísnejšiemu výberu. Iba diela, ktoré zvíťazia v súťaži sa 
u~edú. Z toho_ vyplýva, že t reba komponovať čo najlepšie. Feudálny moci
pan by bol zaiSte už po roku prepustil zo služieb prof. E. Suchoňa a nebol 
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by čakal skoro desať rokov, kým napíše Krútňavu. Pre nás musí byť práve 
tento postoj prof. Suchoňa· k tvorbe - ideálom. Pravda, to neznamená, 
že by bolo treba písať každú vec dlho; rozhodne však možno za dlhší čas 
koncepciu lepšie domyslieť a dotvoriť~ 

Konkurencia, ale aj súťaženie u nás prinášajú skladateľom moment 
sústavného štúdia a starostlivého skúmania všetkého, čo sa deje okolo. 
Skladatelia vo feudalizme komponovali zväčša po celý život tak, ako sa to 
v učňovských rokoch naučili. Cesta dopredu u ~ednotlivc?v bola m_otivovan~ 
nadaním a hnaná snahou zdokonaľovať meneJ dokonale. Keď aJ preberali 
skladatelia tenory alebo aj celé časti (missa parodia) od iných, nebola to 
snaha obohatiť vlas~ný kompozičný štýl, ale naopak, to cudzie zdokonaliť 
a obohatiť o svoje. V čase konkurenčného zápasu však musíme poznať 
všetky výrobné tajomstvá konkurentov, aby sme ich mohli predbehnúť. 
Tým sú dané v tvorbe novšífh skladateľov štýlové zmeny za celé komp<_>
zičné pôsobenie. Napríklad v diele V. Kováka môžeme pozorovať obdobie 
ovplyvnené impresionizmom, u Bartóka v istom období prvky schonber
govské. Dnes musí byť skladateľ vždy mladý, aby sa vedei_svojsky vyrovnať 
so všetkými vymoženosťami, ktoré nesie doba. Pravda SVOJsky sa vyrovnať, 
nie eklekticky hatiť všetko, oo len vietor prinesie. Dnes musí skladateľ stále 
vedome hľadať nový svet. 

U nás na Slovensku sa vplyvom vývojových zvláštností, tým, že nám 
do r. 1918 chýbali základné predpoklady pre vä~ší rozvoj hudobného umeni~; 
posunul prechod k umeniu, poznačenému konkurenciou až skoro do tn
dsiatych rokov nášho storočia. U Jána L. Rellu môžeme napríklad sledovať 
prvky romantického subjektivizmu, (Osud a ideál, ústredná idea opery 
Kováč Wieland) no chýbal mu individualizmus, motivovaný konkurenčným 
zápasom, ktorému sa Bella snažil vyhýbať. Keď mu dr. Proc?á.zka z Pr?'h.Y 
pomáhal dostať sa na lepšie miesto, do Prahy, " bolo mu tazko zost?p1ť 
z .hudobného trónu" - ako sa sám vyjadroval - na ktorom vlado] 
v Kremnici. Taký" bol Bella, ktorého sa dotkli európske romantické snaženia. 
Ostatní naši skladatelia robili hudbu pre spoločenské (národné) slávnosti, 
zábavy a pod. mladej slovenskej maloburžoázii. Na partitúrach, v hlasoch 
alebo iných záznamoch je pri skladbách pripísané: "písané k otváraniu 
svetlice Matice slovenskej" (Kadav}', " Svitaj Bože"), "písané k po~rebu ... ", 
"písané pre Silvestrovský večer roku ... ". ~akét~ bolo zamera~~ tvorby. 
KonkurenčnÝ zápas v európskom meradle rm aru na um nepns1el. Preto 
ani nesledov~li , čo sa deje v hudobnom svete. Ba aj keď mali k tomu možnosť 
(Lichard), vedome to nebrali na vedomie a komponovali tak, a_by vt:o 
v Mart.ine a Mikuláši malo čo najväčší a čo najširší ohlas, aby čo naJlepsie 
splnili národne buditeľskú alebo zábavnú úlohu. o v•. o 

Skutočný konkurenčný zápas začal sa vtedy, keď Sl nas1 skladatelia za:
čínali uvedomovať, že komponovanie má aj širší dosah národn)\- a ~~dZI
národný. Keď v mysliach našich skladateľov začala. by~ rozhod~JUCOU 
myšlienka preniknutia za hranice, myšlienka predvederua d1ela na neJakom 
festivale súčasnej hudby. Na domácom fronte _nezačína} konkurenčn~ zó-pas, 
keď bola napísaná len prvá slovenská symfóma (vr. 1928), ale k~ď wh. bol~ 
viac, dnes asi 15,so symfo~ickými básňami: ko~certmi, kantát~m1 a,smtam~ 
vyše päťdesiat. Tento rap1dny vzrast z.a mekolko rokov urobil u nas veľke 
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zmeny v celkovom hudobnom živote. Pri pomerne malej reprodukčnej 
kapacite vo filharmónii a v rozhlase je už dnes prísny výber. 

S touto spoločenskou a umeleckou premenou súvisí aj zmena hodnotenia: 
menia sa kritériá hodnotenia. To, čo nám bolo ešte pred tridsiatimi rokmi 
dobré -lebo lepšie sme nemali - to dnes už neobstojí. Najlepšie to vidíme 
v oblasti opery, kde .Krútňava, J ánošík a Beg Bajazid nasadili úplne nový 
tón a tento automaticky odsúdil staršie práce. Uvádzanie starších prác na 
scénu bude skôr z pietne historizujúceho postoja, než zo živej potreby. 
Tomuto neúprosnému osudu neujdú ani mnohé naše dnešné výtvory. 
Budúcnosť niečo zmetie, ale stáva sa niekedy aj opak, že budúce generácie 
vytiahnu si kladný pomer k dielam, ktoré v súčasnosti prepadli, lebo pre
sahovali myslenie doby, alebo boli zabité zlým, nepochopeným predvedením. 
V iných krajinách šiel tento vývoj postupne, kým u nás je rýchlejší a je 
preto prirodzené, že ľudia skostnatelejších názorov sa markantnejšie do
stávajú do protikladu s vývojom, než bolo v obdobnej sit uácii v iných 
krajinách. 

Kto sa mal možnosť pohybovať \' staršej a väčšej knižnici, s úžasom môže 
sledovať, čo všetko napísali a čo všetko vyšlo tlačou. Na väčšinú z toho 
padá len prach, ktorý sa už neopláca ani ofukovať. 

Feudálne časy, keď skladatelia museli písať veľa, sú neodnatne za nami. 
Na odstránenie pre umeleckú tvorbu škodlivých čŕt kapitalistickej kon
kurencie zriaďuje socialistická spoločenská formácia Hudobný fond. Pravé 
poslanie Hudobného fondu nemôžeme preto vidieť odtrhnuté od úlohy, 
o ktorej práve hovoríme. Hudobný fond nesmie vykonávať funkciu feudál
neho aristokrata, že by vyžadoval alebo podporoval len kvantitatívny 
vzrast. Hudobný fond musí podporovať tvorbu takých diel, ktoré budú 
schopné nielen domácej ale i medzinárodnej konkurencie. 

Výklad individualizmu a všetko čo sme spomínali z kapitalistickej 
konkurencie by bol mechanický. No napriek tomu, už uvedené fakty ukázali. 
že je to jeden z najdôležitejších faktorov . Nemožno mn preto popierať 
vážnosť. Skladateľov hnali do pretekov, ktoré sa vplyvom pomalého vzrastu 
celkovej umeleckej úrovne obecenstva, ba dokonca pokriveného vzrastu, 
daného ekon01nickými podmienkami vývoja buržoázie, zvrhli na preteky 
vo vyhľadávaní všetkého, len nie opravdivého umenia. Známe sa stalo 
heslo "épater le bourgeois", ktoré sa' zakladalo na vedomom obracaní sa na 
snobov a na ľudí, ktorým ani tak nešlo o umelecký zážitok, ako skôr o sen
záciu alebo dokonca o škandál. Niektorí skladatelia písali skladby, kde sa
na klavír neudieralo prstami, ale päsťou alebo dlaňou - senzácia! Pravda, 
nebolo to vša~e takto. I v čase najväčšieho kapitalistického chaosu žili 
veľkí umelci, ktorí niesli dopredu neporušenú fakľu opravdivého• umenia, 
ktorým nové vyjadrovacie prostriedky neslúžili pre senzáciu, ale preto, 
aby mohli pomocou nich adekvátne vyjadriť pre svoju dobu nové myslenie 
a cítenie. 

Kšeftársky moment v kapitalistickej konkurencii najlepšie dokazovala 
a ešte aj dokazuje reklama. Skladatelia a skladateľské školy si našli svojich 
protektorov, aranžérov reklamy, ktorí o nich písali. Pre hudobnú vedu 
a hlavne pre hudobnú kritiku bola táto prax kompromitujúca, lebo sa 
dokonca rozšírili názory, že je toto jediným alebo aspoň hlav ný m poslaním 
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hudobnej kritiky. Dúfajme, že v našom spoločenskom· zriadení sa nám 
čoskoro podarí presadiť ideál, podľa ktorého bude prvoradou úlohou kritiky 
pomáhať vývoju aj tým, že bude oddeľovať zrno od pliev. Aj sám vývoj, 
ako sme už poukázali, robí takéto triedenie. Kritika môže urýchliť toto 
triedenie na dobré a zlé a môže tak pomôcť vývoju i skladateľom. Táto úloha 
hudobnej kritiky bude ťažká a nevďačná, no tým užitočnejšia. 

A teraz záverom, aký má byť pomer skladateľa k tvorbe u nás. Už z toho, 
čo sme písali je jasné, že tvorba sa dnes nevyhne tvrdému súťaženiu, v kto
rom si zmysel pre jestvovanie vydobyjú iba víťazi. len tie najlepšie práce. 
Čím bude väčšia produkcia - a na toto ukazujú všetky symptómy nášho 
rastu - tým bude väčší a prísnejší výber, tým viac diel postihne osud 
večného spánku. Musíme brať preto celý zápas čoraz vážnejšie a musíme sa 
naň dôkladne pripraviť. Táto súťaž sa musí viesť v umelecky a ľudsky 
vyššej sfére, ako konkurenčný zápas v kapitalizme. Nie konkurencia, ktorá 
vedie vo svojej krutosti až k sankcionovaniu akýchkoľvek prostriedkov. 
Nie konkurencia podvodom. Nespoliehať sa na to, že papier znesie čokoľvek. 
Papier znesie- to je pravda- ale neznesie živý obraz, živé prevedenie, 
znejúcu hudbu oklamať nemožno. :Možno síce oklamať niektorými efektmi 
pri prvom uvedení, ale dôkladnejšie poznanie diela prinesie iste vytriezvenie 
a vzápätí ochabnutie záujmu. Prázdnota diela sa pozná, i keď je dielo ako
koľvek napudrované a našminkované pikantnými disonanciami, farbistou 
inštrumentáciou a pod. Prirodzene tým sme nie proti vymoženostiam sú
časnej hudobnej reči. Naopak sme presvedčení, že všetky tieto prostriedky, 
či je to už nová harmónia, pracujúca veľmi dômyselne s disonanciami, nová 
inštrumentácia, nová, bohato vyvinutá rytmika atd., všetky tieto sú 
integrálnymi súčiastkami novšej a najmä súčasnej hudby. K nim smeroval 
viacstoročný vývoj a v nich tento vývoj dnes vrcholí paralelne s výrazovými 
požiadavkami dnešného umelca. Vracať sa dozadu a odstraňovať vymože
nosti, ku ktOrým sa ťažko dopracovávali generácie tých najlepších by bolo 
toľko, ako zavrhnúť vlaky a autá a chodiť peši. Teda nie zavrhnutie dneš
ných technických vymožeností a výrazových prostriedkov, ale n aopak 
striktná požiadavka, aby všetko toto bolo jedinou a neoddeliteľnou sú
čiastkou osobitého štýlu skladateľa a nie len kulisou na zakrytie nedostatkov 
tvorivej potencie. Ale vybudovanie si takéhoto osobitého štýlu, ktorý vedľa 
osobitosti bude súdobý a ktorý bude zároveň schopný vyjadriť všetko to, 
čo skladateľ chce povedať , to nie je ľahké. To si žiada dlhé, nezištné úsilie; 
veľké nadanie i nekompromisnú vôľu nájsť seba. V tomto zmysle vyme
dzujeme základný postoj umelca v socialistickej spoločnosti: ako prácu 
v plnom vedomí zodpovednosti voči sebe, ?tmenút i spoločnosti. Dôsledné 
smerovanie k tomuto nás už samo privedie a j k tomu, čo sme sledovali 
v celej úvahe: non multum, sed multa. 

* 
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LADISLAV BURLAS 

Alexander Moyzes a slovenská hudobná kultúra 

Zivotné jubileum skl~dateľa Ale
xandra Moyzesa je v slovenskej hu
dobnej kultúre významným jubileom 
umeleckým. Päťdesiatročný Alexan
der Moyzes je totiž prvým z ·genelfá
cie, v ktorej rukách sa za posledné 

. štvrťstoročie sformovala nová slo
venská hudba. Toto štvrťstoročie tvo
rí nesporne jednu z najbohatších 
a, na,jvzrušujúcejších statí našich 
kultúrnych dejín vôbec. V ňom pre
konalo slovenské hudobné umenie 
prudký vývinový proces, v ktorom 
sme dohonili takmer všetko, čo naša 
národná kultúra v minulosti nedo
siahla a nemohla dosiahnuť. V ňom 
sme dospeli až po náročné diela 
všetkých žánrov, nevynímajúc veľké 
útvary symfonické a operné. Tento 
závratný proces zrodu a štýlového 
vývinu slovenskej hudby je neroz
lučne spätý s menom i prácou Ale
xandra Moyzesa. Prácou skladateľ
skou, kritickou, pedagogickou i or-

Kresba E. ZI:M:MEROVEJ ganizačnou. Na všetkých úsekoch 
svojej práce nútil ho vtedajší stav 

našej hudby spfňať zakladateľs~é úlohy. Autor prvej slovenskej symfónie, 
symfonickej predohry, stál rovnako pri zrode slovenského hudobného škol
stva, hudobného vysielania bratislavského rozhlasu, ako i pri zakladaní 
SĽUK-u, Sväzu skladateľov a VŠMU. 

Nástup skladateľskej generácie, ktorý otvára svojou činnosťou Alexander 
Moyzes, možno označiť skutočne za revolučný. Oproti skladateľskej poho
dlnosti a čast-o i nedoukárstvu vystupuje so všetkou rozhodnosťou: prichá
dza nekompromisne, bez vnadidiel pohodlnej konvencie a zautomatizova
.ných postupov. Už prvé diela Alexandra Moyzesa symbolizujú prekonanie 
dovtedajších kompozičných výsledkov staršej generácie. Moyzes si uvedo
mil, že do slovenskej hudby treba prísť s niečím celkom novým, čo vyrastie 
z plnšieho a opravdivejšieho videnia osobnej a spoločenskej problematiky 
a v dôsledku toho i z hľadania nového tvaru a výrazu. Aby niekto zo slo
.venských skladateľov prenikol do sveta - píše Alexander Moyzes -
" musí sa preukázať takým dielom, ktoré znamená niečo. veľké a nové". 
Na inom mieste zase: " Diletantizmus zo slovenskéj hudby musí byť čo 
najenergickejšie vyhubený". To je v podstate nový revolučný program 
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Alexandra )1oyzesa v slovenskej hudobnej kultúre, program, ktorým zápa.sil 
o zrod slovenskej symfonickej hudby a s ním i o nové slovenské koncertné 
obecenstvo~ program, v ktorom sa formoval nový národný štýl syntézou 
vyspelej kompozičnej techniky so špecifick)'mi znakmi slovenského ľudo
vého prejavu. Nová slovenská hudba obsiahla tak v sebe vyjadrovaciu 
techniku viacerých novších svetových štýlov, ale sa nestala preto eklektic
kou, lebo táto syntéza s nov}'lllÍ špecificky národnými prvkami umeleckého 
vyjadrovania vytvorila hodnoty kvalitatívne nové. O vytvorenie takejto 
syntézy pokúšal sa Alexander M:oy zes viacerými cestami a spôsobmi. Nie 
každý sa daril a nie každý mal perspektívy. No v tom vidieť ťarchu a zlo
žitosť statočného umeleckého hľadania . 

Pri vzniku nového národného štýlu hral rozhodujúcu úlohu vzťah Moy
zesovej generácie ku ľudovej hudbe. Použitie jej prvkov v hudbe umelej 
nedialo sa konjunkturálne a ani nie na základe dobovej chuti a ·vkusu. 
Namiesto nediferencovaných predstáv romantického nacionalizmu snaží sa 
Alexander Moyzes a jeho generácia o poznanie skutočných a podstatných 
čŕt ľudového umenia. Staršia generácia slovenských skladateľov sa vyhý
bala istej časti ľudovej piesne, o ktorej sa nazdávala, že je neharmonizo
vateľná a v umelej hudbe nevyužiteľná. Alexander Moyzesa jeho generácia 
vybudovali práve na tejto časti ľudovej hudby, tonálne a melodicky svoj
ráznej, národný charakter svojho hudobného prejavu. 

Je len prirodzené, že vznik nového hudobného štýlu bol podmienený 
pravdivejším videním životnej problematiky. Alexander Moyzes je zo svojej 
generácie opäť prvý, ktorý venuje v svojom diele pozornosť sociálnym prob
lémom svojej vlasti a doby. Krompašský štrajk a jeho následky nachádzajú 
svoju odozvu v kantáte Demotáž, sociálna bieda a hrdinstvo drobných ľudí 
v predo hre Nikola Suhaj , jasný svetonázorový postoj v skladbe pre Delnícky 
dum, hrôzy druhej svetovej vojny v IV. symfónii a tak by sme mohli po
kračovať ďalej. 

Všetko to, čo vydobýjal revolučný Alexander Moyzes v slovenskej hud
be, stalo sa čoskoro klasickým. Táto skutočnosť svedčí o tom, ako bol 
vývoj posledných 25 rokov slovenskej hudby kondenzovaný: väčšmi ako 
inde stojí tu pri sebe umelecká prítomnosť a minulosť, nové umelecké rie
šenie s klasickým dedičstvom. Preto to. čo je ešte nové, vykupované pred 
očami jednej generácie v zápase proti starému a konvenčnému, stáva sa 
vzápätí a pre tých. istých dokonalým a harmonicky vyrovnaným - kla
sickým. Preto päťdesiatročného Alexandra Moyzesa môže tá istá generácia 
vidieť ako revolucionára i ako klasika. Mladá slovenská hudba má teda 
svojich živých klasikov a ich dielo ukazuje, že revolučnosť v umení sa s kla
sickým riešením navzájom nevylučujú , práve naopak, predpokladajú sa. 
Iba z veľkého a skutočne revolučného činu vzniká dielo novej klasickej do
konalosti a iba klasicky dokonalé riešenie je vrcholnou métou každého no
vého progresívneho snaženia v umeni. 

Miesto Alexandra Moyzesa v slovenskej hudobnej kultúre vzhľadom na 
jej rýchly vývinový pulz, je neobyčajné a zvláštne. Časť jeho diela tvorí už 
klasické dedičstvo slovenského hudobného umenia a jednako svojou teraj 
šou činnosťou patrí Alexander Moyzes medzi najvýznamnejších súčasných 
slovenských skladateľov. Patrí k nim v čase , keď pristúpili k budovaniu 
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slovenskej hudby už celé skladateľské generácie. To .svedčí o Moy?-esovej 
veľkej umeleckej osobnosti, a je to príklad viac než poučný. Umelec je do
vtedy mladým, kým dokáže svojou umeleckou vášnivosťou vždy nanovo 
a pravdivo vidieť v svojom umení svet a jeho problémy, kým dokáže byť 
revolučným. Ak tento postoj vie spojiť s dokonalosťou umeleckého majstrov
stva, zaistí svojim dielam obdiv nasledujúcich generácií. Preto jubileum 
Alexandra Moyzesa, pri ktorom si pripomíname z jeho hudby i diela staršie, 
ale jednako živé, je nie iba pietným aktom, ale je prehliadkou vitálnych síl 
našej súčasnosti ; je prehliadkou dosiahnutých úspechov novej slovenskej 
hudby. Je jubileom umelca, ktorý má právo i veľkú povinnosť ďalej budovať 
.a rozvíjať. naše hudobné umenie. 

ALEXANDER MOYZES, laureát št . ceny Kl. Gottwalda 

Na dobrú cestu 

Prvé moje smelé kroky do skromných začiatkov slovenského hudobného 
života takmer pred tridsiatimi rokmi našli cestu aj do redakcií vtedajších 
slovenských i českých novín. Hoci mi to okrem nepríjemností nič dobrého 
neprinieslo, predsa len si rád spomínam aj na túto svoju " novinársku" 
činnosť. Kdeže by som si vtedy bol pomyslel na slovenský hudobný časopis! 
Aj neskoršie, keď už o tom nebQlo pochýb, že sa hudobné umenie stane 
závažnou a neodmysliteľnou súčasťou slovenskej kultúry, som nepociťoval 
tento nedostatok. Veď kapacita koncertného života v hlavnom meste 
Slovenská pred dvadsiatimi rokmi za celú sezónu nedosiahla číslicu kon
certov dnes v jednom mesiaci! Rozvíjala sa však aj slovenská hudobná veda. 
Odtiaľ som počúval prvé reči o potrebe slovenského hudobného časopisu . 
Stal som sa zástancom tejto myšlienky a , aby som pravdu povedal, tak ako 
som voľakedy nepociťoval tento nedostatok, tak ma v ostatnom čase pálil. 
Naši hudobní vedci mi akiste dosvedčia skutočnosť, že o každom koncerte 
z prvej ČSR v hlavnom meste Slovenska majú zprávu. Nevie~, či to isté 
môžu dosvedčiť o koncertoch z obdobia toho mohutného rozmachu nášho 
hudobného života, o akom sa nám vtedy ani len nesnívalo. Vari nie sú za
chytené recenzentsky ani všetky koncerty zákl&.dného významu, akými sú 
napr. koncerty Slovenskej filharmónie. Na náš umelecký dorast, či už vyšiel 
zo Státneho konzervatória alebo z Vysokej školy múzických umení, sa 
v tomto smere už celkom zabudlo. 
Čaká teda na náš časopis veľa, veľa medzier, ktoré i dodatočne bude "treba 

vyplniť. · 
Zelám k tomu neprehľadné množstvo materiálu, želám redaktorom toľko 

príspevkov, aby sa im stoly prehýbali a želám k tejto zodpovednej práci 
horúce srdce a mladis~vý elán! 
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EUGEN ŠIMÚNEK 

O ďalší vývoj ... 
Vývoj v umení necháva ešte stále nedotknutý svoj konštantný princíp: 

že ani jeden jeho estetický ideál nezostal doteraz definitívny. Každý z nich 
bol vývinom prekonaný. Tvorba v duchu prekonaného estetického ideálu, 
epigonstvo, nemohla byť už umeleckou tvorbou v pravom slova zmysle. 

Vývin je nevyhnutou životnou formou umenia, ním sa drží umenie pri 
svojej aktuálnej životnosti a tento princip, či sa uzná za zákon alebo nie, 
platí s neúprosnou dôslednosťou. Delí umeleckú tvorbu v podstate do dvoch 
kategórií : na varianty toho istého estetického ideálu na jednej strane a na 
ďalšie rozvinutie a tvorbu nových perspektív na strane druhej. Ustrnutie 
vedie ku schematizmu, čiže k zániku umenia ako umenia. Skutočnú ume
leckú tvorbu predstavujú tvorivé diela, ktoré prinášajú kladnú umeleckú 
hodnotu, zahrnujúcu v sebe všetky požiadavky, ktoré sa kladú na umenie 
ako na umenie. Vývoj v umení je nevyhnqtným životným princípom, aby sa. 
autor udržal na úrovni umeleckosti, vyhol sa imitátorstvu, opakovaniu sa 
a schem1\,tickému omielaniu toho istého estetického kánonu na tej istej 
úrovni - typickej črty neumeleckých "umelcov", dobrých remeselníkov 
svojho odboru. 

Vývoj patrí k špecifite umenia nielen preto, aby sa udržalo ako umenie, 
ale i preto, aby splnilo svoju spoločenskú funkciu, aby sa nestalo viazanosťou 
na sf!'ltišizovaný vkus poslucháča z minulosti, zabudnutým estetickým 
ideálom. Ci už chceme, či nie, vývoj ide ďalej a preto jednostrannými náhľadmí 
nastolený estetický ideál nemôžeme považovať za ukončenie vývinu v umení. 
Celá naša skutočnosť je v pohybe, vo vývine a preto by mohlo pôsobiť len 
retardačne, ak by sa v nej zotrvalo na jednom pevnom a fixnom bode, ku 
ktorému by sa všetko malo vzťahovať, viazať, prípadne spúšťať i z ume
leckosti neumelecky nivelizovať. Treba počítať s vývojom celej našej 
skutočnosti, každej jej zložky, i s poslucháčovou umeleckou apercepciou 
a nebrať ho za limit na takej úrovni, akú nám ju tu nechala minulosť. 
Sfetišizovať, považovať za východisko i cieľ dôsledok toho, čo hodnotíme 
dnes pri kritike minulosti už negatívne, znamenalo by nedbať o ďalší vývin, 
čo by v umeleckej tvorbe znamenalo nedbať o skutočnú umeleckú tvorbu 
alebo len potiaľ, kým môže znamenať ekvivalent vkusu. 

Je celkom,prirodzeným zjavom vo vývine umenia, že v určitých fázach 
pozitívny umelecký program vychádza pasívne z negácie predošlého. S tým
to programom sa však dlho nevystačí; vyčerpá sa tým, že splní svoju po
zitívnu negujúcu úlohu. Po tejto fáze sa ukáže vlastná špecifická váha jej 
potencionálnych umeleckých možností. Je to už fáza hladania a tvorenia, 
ktorá čerpá už zo seba, lebo vývin nie je len pasívnym výsledkom a opakom 
negovaného, ale tvorivým, aktívnym kliesnením. Táto historická sku
točnosť sa opakovala i u nás. Obdobie, v ktorom konkrétny umelecký 
program vychádzal z negácie, bolo nevyhnutné. Negoval sa subjektivizmus 
v hudbe, no sa stalo i to, že pozitívny program, vychádzajúci z tejto negácie 
sa vytváral na základe protikladnosti a opakovosti: subjektivizmus sa 
viazal napr. na komplikovanosť, žiadal sa teda opak toho: jednoduchosť, 
akoby sa niektoré lapidárne hudobné účinky nedqsahovali práve kom-
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plikovaný m spôsobom, atď. Obdobie tohto detského negativizmu. · ktor\r 
bol azda i s takýmito omylmi historicky nevyhnutný, je za nami a ~tojím"e 
pred úlohou nájsť umelecké cesty už nie z negácie, ale z vlastných tvorivých 
~íl. Inak ~y tvorba i estetika ustrnula v schematizme, v prešľapovaní na 
Jednom rmeste, v opakovaní len toho pozitívneho, čo sa nám pasívne nasto
ľovalo z negujúcej opakovosti. 

Pretože teória nemôže nahradiť a vykonať samotnú tvorbu, konkrétne 
riešenie problematiky ďaľšieho vývoja čaká na samotných skladateľov. 
Kompetenciou a povinnosťou teórie je upozorniť na problematiku, pripadne 
hodnotiť, či sa tvorba uberá správnym smerom, či neupadá, ako je tomu 
najčastejšie, do jednostrannosti tým, že presadzuje novosť len vo ryra
zových prostriedkoch, len v obsahu, len v tematickom materiáli atď. Úloha 
aktívneho hľadania a konkrétneho riešenia je kompetenciou samotnej tvorby: 
ďalší vývin sa nedostaví mimovoľne, nechtiac, ale aktívnym úsilím, ktoré 
môže byť v kompozícii jedine faktom vývinu. Analýza môže viesť k ujas
neniu situácie, ale nové hodnoty treba tvoriť a vytvárať. A táto tvorba 
nemôže už žiť ďalej z negácie, ani z negácie len omylov, ani len zo syntézy, 
ale z vlastných umeleckých tvorivých síl a požiadaviek, ktoré sa kladú na 
umenie ako na umenie. 

Ďalší vývin má niekoľko podmienok, bez ktorých nemôže znamenať sku
točný vývin. Predovšetkým, aby zostal v medziach umeleckosti a opravdi
vého umenia, nesmie stratiť svoj predmet, človeka, tým, žeby sa stal jeho 
zdeformovaným prejavom a obrazom. Nemôže nám ísť o v)rvin za každú 
cenu, i za cenu umeleckosti. Ani o experiment, ktorý zostáva len expe
rimentom, ale nedokáže sa pozdvihnúť na úroveň objektívnej umeleckej 
hodnoty. Ani nemôže ísť len o inakosl, len o negáciú, len o novosť, prípadne 
len o syntézu. Zmysel umeleckého v)rvinu spočíva v tom, že ďalšia tvorba 
začína znamenať umelecky opravdu viac, umeleckou kvalitou viac ako 
predchádzajúce jej možnosti (napr. uplatnenie národného prvku na vyššom 
umeleckom stupni). Ďalší vývin nesmie znamenať rozklad umeleckosti
ako to vidíme v nejedných modernistických experimentoch, práve naopak: 
musí znamenať umelecký prínos s plným zreteľom na budúcnosť, ktorého 
má byť anticipáciou. Len vývin, ktorý znamená vyšší stupeň umeleckých 
možností, možno považovať za skutočný umelecký vývin. Pravda, z hľadiska 
dnešných našich spoločenských tendencií nemôže ísť len o nejaké samo
účelné stupňovanie umeleckých možností a kvalít. Vyššia umelecká kvalita 
je len jedna z podmienok ďalšieho vývoja. I v rámci umeleckosti môže ísť 
vývin rôznym smerom a nemôže nám byť ľahostajné ktorým. 

Je akútnou potrebou, aby ďalší umelecký vývin svojím charakterom 
zohral takú historickú úlohu, ktorou by prispel k ďalšiemu spoločenskému 
vývinu. Ďalší spoločenský vývin je dnes tou akútnou problematikou, ktorá 
zaväzuje hudobnú tvorbu vytvárať také estetické ideály, ktoré by objek
tívne zna~enali fakt ďalšieho spoločensko-kultúrneho vývoja. Dnešný 
stav umeiUa nemožno považovať za ukončenie vývinu. Počítať s ďalším 
umeleckým vývinom neznamená popierať jeho spoločenskú úlohu, práve 
~aopak, znamená boj o jeho naozaj pokrokovú úlohu: aby svojou formou 
I obsahom sa stal faktom nevyhnutne sa meniacich a vyvíjajúcich spoločen
ských tendencií. 
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JÁN SMREK 

Na adresu "Slovenskej hudby" 

Umelci sú jedna rodina. Už od mladosti najmilšími mojimi priateľmi 
boli maliari, lebo sme sa povahove i cítením· navzájom vždy dobre do
plňali. Pre mňa bolo veľkým potešením túlať sa po svete napr. s maliarom 
Martinom Benkom. Keď som ja písal, on ochotne pri mne sedel a pritom si 
čosi skicoval. Keď som písal o Holandsku - bolo to v Amsterdame - Benka 
mi hneď kreslil šumné Holanďanky. aj holandské kravičky, aj veterné 
mlyny a potom báseň vyšla zároveň s jeho kresbami. Aj nebohý Ivan 
Žabota mal takú náturu, že rád so mnou presedel celé hodiny, pritom si 
kreslil na mramorový stolík a nakúkajúc do môjho papiera, pokyvoval 
hlavou: Tak treba, písať treba! 

S muzikantmi sme sa tiež mali radi, aj sme sa rozumeli, ale ich pracovná 
metóda bola inakšia, než metóda literátov a výtvarníkov. Oni zväčša 
potrebujú klavír a preto tvorievajú v samote. Aj keď idú do prírody alebo 
na cestu , neradi sa dajú rušiť prítomnosťou priateľov. Ale keď už dielo 
hudobník dokončí a podarilo sa mu, rád sa ide deliť o svoju radosť aj medzi 
spisovateľov a výtvarníkov. Preto mám mnoho spomienok na krásne noci, 
strávené s hudobníkmi, či už to bol :Mikuláš Schneider-Trnavský, Alexander 
Moyzes, alebo neskôr J án Cikker a Krešimír Baranovič. Najmä dvaja po
slední náležite oplodnili aj moju lýru , Kto si otvorí moje knihy Hostina 
a Studňa, nájde tam mnoho básní hudbou inšpirovaných a aj vyslovene 
hudbe venovaných. (Pozri básne: Nížina, Óda na radosť, Piata symfónia. 
Vltava, Solvegina pieseň, Patetická symfónia atď.) Tieto posedenia s Bara
nov-ičom a Cikkerom boli vlastne pre mňa akousi vysokou školou múzickou. 
lebo tu som sa naučil vnímať aj hodnotiť Beethovena, Čajkovského, Dvofáka, 
Sibelia a vôbec ťažké, laickému uchu nie ľahko prístupné hudobné útvary . 
Tieto posedenia nazývali sme hudobnými sympóziami, a rodila sa na nich 
aj moja vlastná poézia. Čím ďalej, tým väčšmi som každé svoje slovo cítil 
hudobne - a niet sa čo diviť, že po čase som sa nadchol aj pre takú spolu
prácu so skladateľom, z ktorej sa zrodila opera Beg Bajazid. 

Teda sme jedna rodina a ja mám sto príčin srdečne sa tešiť zrodu časopisu 
"Slovenská hudba" . Budem ho horlivo sledovať a čítať . 

D. Šostakovič o tvorivej diskusii 
(Z predsjazdového diskusného príspevku, uverejneného v moskonkej Pravde 
27. JII.l957) 

V týchto poznámkach rád by som sa pozastavil hlavne nad jedným 
problémom, ktorý ma vzrušuje: a to je naša tvorivá diskusia. Veľa a často 
sa hovorí o tom, že nám tak prepotrebná diskusia o tvorivých otázkach sa 
rozvíja liknavo a keď aj niekedy debatujeme o vážnejších otázkach súčasnej 
hudby, tak obyčajne len v kuloároch. Nuž čože teda br~ni širokému rozvoju 
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tv?rivej disk_usie? _\'i~? hádam n?ž ?okoľvek iné - primitívne chápanie 
otazok, ktore kladie zivot ako dakeJ " kampane", snaha urýchlene urobiť 
súčet~ pr~dložiť ~onečnú formu_láciu,. ktorá sa napokon stáva dogmou 
a umŕt~UJe spo: uz v s~mom zač~atku Jeho rozvoja. 

Pre diskusm Je obzvlašť zhubne to, keď sa na posudzovaný zjav unáhlene 
a ľahkomyseľne nalepujú také nálepky, ktoré sa rovnajú zisteniu ne-
diskutovateľné", " nepodlieha posúdeniu" . " 
M~ to .azda ~načiť, že ,máme umele mierniť kritiku negatívnych javov 

tvonvosb, obchadzať os tre uhly , nenazývať veci svojimi menami? V nijakom 
prípade! Len dôsledná kritika neľútostne pravdivá, hovoriaca až do konca 
môže byť. úč~á a spoľahli:'á. A najmä preto, že slová kritiky majú byť le~ 
slovom čisteJ pravdy, musrme s veľkou zodpovednosťou a svedomitosťou 
pristupovať k riešeniu zložitých otázok. 
~a~dý o~jav.~o~ého. v umení je sprevádzaný pokusom a čím širší, smelší 

a, mdi~dualneJSI Je .za~e~, umelca, tým je zjavnejšia experimentálnosť. 
t ym v1ac umelec. "nskuJe . Ruka v ruke s prekonávaním vznikajúcich 
problé~o~ dosta~.a _sa u umele~ i čiastočné neúspechy. ale neúspechy, ktoré 
sa takynn ukazUJU 1ba na prvy pohľad. V skutočnosti to všetko nie je nič 
hrozného; ak je .správny všeobec~ý ideovo-estetický smer umelca a ak je 
zamerany v SVOJOm pohľade na z1votnú pravdivosť. 
Ni~~torým milovníkom unáhlených' dogmatických formúl však nejde 

o zloz1tosť a mnohostrmmosť posudzovaných javov. Dokonca sám úmysel 
~'.Yrovnať sa s P?ds.t: tou zl?ži~ho. j~vu, zd~ ~a .im po~ozri':Ým, diabolským 
c?lom. T~k vz.mkaJ~ ploche, pnm1tlvne defmJCte, vydavane v mene marxis
twk~-lenmskeJ. e~tetiky, .ale v_ podst~te diskriminujúce dialektickú a jemnú 
m~tod~ I?a~xistiCko-le~ms~eJ an~lyz~ umenia. Takéto definície sťažujú 
pnsvoJeme S_I umele~k~J skusenost1 maJstrov hudby. Stačí poznamenať, ako 
poma~y u 1~as doc:n~Jeme. hudobno-divadelné vý boje Sergeja Prokofieva. 
A pr~ve tieto vyboJe S H , . centre problémov súčasného operného 
umenia. . 

~.rincipiálno~ť a prisnosť musia sa bezpodmienečne v našich diskusiách 
s~aJať .s trpe~Iiv~s~u a pozorno~ťou v po~ere k ~.ložitým javom tvorby. 
D1skus1a, to Je t1ez forma. l! nas sa musia rozVIJať a prekvitať názory 
o hudbe a v tomto smere Je nevyhnutne potrebné smelé novátorstvo. 
Š~?l~ké o~a!'-o':'anie ~ršeob~cne známych znalostí neprivedie nás ani o krok 
bhzš,Ie k nesemu na!Ieh~vyc~. ~tázok súčasn~j hudby . Musíme nevyhnutne 
a d~sledne }'ozmotavať zloz1te klbko protikladov hudby XX. storočia. 
mus1me hlbs1e, bez vopred daných schém vyriešiť i zložité procesv rozvoja 
hudby v SSSR. ~ 

~n za týchto P?dmienok sa. naučíme stavať i posudzovať vynárajúce sa 
otazky tvorby. ~am n_a mysh ~apr. otázku hudobno-štylistického nová
torstva, a menovite, a~~ zmeny 1 poznatky máme oprávnene považovať za 
progresivne, obohacuJuce bohatstvo klasického dedičstva. Osobne som 
presvedč~ný o tom: že také poz~at~J:" sú, len t reba ich rozpoznať, oddeliť 
o.d negatlvny?h stranok, uvedonnť Sl wh podnetnosť v podmienkach realis
tiCk~ho um~ma. Treba ma;ť na mysli i takú zložitú otázku, ako je prístupnosť 
a narodnosť ~ud.by, ~tora ~a u nás tak často zjednodušuje, i otázku o spô
soboch rozVIJarua narodnych hudobných kultúr SSSR a mnoho iných. 



K preskúmaniu všetkých týchto problémov potrebujeme statočnú prácu 
a bezpodmienečne nevyhnutnú atmosféru družnej debaty, v ktorej sú 
vylúčené metódy demagógie alebo osočovania jednej z diskutujúcich strán. 

Veľmi potrebné by bolo poznávať hlbšie príčiny zaostávania nášho 
operného umenia. Zdá sa mi, že súčasná opera (tak isto ako dráma) musí 
byť lakonickejšia, prísne divadelná, trefnejšia vo svojich charakteristikách 
a najmä - dynamickejšia. Bolo by sa jej treba trochu podučiť z drama
turgie filmu a azda i z inštrumentálnej hudby. V opere musíme smelšie 
experimentovať a dosahovať to, aby nielen opery - veľryby - ale i 
skromné experimentálne pokusy videli svetlo rampy. Myslím, že je už 
dávno načase spolu s našou akademickou opm·no-baletnou scénou vytvoriť 
experimentálne operné divadlo, ktoré by bolo hlavným centrom našej 
opernej diskusie. Jeho osviežujúci prúd by čoskoro prenikol i do nášho 
akademického operno-baletného repertoáru. 

Mnoho sporných otázok nahromadilo sa u nás i v oblasti piesňovej 
tvorby. Je všeobecne známe, že v tomto žánri sovietska hudba dosiahla 
veľké úspechy. Piesňou sa naši skladatelia úspešnejšie ako inon hudobnou 
formou zžívajú s národom, a v tom je výnimočná účinnosť. propagan
distická sila a esteticky vzdelávacia úloha piesni. To ukladá skladateľom 
piesni mimoriadne veľkú zodpovednosť. V snahe zaujať piesňou čo 
najširší okruh poslucháčov, skladatelia nevedia sa niekedy vyhnúť honbe 
za lacnou popularitou. Lacnej popularit~ sa prináša za obeť esteticki· 
vkus a umelecká náročnosť. Pieseň klesá na nenáročnÝ vkus. Skúsenosť 
sovietskej hudby neraz dokázala, že piesd1 i popri populárnosti môže 
ostať umelecky na výške, môže byť v.vchovnou a. formujúcou estetick)r 
vkus poslucháča. 

Príhovor nositeľa Radu práce Frica Kafendu 

Boli to slová historického významu, keď predseda Sväzu slovenských 
skladateľov Dezider Kardoš na zasadnutí Ústredného výboru Sväzu česko
slovenských skladateľov dňa 2. decembra 1956, poukazujúc na výsledky 
diskusií za zlepšenie hudobného života na Slovensku, informoval prítomných 
medzi iným aj o prípravných prácach pre založenie slovenského hudobného 
časopisu. Bolo to znamením, že sa dávny sen slovenských kultúrnych pra
covníkov na poli hudobného umenia začína uskutočňovať. Preto som aj ja 
prijal s nadšením túto radostnú a potešiteľnú zprávu, že prvý hudobný 
časopis v dejinách nášho národa začne v najbližších dňoch vychádzať. 
Novozrodenú tribúnu slovenskej hudby čakajú veľké a ťažké úlohy . .Zelám 
jej , aby správnym chápaním decentralizácie našla cestu}'- intenzívnemu 
rozvíjaniu hudobného života na Slovensku do šírky i do hlbky v prospech 
budovateľského úsilia našej československej vlasti. 
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Hudobný skladateľ, keď píše prvé noty-svojej novej skladby, je vždy na
plnený úzkosťou. Vie, že bude potrebovať ešte veľa námahy a úsilia, než 
ju ukončí. No čím je úpornejší jeho zápas, tým väčší a blaženejší je jeho 
konečný pocit v-íťazstva. Tak je to aj s mladou "Slovenskou hudbou". Gene
rácie ju vytúžili, generácie o ňu bojovali. Naša radosť je tým väčšia, že 
konečne po toľkých ťažkostiach sa objavuje mladá, čistá a usmiata uprostred 
jari našej slovenskej hudby.- Želám jej , aby aj v budúcnosti ostala svieža, 
aby bola stále milým spoločníkom našej verejnosti, jemným seizmografom 
tlkotu našich muzikantsk~rch sŕdc a láskyplným i čestným sudcom nás 
muzikantov. · 

Ján Cikker 

ALEX AXDER ALBRECHT 

Zo spomienok na Bélu Bartóka 
(Úryvok) 

Keď som prišiel na Hudobnú akadémiu do Budapešti, Béla Barták už štúdiá 
skončil. Bol som však svedkom jeho úspechov i (ažkostí na začiatku jeho ume
leckej cesty. Pamätám sa napríklad, s akou zlomyselnosfou písal programový 
zošit o jeho symfónii ,,Koss1úh" . Vždy som bol na koncerte, ked hrali niektoré 
jeho dielo, alebo keá sám účinkoval. V tom ča.se, keď Barták začal zbieral ludové 
piesne, oblúbil si ma milý a V'ysokoctený umelec, starý Dávid Popperl) , ktorý 
ma pozýval do svojho pekného domu hral sonáty. Raz pri obede sme sa rozho
vorili o Bartókovi a jeho zbieraní ludových piesní, i o tom, že sumu darovanú 
štátom na tento ciel (išlo o slušnú sumu) venoval istému sirotíncu. Na to Pop
per, ktorý ne1;edel po maďarsky, povedal: " Er konnte gar nichts anderes tun, 
als es einem Waisenhaus zu schenken." Udivený som sa spýtal: "SclWn, aber 
warum ist das die einzige Läsung ?" Na to starý odvetil: "Er hat ja seine ganze 
Sammlung von V olksweisen." 

Raz pozval Stefan Thomán2) Bélu Bartóka, ako svojho bývalého žiaka, na 
akadémiu, alnJ mu Thornánovi žiaci zahrali už vtedy jeho vydané klavírne kom
pozície. Ja som hral Fantázi1t- a-mol, Barták ma pochválil a Thomán bol hrdý. 
Po mkoch som sa s Thománom stretol v Tatrá,ch a spýtal som sa ho, či sa ešte 
pamätá, s akou trémou sme hrali pred Bélom ? Prirodzene, že sa pamätal, ale mi 
aj povedal, že som bol 'U-ždy bezočivo pokojný. Veru tak, ako ani u Bartóka som 
nespozoroval ani len príznak niečoho podobného, ani ja som nepoznal trému. 
Barták ani velmi vela necvičil. Raz som ho navštívil pred koncertcnn a našiel 
som ho pílif na dvore drevo. Spýtal som sa ho, čo to robí, ale on mi pokojne od
povedal, že si Cu'ÍČÍ svaly na "klavírovanie". 

1
) Dávid Popper (1846-1913), svetoznámy violončelista. Od roku 1886 bol profesorom 

budapeštianskej Hudobnej akadémie. 
')Štefan Thomá.n (1887- 1941), profesor klavírnej hry na budapeštianskej Hudobnej 

akadémii. 
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Svoje vlastné skladby nehral spamäti. Ba dokonca, keď bola u nás aorrW, ~eč 
o niektorej z jeho skladieb a Bartók ju začal hral, často zaviazol. Pri jednej jeho 
.návšteve u nás - boli sme už obaja starší- sa zrazu spýtal: "Pamätáš sa ty 
na moju symfóniu " Koss1dh" z mladých liet? Na túto tému?" A zahral, 
pravda nie tak, aká ona skutočne bola. Ja som si potom prisadol ku klavíru 
a zahral som mu ju. Bartók sa usmial, a 1tznal. 

Videl som potom mnohé búrlivé Bartókove úspechy v čase, keď ludia už za
čali tušiť, že táto hudba ?ná predsa len čosi, prečo si ju musia vyyočut . .. U ž jeho 
prvá orche8trálna suita 1nala vel ký úspech. Dirigoval ju Stefan K erne1 3}. 

Bartók K ernerove dirigovania velmi neuznával, lebo pokladal jeho výkon za vel
mi' metronomický. Keá však odišiel z Pešti Egisto Tango,') ktorý dirigoval 
rtj " Dreveného princa" , povedal mi, že terctz bude najlepšie zveriť toto dielo 
predsa len Kernerovi. Tak sa aj stalo. 

Veru aj do Viedne som neraz zacestoval, keď tam mal Bartók koncert. Bol 
som tam svedkom velikán8keho Ú8pechu, ktorý mal Bartók so svojím druhým 
klavírnym koncertom. Koncert dirigoval Klemperer. Po koncerte sme išli spolu 
domov. Bartók žil tak skromne, že nešiel s ostatnými osláviť tento svoj 1í..spech. 

Často hrával aj diela iných amorov. V jeho podaní som počul Beethovenove 
sonáty 1nalú As dur, velkú As du1· a velkú A duT. Beethovena však hral trocha 
priobjektívne; zato je zaujímavé, s akou nesmiernou jemnost:ou, poetičnostou 
a nehou hral tento ocelový človek Mozarta. Nikdy na to nezabudnem! Raz som 
-~ ním cestoval do Budapešti, kde nu.U hral s filharmonil.,-mi Saint-Saen8ov 
koncert. Bol som prekvapený, lebo som vedel, že túto skladbu priam nenávidí. 
No dal sa nahovoriť. Ale koncert potom skvele zahral. Počul som aj vela Kodá
lyových diel v jeho presvedčivom a vehe1nentnom podaní. 

Bartók bol mojím profesorom (už po druhý raz v živote) v posledných dvoch 
ročníkoch mojho štúdia na Hudobnej akadémii. Bartók však n emal rád toto 
zamestnanie. Do učebne si nosil rôzne iné práce, aby si molwl k nim prisadnúť, 
keá daktorý žiak neprišiel. Tak napríklad raz, keď som prišiel za ním, držal 
v rukách slovenskú gramatiku a oznamoval mi, že zistil pôvod mena Dohnányi. 
- V tom čase som chodil k Bartókovcom aj privátne; B éla bol vtedy ešte slobodný 
a Bartókova matka robievala tie dobré perkelty, ktorými 1na potraktovali. Po ve~ 
čeri sme vždy muzicít·ovali. Bartók sa vtedy začal zaoberal Regerom. Poslal ma 
raz do druhej izby a vyzval1na, aby som povedal, v akej tónine bude hrať. Po
znal môj absolútny sluch, ale dôvodil , že táto hudba tak často a 1-ýchlo moduluje, 
že sa v tom nebudem vedieť orientovať. Ja som však už po prvom takte skríkol, 
že ide o O d1tr. Pamätám sa, že tonalitu som spoznal po jednom dominantnom 
septakm·de. Potom vyzradil, čo hral: bola to Regerova huslová sonáta O dur. 
Pri tejto príl-ežitosti mi povedal, že zistil, ako u Regera v reprízach vždy vela 
vypadne a dodal, že to len dokazuje, kolko zbytočného bolo na začiatku skladby. 

V tom čase, keď Bartók bol mladým profesorom a ja starým poslucháčom, 
začal komponovať svoje 1nalé klavírne skladby. Ukázal mi z nich prvé dve 
dokončené: jedna bola tá, kde v pravej ruke sú predpísané štyri _krížiky, v lavej 
.štyri bé; druhá začínala sekundou as-b. Povedal o nich, že ich umiestni do aké-

3) Štefan K erner (1867.- 1929), šéf budapeštianskej opery. 
') Egisto Tango (1876- ), taliansky dirigent, p ôsobiac i v rokoch 1912- 1919 

v budapeštianskej opere. 
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hosi albumu pre zázračné deti , "aby si skoro zvykli na neobvyklé veci". Na to 
~om mu povedal, že deti sa musia najprv naučiť spoznával staní hudbu a potom 
porozu1nejú aj hudbe novej. V opačnom prípade nepochopia ani jednu ani 
druhú. 

Posledným naším spoločným zážitkom na akadémii bolo, keď som hral De
bussyho náladový obraz, ktorého titul znie: Et la lune descend sur le temple 
.qui fut.') Prítomný bol práve riaditel Mihalovicl.•J, vypočul si dielo, potom 
pritlačil plochou dlaňou všetky klávesnice v rozsahu decimy a povedal: "To sa 
do toho tiež hodí." Také bolo pochopenie modernej hudby v prvých rokoch sto
reč ia. Oo mohol vtedy očakával chudák Bartók! 

Po skončení štúdií prišiel som domov a môj styk s Bartókom bol zriedkavejší. 
Bartókova 1natkct sa prestahovala k synovi do Pešti a tak Barták bol naším 
hosťom pri každej bratislavskej návšteve. V našom byte na Lodnej ulici S?ne 

1nali 1nalú host:ovskú izbu, ktorá bola pre Bartólcovu postavu a telesné rozmery 
celkom vyhovujúca. (Sfastie, že sme nehostili Händla alebo Rossiniho.) Náš 
·styk bol síce ovela zriedkavejší, o to však intenzím.!ejší. Aké milé boli tie obedy, 
večere, večerné t·ozhovory! V tom čase, prirodzene, zmizol pocit vekového rozdielu 
Jnedzi nami a stali SJne sa úprimnúmi priatelmi. Rovnako 1nal Béla rád moju 
ženu a synčeka. -Vždy s1ne si zahrali svoje nové diela, a štvorručné úpravy 
sme hrávali spolu. Prirodzene, že sme si vy1nenili o nich mienku. Bartókovi 
dobre padlo, ak mu odborník pochválil diela; mne sa velmi páčila jeho, v tom 
čase nová a ešte nevydaná klavírna sonáta; z plného srdca som ju pochválil. 
Vtedy len tak žiarila jeho asketická tvár. No, aj mne dobre padlo, keď mi chválil 
moju klavírn1t suitu. Vždy sa mu páčili časti s výrazným rytmom. 

Novinové kritiky, ktoré jeho diela hanili a ktorých bývalo čoraz 1nenej, ne
chávali ho chladným, ba čo viac, zabával sa na nich. Raz mi so smiechom uka
zopal album, do ktorého povlepoval všetky negatívne, alebo kolísavé kr·itiky. 

V o väČŠej spoločnosti bol Bartók zdržanlivý, ale v dvojici bol nenahraditelný 
spoločník. Nech bola reč o čomkolvek, bolo vidno, že už o nej niekedy uvažoval. 
Raz som mu rozpovedal svoj štvorhodinový rozhovor s Albertom 8 zentgy6rgyim7) 

o psychologických paralelách vedeckej a umeleckej tvorby. Ako hltal Béla túto 
tému a ako skvele sa do nej vedel zapájal! Často sme sa zhovárali o našich spo
ločných priateloch: o Endre Adym, o trocha diletantskom, no nadanom Bélovi 
Reinitzov·i8 ) , o Emo Dohnányim') , s ktorým si nie velmi rozumeli, ale s kto
rým si navzájom vedeli ocenil svoje vynikajúce vlastnosti. Raz mi povedal Bar
tók: ,,Ernä hrá skladbu ,Kissé ázottan' veru ovela lepšie, ako ja sám, - tah)mi 
mäkkými farbami." Pokial išlo o ktorési jeho iné dielo, už si nespomínam ktoré, 
podržal si prven8tvo v reprodukcii sám pre seba. Raz s1ne sa rozhovorili i o štvrt
tónovej hudbe Alojza Hábu. Béla vtedy povedal, že dnešný tónový systém nie je 
ešte ani zďaleka využitý, teda aká je potreba štvrttónov ? Ja som vravel, že z dia
toniky, obsahujúcej i malú sekundu a teda i 1)()Uónové kroky, vyvinula sa chro-

' 

6 ) :pruhá skladba z 2. cyklu "Images" z roku 1907. _ 
6 ) O<lón Mihalovich (1842-1929), maďarský skladateľ a dlhoročný riaditeľ buda-

peštianskej Hudobnej akadémie. 
7 ) Albert Szentgyórgyi (1893), madarský tmiv. profesor, lekár. 
s) Maďarský skla-dateľ (1878). 
9) . Maďarský skladateľ a klav irista (1877). 
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matika a z chmmatiky atonalita. Ide teda o logický vývin. Ale štvrltón? To nie 
je evolúcia. Azda revolúcia? Slovom, porozumeli sme si. Nie natolko však 
v otázke novosti ... Bolo to preto, lebo Bartók v niektorých veciach preháňal. 
Je prirodzené, že chcen~,e, aby hudba bola nová, inak je bezcenná. To však ne
znamená, že každá čiastočka takejto· hudby musí byl nová, napríklad, aby jej 
každý akord bol nikdy nevídanou novotou. Veď aj zo starších elementov možno 
vytvorit: celkom not•ú hudbu. Povedal som Bartókovi, že keď sa chystá nová bu
dova, nie je podmienkou, aby tehly boli nové - a budove nebude nič chýbať na 
novosti. Tých alJsolútnych novátorov, ktorí aj tehly tvoria nové, nie je tak vela. 
A nemožno tvrdiť ani to, že by tvorili vždy najcennejšiu hudbu. Niekedy áno, 
niekedy nie. Pred asi 30 rokmi tu bola škola SchOnbergových nasledovníkov 
(Wellesz, Weberna i.), váJnivých novotárov a veru iba po máloktorom z nich 
ostalo čosi z jeho práce. Honha za novotou zahnala väčšinu z nich do neúprim
nosti a ku hudbe konštr'lw-vanej. Nie som apoštolom eklekticizmu, ale ani spo
mínanúch novôt. Dobrú hudbu treba písať, ale jef zákony nemožno celkom dobre 
vyjadriť slovami. . . V oboch smeroch možno produkova( vel a dobrého i velmi 
vela zlého. 

Ak sa pozerá'TJIR- na Bartókovo dielo, nemôže'TIIR- povedať, že jeho najsmelšie 
diela sú najlepšie, ale nie sú nimi ani tie najumiernenejšie. Má diela neslýchanej 
·velkosti z jednej i druhej skupiny. Sám však pri posudzovaní iných diel, nevy
nímajúc z toho ani svoje vlastné, brat temer za jediné kritérium: stupeň abso
lútnej novosti. " Hrad 1.,-niežala :Jlodrofúza" si napríklad cenil vyššie než pre
krásne dielo " Drevený princ", i keď toto dielo je staršie, ate ešte viac si cenil 
" Mandm·ína": O poslednom zo spomínaných diel som raz povedal Dohnányi
mu, že má úchvatný text. Dohnányi však chválil text i hudbu "Dreveného prin
ca" . Bartókovi sa menej páčili Beethovenove diela, ktoré neprinášajú vela no
·vôt. Raz mi povedal na krásnu violončelovú sonátu A dur: " Neviem, čo tu bolo 
B eethovenovi''. 

Eklektikov bral velmi chladne. Na jednom koncerte dirigoval Václav Tal ich 
sifmfóniu d-mol od Caesara Francka. Na koncerte sme boli spolu s Bélom, ktorý 
nakoniec povedal o Franckovi: "0 kolko je väčší jeho význam, ako napr. 
Brahmsov". Velmi vysoko si cenil- a to plným právom- Chopina. 

Bartók mi viackrát hovoril čosi, o čom som nikdy nevedel, a ani dodnes ne
viem, ako tomu mám rozumieť. Povedal mi, že mu je bližšia francúzska hudba 
ako nemecká. Prijímal som to s tomášskou nevierou, lebo skoro nám všetkým 
je materinskou rečou línia Bachr-Beethoven-Brahms (pozri i mladého 
Bartóka! ). t·ažko si predstaviť, a})y ·niekto, precestujúc túto hranicu, cítil sa 
viac doma tam v diali ... No, nie je to vylúčené. 
Najväčším zážitkom jeho života bolo (podla vlastných slov) prvé počutie 

Tristana. ]Jfladý Bartók sa nesmierne zaujímal o zjav Richarda Straussa. Na 
budapeštianskej premiére Satome v Ľudovej opere sme boli spolu. Na J ocha~ 
nanomt kvartovú tému povedal, že je velmi pekná, plná sily. Skoda len, že sa 
nerozvíja spôsolxnn, aký je na začiatku, čo je pozorovanie velmi správne a jemné. 
Ešte za mladi sa naučil hrat: na klavíri z partitúry " H eldenleben" a bol by 
ho rád zahral Straussovi. Vtedy sa mu však nepodarilo dostal sa k nemu. 

V neskorších rokoch mu spôsobilo velkú radost vystúpenie Stravinského. 
Iba raz som ho videl bezradného: odcestovali sme spolu s mojou ženou a Bélom 
do Salzburgu na akúsi Kammerm'l,fsikwoche. Na programe bolo aj kvarteto 
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od Antona JV eberna. Po doznení diela pozreli 81ne sa s Ba1'tókom na seba: 
"Rozumel si tom~' ?" .. Nie." .,A ty?" " Ani ja!"- Ako dobre 'IJ'ieme- aj B ar· 
tók má diela nesmierne smelé, ale to čo sme vtedy počuli, bolo nad k.C/Ždú fan
táziu. Totiž Bartók je aj vo svojej naj1·evolučnejšej hudbe géniom, k!ím t·äčšinu 
z oných skladatelov možno nazvať iba smelými. O svojich dielach. 1.-to-ré t·epre
zentujú najkrajnejšiu líniu , Bartók sám často mbil vtipy, kochal sa v pred.sta1:e 
zdeseného obecenstva a v tom .sa prejavoval.u neho akýs-i opozičný element. 
Pri jednej príležitosti, keď bol Bartók u nás, prišiel s nejakým huslistom , ktor.lJ 
práve študo-val jeho vtedy novú h1talovú sonátu a chcel ju hrávať. B éla mu dal 
radu, aby ju v rozhlase nehral, lebo tam .sa môže poslucháč brániC. môže zavrie( 
rádio; na verejnom koncerte ju má hrať, lebo tam má publikum menej možnosti 
-obrany!. 

Mal som možnosť vidieť zrod Bartókovej pevnej a t·evolucionárskej moder
nosti. Nebolo to akési pomalé, postupné preforrnovanie, ale Bartók v kompmw
vaní- mohol mat: vtedy asi dvadsaťpäť 1·okov ·_ mal raz dos( dlhú pauzu,. Vtedy 
'rozmýšlal, ba sa až t1·ápil. a zmzu prišiel so štt .. ná.stimi klavírnymi sldadbami. 
To bol u neho obrat. zmd jeho 1wcého .§týlu. I ste sa k torn~t t·iaže aj nejaký vnú
torný zážitok. 

* * * 

Generálny tajomník Sväzu so\"ietskych skladateľov Tichou Chremlikov 
zúčastnil sa na premiére SYojej opery " V búrke" Y Bratislave. Zrodenie 
nášho časopisu privítal týmito slonmi: 

Velmi. sa teším, že 

slovenskí skladat elia 

a hudobní vedci bud ú 

vydávať svoj dastný 

hudobný časopis. 

Žiada sa mi pop1·iať 

časopisu, aby čo naj

viac osvet.foYal bohat)· 

slovensk)- hudobn~· :Gi

Yot a aby pomáhal 

skladateľom v riešení 

t ých problémov, k toré 

v súčasnej dobe sa nám 

javia ako najaktuál

nejšie a najpálčivejšie. 

T ichon Chr-ennikov 
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NAĎA PAVL:fKOYA 

Viliam Figuš·Bystrý a slovenská Iudová pieseň 

Keď sa dnes vraciame k menu 
Viliama Figuša-Bystrého, nie je to 
iba z piety, úcty k pamätným zja
vom našej hudobnej histórie, náš 
vzťah k jeho tvorbe i skladateľskej 
osobnosti je bohatší - určuje ho 
ešte živá snaha plnšie pochopiť a do· 
ceniť význam umeleckého odkazu 
jeho dielB. 

Meno Viliama Figuša-Bystrého 
spája sa logicky s menami sklada
teľov Mikuláša Moyzesa a Mikuláša 
Schneidra-Trnavského. Toto pozo
ruhodné trojhviezdie mien, ktoré oz
načuje v slovenskej hudbe koniec 
devätnásteho, začiatok dvadsiateho 
storočia, tvorí dôležitý medzník 
v sloven:>kom hudobnom vývoji. 
Tvorba Viliama Figuša-Bystrého, 
Mikuláša Moyzesa a Mikuláša 
Schneidra-Trnavského znamená pre 
nás začiatky národnej hudby slo
venskej a je zároveň význačnou ka-
pitolou vývinu realizmu v dejinách 

:Kt'cs ba 1'~ . ZIMMEROVEJ slovenského hudobného umenia. Nie 
je ľahké posúdiť jednoznačne toto 

obdobie vývoja slovenskej hudby; niet sa čo diviť, ak sa v minulosti pri 
hodnotení významu týchto troch autorov zachádzalo do extrémov, strie
dali sa rozličné názory od bagatelizovania ich snáh a diela až po vysoké 
cenenie, spojené pravidelne s nebezpečenstvom nekritického pohľadu. 

Správne pochopenie tvorby i osobnosti Viliama Figuša-Bystrého pred
pokladá predovšetkým pochopenie zvláštností , ktoré prinášala doba, 
Y ktorej žil a tvoril. 

Spoločenská a politická situácia v tomto období je určená zvláštnym 
postavením slovenskej buržoázie, ktorú už od jej zrodu stíha charakte
ristická vlastnosť rozvoja našej zeme v Rakúsko-Uhorsku: dvojitý útlak. 
Hoci vývin kapitalizmu prichádza k najvyššiemu štádiu a_ na Slovensku 
vznikajú mnohé priemyselné podniky, len veľmi malé percento z nich je 
v rukách buržoázie slovenskej - hlavné slovo má tu veľkoburžoázia 
rakúska a najmä maďarská. 

Je zákonité, že slovenské meštiactvo neuspokojuje sa s týmto stavom 
a zbiera všetky sily na ubránenie svojich práv - zostruje sa národnostné 
hnutie. Medzi najúčinnejšie prostriedky boja patrí súčasné umenie. V lit.e-

( 

rámom ·svete vstúpil do života klasický realizmus slovenský menami 
Hurbana-Vajanského, Hviezdoslava, Timravy, Kukučína. To, že v strede 
záujmov spisovateľov je sféra života ľudového, sem obracajú sa umelci 
ako ku žriedlu tvorby, pokladajúc ľud za jadro národa, je celkom v inten
ciách meštiackej triedy, ktorá v tomto období v ľude cíti najmocnejšiu 
oporu v boji o existenciu. 

Slovenské hudobné umenie obracalo sa na základe historicko-spolo
čenských tendencií bezvýhradne k ľudovej piesni. Musíme hneď povedať, 
že príklon k ľudovej piesni vlastne novum nie je. Umelá hudba na Slo
vensku napájala sa vždy výdatne z tohto zdroja, menila sa však funkcia, 
hodnotenie jednotlivých prvkov v ľudovej piesni, ako a v čom pôsobila. 
Na prelome devätnásteho a dvadsiateho storočia hrá rozhodujúcu úlohu mo· 
ment politický, poslaním je ľudovou piesňou sa k ľudu priblížiť a pôsobiť naň. 

Koncentrovanie sa na ľudovú pieseň určujú okrem mimohudobných 
momentov podstatne i momenty čisto hudobné. Keď uvážime, že Bellov 
odkaz nebol ešte docenený, predstavitelia tejto generácie nemali ešte 
na čo nadväzovať, okrem ľudovej piesne. Mikuláš Moyzes o tom hovorí: 
" Ako slovenskú hudbu poznali sme dosiaľ len slovenskú ľudovú pieseň, 
tento krásny výplod hlboko cítiacej slovenskej duše bez formálneho hu
dobného odevu." 

Ak sa takto dívame na životné dielo Viliama Figuša-Bystrého, osvetľujú 
sa nám mnohé sporné otázky, vyjasňuje sa podstata jeho tvorivých snáh 
a túžob, z ktorých veľa ostalo nesplnených. 

Viliam Figuš-Bystrý žil plne problémami svojej doby a citlivo na ne 
reagoval; dá sa tak súdiť z prejavov jeho osobnosti. ako sa zrkadlili v jeho 
článkoch i v diele. Mal prirodzenú snahu podať to najlepšie, svojím dielom 
aktívne pôsobiť, splňať aktívne úlohy. 

Z jeho teoretických názorov zaujme zodpovedný vzťah k otázke národ
nej hudby. Ak predtým táto otázka, vyslovená J. L. Bellom v sedem
desiatych rokoch, ostala nedopovedaná, hudobný vývoj prináša ju znovu, 
tým naliehavejšie, na rozhraní dvoch storočí. Viliam Figuš-Bystrý kon
centruje sa na problém národnej opery a spôsob, akým ho rieši, veľa povie 
o jeho tvorivých zásadách a názore na životné poiilanie svojho diela. 
"V opere sa dá znázorniť národná individualita, t am je sústredené všetko 
umenie a môže byť k službám národných ideí. A toto ma viedlo k zostaveniu 
tejto opery (Detvan - pozn.), aby ukázal svetu, čo majú Slováci. Čo sa 
týče hudobného štýlu opery, nakoľko som mal cieľ národnú hudbu tvoriť 
s národnýiDi hudobnými charakteristikami, nemohol som sa úplne poddať 
teraz panujúcemu modernému štýlu. lebo tým by som bol zlomil národný 
štýl. "1

) A ďalej: " Predstavil som si, aká to bude kultúrna udalosť, aká roz
koš pre slo~en~kú dušu, keď po prvý raz zaznejú v opernom vystrojení 
zvuky našeJ piesne ... keď sa ukáže náš salaš, naši valasi, bača, keď za
mumle melancholický hlas fujary a zabručia gajdy . .. " z) 

1
) Co súdi tvorca opery Detvan o dnešnom slovenskom hudobrúct\·e. Slovenský 
· národ 1926, č. 143. 

=) V. Figuš·Bystrý : Ako povstala prvá slovenská opera Detvan. Slovenské pohJady 
1928, str. 194-206. 



Za podstatné pokladá Figuš-Bystrý to, že "v opernom prestrojení 
zazneJ U zvuky našej piesne". Táto myšlienka, ktorá, ako vyplýva už 
z doteraz povedaného, vzniká zákonite, spfňa prvú požiadavku dnešného 
chápania národnej hudby, organického nadviazania na všetko cenné 
z domácej tradície. Čo je však s druhým, nevyhnutným predpokladom. 
osvojením si klasického svetového dedičstva hudobného ? Túto časť problé
mu nemohol Viliam Figuš-Bystrý ani jeho súčasníci riešiť správne, teda 
uspokojivo podľa dnešných nárokov. Obmedzuje ich izolácia hospodárskeho 
a spoločenského života slovenského a z nej vypl)rvajúca osudná izolácia 
slovenskej hudby, ktorá je špecifickým znakom jej dovteda jšieho vývinu . 

Nebola ľahká úloha, pred ktorú postavila trojicu význačných skladateľoY 
história. Dala im vidieť veľké ciele a vycítiť pálčivé problémy, no uprela 
im možnosť bojovať najmodernejšími zbraňami. Vysoko si ceníme to, 
že sa nikdy, do posledného dychu, nepoddali. 

Alojz Kolisek, keď hodnotí slovenskú skladateľskú generáciu začiatku 
dvadsiateho storočia, charakterizuje Viliama Figuša-Bystrého ako sklada
teľa najplodnejšieho. Skutočne, sú to desiatky opisov, ktoré nakomponoval 
Figuš-Bystrý, statočne sa boriac s nedostatkom odborného vzdelania 
kompozično-technického , ktoré nahrádzal neústupnou húževnatosťou. 
Súčasné pomery nevedeli dať možnosť Figušovi odborne sa vzdelať, vy
zbrojiť sa technicky- je to najväčšia krivda, spáchaná na tomto výborne 
cítiacom umelcovi. 

V strede jeho záujmov je ľudová pieseň. Prvé, čo určuje vzťah hudobného 
realistu Figuša-Bystrého k ľudovej piesni, je láska. Opravdivý hlboký vzťah, 
ktorý pramení v jemnom zmysle pre vzácne umelecké hodnoty a vo vedomí 
spolupatričnosti so svojím národom, s ľudom. K ľudovej piesni pristupuje 
s pietou a úctou , či vo svojich úpravách, či pri použití piesne v umelej 
tvorbe. 
Načúvajúc naliehavým požiadavkám súčasnosti, Figuš obsiahol v tvorbe 

takmer všetky hudobné oblasti. I keď svojimi kompozičnými vlohami bol 
predurčený k drobnejším hudobným útvarom, vedel si odvážne klásť 
i úlohy veľmi náročné. Za všetko hovorí jeho snaha vytvoriť národnú operu. 
tiež kompozícia rozmernej kantáty na básnický text Hviezdoslavov. 
Kompozičná metóda Figuša-Bystrého vychádza zo spracovania ľudovej 

piesne. Je pochopiteľné, že zostáva na prvom stupni, na jej prostej citácii. 
Jeho doménou je drobnokresba, ilustrácia. Jednako nemôžeme odsúdiť jeho 
pokusy dramatické, i keď musíme priznať, že dramatičnosť a dynamizmus 
veľkých foriem sú mu neznámym pojmom. 

Figuš ostáva folkloristom, no nie v tom pejoratívnom zmysle slova. J e 
hodno preskúmať podrobne jeho dielo a nájsť v ňom i dnes v mnohom 
poučenie. 

Pozdravujem srdečne zrodenie časopisu "Slovenská hudba", z lásky k hudbe 
s potešením ho vítam, želám mu vela úspechov a dlhého života v jeho kultúrnom 
poslaní. Národný umelec J-Iartin Benka 

28 

ROZHĽADY 

IVA)l" HRUŠO VSKÝ 

K PREHLIADKE TVORBY BRNENSKÝCH SKLADATEĽOV 

Prehliadky S'-·äzu československých 
Bkladatefov stali sa u nás už bežnou 
kultw·no-spoločenskou udalosťou, ktorá 
registruje kvalitatívny a kvantitatívny 
rast našej novej hudobnej tvorby. Treba 
však poznamenať, že nebezpečné úskalia , 
ktor6 so sebou a utomaticky prinášali 
tieto sumárne prehrávky, sa odstraňujú, 
určitá oficiálna konvencia , prevaha kvan
t ity nad kvalit-ou a v:V·berom, i neživot
nosť a štýlová stereotypnosť, mechanič
nosť začínajú sa postupne strácať z pro
gramov t~'chto prehrá\·ok . .Je radostn ou 
skutočnosťou, že česká i slovenská hudba 
r~·chlejšie napreduje YO svojom vývine, 
a pravdivejšie, reálnejšie odráža náš 
mnohotvárnv i dramatick\r život. Určité 
dlžoby nedá~nej minulosti, ktoré znižujú 
p riemer prehrávok, nemôžu však za
strieť pozitívn y znak noYého, presvedči
vejšieho a životn ejšieho umenia, ktoré 
'")-rastá z potrieb dnešných dní. 

Y tejto línii boli nielen nedávne pre
hliadky novej hudby Y Bratislave a 
v Prahe, ale i '-" Brne (YI. · prehliadka 
novej tvorby brnensk)·ch skladateľov 
v dňoch 22.- 25. marca 1957). Keďže 
som bol prítonm)· len na troch koncertoch 
prehliadky (I. a II. komorný koncert 
a Vokálne matiné) a nemohol som sa 
zúčastniť dvoch závažných symfonických 
koncert-ov (I. koncert s programom: 
Y. Blažek: )!oravsk~· tanec, 'ľ. Schaefer: 
Diathema pro violu a orchester, G. Kri
vinka: II. symfónia, II. koncert: F. Su
ch}·: II. symfónia, i\I. I štván: Zimná 
suita a .J. Berg : III. symfónia), r eferu
jem len o vypočutom. 

I. komorný koncert bol venovan)r 
novým sláčikov)rm kvartetám (Z. Blažek: 
III. kvartet, .J. Podešva: III. kvartet, 
K. Horký : II. kvartet, v podaní Doleža
l ov ho k'-·arteta). Yšetky tri diela sú 
p rejavom zrelého kompozičného umenia 
au tor oY, či už v tecJmickom spracovaní 
daného materiálu, v porozumení pre 
špecifick)· kvartetn)· sloh, alebo vo vý
raznej, bohato diferencovanej melodike, 
\" ktorej sa prirodzene odzrkadľujú 
znaky janáčko'1.·skej i sukovskej rnelo-

diky. Blažkovo mozaikovite, rapsodic.b."}· 
s tavané kvarteto je zaujímavé svojou 
dosť nekonvenčnou prácou na forme, 
nedosahuje však tú výšku technickej 
koncíznosti, vypracovanosti a dôrazu 
na detail i zvuk, čím sa zase vyznačuje 
di elo Horkého. P odešvov kvartet ne
sporne "vyhráva" v tejto ťažkej konku
rencii. Autor vedel presvedčivo postaviť 
dielo nielen formove, technicky, ale 
predovšetkým zaujal presvedčivosťou r e
či, mladíckou a živou spontánnosťou 
a nekonyenčnosťon . .Je to vefmi pozont
h odné dielo. 

Z viacerých diel II. komorného kon
certu (.J. Blatný: Prelúdium, fúga a toc
cata, M. Ištván: Pet impromptus pro 
klavír, A. Piňos: Uspávanky, C. Kohou
te k: Sonatína pro fagot a klavír, .J. Berg : 
Z klavírního cyklu "Mesfce", .J. Blatný: 
Cyklus piesní " .Jaro" , .J. Matys: Malá 
preludia pro klavír, .J. Matys: Sonáta 
pro violu a klavír) ma zaujal Bergov 
cyklus "l\•Iesíce" (technicky neobyčajne 
exponovan)• klavírny part, nevšedný 
expresívny výraz), Ištvánove pozont
hodné, sugestívne Impromptus a Matyso
va violová sonáta (dobre posadený 
violový part, reflexívnosť myšlienok). 
Ostatné diela nedosahovali ani priemer 
(Kohoutek, Blatný). l\1atysove klavírne 
prelúdiá. sú svedomite vypracované, no 
chýba im určitý jednotiaci prvok a nie
kde i vtip (pridlhé !). Oba cykly piesní 
sú dokladom ešte neprekonaných, zná
mych chronických kazov v našej umelej 
vokálnej literatúre. 

.Jedinečnou, priam vzornou reprodukč· 
nou úrovňou všetkých zúčastnených sú
borov vyznačovalo sa Vokálne matiné 
(účinkujúci: Lýskov detský sbor, sbor
majster doc. dr. Frant. L ýsek, P evecké 
sdružení OPUS, sbormajster .J. R ezní
ček, Vachov sbor moravských učitelek, 
sbormajster zaslúžilý umelec B. Bakala, 
Akademické pevecké sdružení MORA
V Al~, sbonnajster prof. .J. Veselka). 
So závisťou som porovnával výkon 
týchto telies, ktoré tak výrazne doku
m entovali neprekonanú moravskú tradí-

29 



eiu, s často iba ľahostajnou, mechanickou 
reprodukciou nových slovenských diel 
v Bratislave. Z množstva najrôznejších 
foriem a skladieb, ktoré odzneli na 
matiné, zaujali takmer všetky detské 
s bory (na jmä Sarauerov, Svobodov a s bo-. 
ry Podešvove), výrazný sb or Blažkov -
R odné zemi, no nadovšetko jedinečné 
TN kanzonety na slova V. Nezvala 
od Jana )fováka, zámerne písané v mad
r igalovom, renesančnom s lohu. Nová
kove Kanzonety vynikajú jemnou bás
nickosťou slova a hudby, dokonalou 

štylizáciou textu. Dielo je ďalším dokla
dom veľkého talentu autora. 

B rnenská. prehliadka, práve tak ako 
pražská a bratislavská, zdá sa byť tak 
dlho očakávaným nástupom do érv, 
v ktorej - dúfajme - :ttž d~finitívjí~ 
prekonáme detské choroby tvorivého 
tápania i neplodných diskusií. Viaceré 
skladby, ktoré sme v Brne počuli, sú 
toho potešiteľným prísľubom. Najmä 
príjemne prekvapila skutočnosť, že naj
zdarilejšie "špičkové" skladby prehráv
ky sú diela mladých skladateľov. 

==========~=====================================~=-=-==-=~-=======~~~~ 

ZDRAVICA LAUREÁTA ŠTÁTNEJ CENY VÁCLAVA DOBIÁŠA 
PREDSEDU SVÄZU ČS. SKLADATEĽOV 

Tak první (:íslo časopisu .. Slovenská hudba" ťuká už na naše dvere. J sme 
plni očekávání na první setkáni. Všechny naše sympatie jdou mn vstfíc, 
vždyť tímto okamžíkem je plne dosažen první velký cíl, kterého k radosti 
nás všech dosáhla slovenská hudba. Prejeme Vám, vážení a miH slovenští 
muzíkanti, prejeme sobe navzájem, aby "Slovenská hudba" byla slovenské 
hudbe verným. bojovnSrm druhem na další úspešné ceste. 

Yové pozoruhodnosti ,. ostraYskej in
scenácii Krútňavy. ](ažd á opera. ktorá 
prechádza scénami a stáva sa trvalou sú
častou repertoáru, nevyhnutne prechádza 
procesotn stáleho dirigentského a režijného 
domýšľania a dotvárania. Platí to i o Su-

Záber zo 4. obrazu: Katrena (B. Arseni
na) a Ondrej (Fr. J11nda). 
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choňovej opere Krútňava. Všetci v.!Jznam
nejší dirigenti a režiséri, ktorí ju dosial 
inscenovali (Ohalabala, Krornbholc , Ho
loubek, Frešo. Egelkrav.t a iní) prinášali 
v detailoch, ale niekedy i v zásadnejších 
veciach svoje osobitné, od iných odlišné 
pochopenie a riešenie. Dnes už m6žeme 
tieto inscenácie porovnávat, a rozhodoval, 
ktoré pochopenie je najúčinne'jšie a naj
priliehavejšie k námetu i Suchoňovmu 
kompozičnému štýlu. 

Jiedzi divadlá, ktoré priniesli nesporne 
najviac v kryštalizácii správneho dirigent
ského i režijného poňatia Krútňavy, patrí 
ostravská opera. Táto scéna, najmä záslu
hou dirigenta J . Vincourka a hosťujúceho 
režiséra Š. Hozu, priniesla v hudobnom 
naštudovaní i režijnom poňatí nové prvky, 
ktoré dosial v starších inscenáciách tak 
plasticky a jasne nevyšli. Vo Vincourko
vom naitudovani predovšetkým oslňuje 
dramatizaéná schopnost dirigenta. V in
courek, ktorý prežil dlhé roky na Slovensku, 
cíti správne celú operu ako drámu dedin
ského ludu. Svoju koncepcíu stavia hlavne 

na sýt01n orchestrálnom dramatickotn vý
raze, pričom na druhej strane je úspornejší, 
než iní dirigenti. v najvyšáích dramatických 
T..'"Ulmináciách. Tak r~apríklad za drama
ticky vrchol prvého obrazu nepovažuie 
stretnutie otca a Katreny so zabitým, a·le 
až sborový záver obrazu. Podobne i v dru
hotn obraze oproti tradičnej dramatickej 
hudobnej kulminácii pri stretnutí Ondreja 
so Štelinom, stavia l'incourek novú kul
mináciu, keá vrcholí prehováranie Katreuy 
(t Katrena napokon odchádza s Ondrejom 

z krčmy domov a sa priznáva k vražde, 
prenáša l'incourek celú výrazovú váhu na 
orchester. Osobitnými rubátami ešte 1xxl· 
i'Jiarkuje silnú dramatičnosť obrazu, na 
druhej strane však nedosahuje takej dra
tnatii'Jnosti u .~peváka, ktor.IÍ v tomto dejstve 
splošťuje svoj výstup a pokrivkáva za kla
sickým podaním našich Ondrejov (Hozu 
a dr. Pappa). Najväčšiu prehliadku schop
nosti ostravskej opery poskytuje záverečný 
obraz. Vincourek dosahuje obdivuhodnú 
gradáciu od počiatočnej odpustovej nálady 

:ť;á.verečná scéna 6. obt·azn: v popredí Br. Tanft·o,·á (K atrena) a J. H et·old (Štelina) 

zo žandárskej stanice. Treti obraz chápe 
dirigent hlavne ako svadobný obyčaj, za. 
t ial čo vnútomý duševný proces Katrenin 
mu ustupuje značne do pozadia. I stú stratu 
dejovej sily tohto obrazu nahradzuje Vin
courek tým, že mu obraz presvedčivejšie 
vyznieva optimistickou silou. Zaujímavé 
je aj Vincourkovo hudobné poňatie ďal
šie/zo obrazu- návštevy priateliek u Katre
ny a príchod starého Š telinu. V závere 
tohto obrazu zmierňuje Vincourek i HŽi
sér H oza Ondrejovu výbušnosť a krutosť. 
V d6sledku toho prináša tento obraz do cel
kového deja väčšie lyrické vyvážen·ie, než 
sme zvyklí v starších inscenáciách. V pia
tom obraze. !.·de sa opit.IÍ Ondrej tacká 

až k pri hláseniu sa vraha. Oproti obvyklým 
po1íatiam vytvára dirigent dlhšiu drama
tickú prípravu a napätie k vrcholnému zá
verečnému rozuzleniu. 

Pochopitelne, že veľa osobitost·í v hudob· 
nom naštudovaní ovplyvnil režisér štefan 
Hoza. H oza bol v tomto prÍ!pade viac ako 
režisérom. Bol tu uéitelom dokonal.éh<J po
chopenia slovenskej národnej špecifibwsM, 
dokresloval umelcom predstavy o živote, 
folklóre a histórii bratského slovenského 
ludu a až z tejto bázy vytv01il svoju réžiu. 
Preto aj českí umelci úspešne vystihli slo
venské národné špecifičnosti. V celku sa 
Hozova réžia vyhýbala akémukolvek reži. 
sérizmu. Hoza sa spoliehal na to, že priro. 
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dzené javiskové konanie bude dosť účinné, 
aby vyvolalo patričné dojmy. A v tejto kal
kuláci-i sa nemýlil . A zda len v niektorých 
miestach nedosiahli herci takú náladu, ako 
si to režisér predstavoval. Platí to najmä. 
o p·iatom obraze, ktorý v he1·eckom prejave 
trpel "salónnosťou", o príliš un~forntova_
nom príchode sbm·u v prvom deJstve a '~-· 
Cítil som, že v t•ežijtJom pláne ho hamovala 
i pomen1e chudoiYruí scéna L. Vychodila. 
ktorá, žial, je P,revažne nezau jímavá a vel
mi skromne splňa svoju funkciu, aby pod
porovala dej a jeho napätie. Naprot·i t01nu 

kladue p6sobili návrhy kostýmov od I . 
Tonkovičovej. 

V obsadení. ktoré som videl vynikol vý
borný J. Herdld ako Stelina, skvele vokálne 
(menej herecky) disponovaný J. lJlboth 
ako Ondrei a dramatickým, vdkým hlá/30111 
disponujúéa B. Tauft·ová. 

Ostravské publikum prijalo Krútňamt 
ako mimoriadnu umeleckú udalost. Ľudia 
o ope?'e s pochvalou diskutujú a myslím, 
že Kt•útňava otvorila cestu aj ďalším slo· 
venským opením na ostravskú opernú 
scénu. Z. ]1.'. 

MEDZNÍK V HISTÓRII SLOVENSKÉHO DIVADELNÍCTVA 
Slol·enské divadelníctvo pred nedávnom 

prežívalo slávnostné chdle. V dňoch 
lS. a 19 marca zišli sa do Bratislavy 
poprední (liVallelní pracovníci z celého 
Slovenska, aby tu na ustanovujúcom sjaz
dc položili základy Sväzu slovenských 
divadelných umelcov. Stretli sa tvoriví 
pracovníci-režiséri, herci, dramaturgovia 
s divadelnými ndcami, teoretikmi, publi
cistami. 

llž dávno sme cítili potrebu, aby diva
delní pracovníci, tak ako skladatelia. 
spisovatelia a v)·tvarníci, mall svoj vlastnj'· 
rvberový tvorhý a ideový sväz, ktorj'· 
by zdritžoval a - mobilizoval umelcO\' 
ť tvorbe umenia pravdiYébo, bojol·ého, 
fudového, opierajúceho sa o slávne tradí
cie nášho dlndelníctva. Za posledné roky 
nnikli diela, ktoré prešli už javiskami 
divadiel alebo čakajú na Sl'oje uvedenie 
a tu iste nemalú úlohu bude mat: Sl·äz 

Francúzska "opera comiquc" na scéne 
~D v Bratislave. Uvedenie nenáročnej 
a umeleck y dnešku u ž veia nehovoriacej 
komickej opery D. F. E. Aubera "Fra 
Diavolo" na scéne ND v Bratislave, núti 
nás predovšetkým zamyslieť sa nad tým, 
či bolo z hľadiska umeleckých snáh 
a výchovných úloh našej poprednej 
opernej scény únosné zaradiť túto operu , 
i keď ako oddych pre súbor a vyskúšané 
lákadlo pre pokladnicu do jej dramatur
g ického plánu. V podobe, akú dostala nie 
práve najlepším prekladom Št. Hozu 
s niektorými v ulgárnymi, niekedy až 
t riv iálnymi pasážami anglickéh o lorda 
či zb ojníkov Beppa a Giacoma a po m no
h)rch škrtoch sa zd á, že nebola práve naj 
v hodnejšou voľbou. Najvypuklejšie javí 
sa jej neprimeranosť pre scénu N D práve 
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pri ich hodnotení. Je zapotreby, aby 
kritika a hodnotenia práce súborov boli 
pravdivo ocenené, aby kritika pomáhala 
rastu súborov v ich mohutnom tempe 
vpred. Rozdelením Sväzu na dve sekcie: 
činohernú a spevohernú bude možno 
plnšie sa venovat obom divadelným 
žánrom. SYäz bude mat: dost možnosti 
ua uskutočňovanie školení, zájazdo,·, 
diskusií, súťaží a besied o tvorivých 
problémoch, s ktorými zápasí naše diva
delníctvo. Jeho dôležitou úlohou bude 
prehlbovať spoluprácu medzi českými 
(livadlami a českj·mi divadelníkmi v duchu 
československej štátnej nájomnosti. 
~ovozaložený výbor Sväzu slovenských 

divadelnÝch umelcov, ktorý pozostáva 
zo znám.ych pracovníkov činohry, opery, 
baletu a operety, čakajú veľké úlohy. 
~ám ostáva zatiaf želat novému Sväzu 
nJa úspechoY. Andrej Smolimk~· 

t esn ým časovým u vedením po premiére 
Cikkerovho "Bega Bajazida" . Tento v)·
kyv v dramaturgickom pláne oper.y je 
vo výber e výkyvom smerom dolu: m elen 
že n eobohacuje a .nerozširuje kmeňový 
reper toár, pre spomenuté účely by v tom
to prípade boli naporúdzi oveľa: súcejši~ 
diela, či už z·našej a lebo svetoveJ operneJ 
produkcie, no naviac vychyiuje _vývojovú 
líniu umeleckého napredovama opery; 
danú dramaturgický m plánom ostatných 
dvoch rokov. . 

Naštudovanie opery "Fra Diavolo': 
bolo zverené dirigentovi G. Auerov1 
a r ežisérovi NL Fišerovi za v)•tvarnej 
spolupráce M. Kravjanského a. h. Hu
dobnému naštudovaniu opery .vcelku 
nemáme čo vvtýkať. Žiadal by sa s íce 
na niektor~•ch. miestach väčší spád, urči-

J 

' 

tejšia ľahkosť vo výraze. Spevácke hlavné 
úlohy boli obsadené alternujúcim spôso
bom a väčšina spevákov dosiahla dokon
ca a ž veľmi dobrej úrovne. Najťažšiu 
úlohu mal bezpochyby režisér. Bol totiž 
postavený pred ťažkú úlohu, vyrovnať 
sa okrem iných problémov s hovoreným 
slovom u spevákov, čo prinieslo súčasne 
aj nemalé problémy v riešení vonkajšieho 
výtvarného hereckého prejavu, mimické
ho aj pohybového. I keď režisér Fišer 
vystihol celkový spád opery a v súlade 
s hudbou správne udal rytmus celému 
javiskovému dianiu, n epodarilo sa mu 
všade rovnakou mierou dosiahnuť rovno
merné tempo a spád ,javiôkovej akcie. 
Príčinu vidíme v určitej roztrieštenosti , 
nejednotnosti výtvarného riešenia herec
kého prejavu pri hovoren om a spievanom 
s love. Dojmom chaotičnosti pôsobili naj
mä prechody z pasáží spievaných do pa
sáží hovorených. Spôsobilo to preexpo
núvanie pohybovej zložky pri hovore
n ých pasážach niekedy až do karikatúry, 
kŕčovitosti. T ým s tatickejšie potom vy
znievali pasáže s pievané. V hovorenýéh 
pasážach robila badateľné, v niektorých 
rolách až rušivé ťažkosti dikcia. Ak má. 
táto opera pôsobiť sviežo a vtipne, čiže 
ak má mať všetky atribúty svojho žánru, 
žiada sa tu rozhodne pomoc a rada čino
herného odborníka. V celkovej režisérovej 
koncepcii bolo badať istú bezradnosť 
s postavou Fra Diavola. Vyviera celkom 
logicky z nevyjas nenosti predlohy~ Nie 
je nám jasné,či je Fra Di~>Nolo dobrodmh, 
bandita alebo "kráľ zbojníkov" , ktorý 
okráda bohatých, n o pritom šetrí "ženy 
cnosť" a má a j isté sympatie, obdiv ľudu. 

Veď v l. dejstve spieva o Fra Diavolovi 
Zerlinka: "Rád hľadí z výšin brál ten 
zbojník, pýcha vznešená, zbraň mu visí 
z ramena, pohľad má. ani kráľ." Táto 
neujasnenosť post-avy Fra Diavola viedla 
režiséra k prekarikovaniu postáv anglic
kých manželov (najmä v podaní dvojice 
Hanáková--Martvoň), takže koniec ope
ry s usvedčením a zajatím Fra Diavola 
zanecháva už celkom konfúzny dojem. 
Najslabším miestcm bolo z režijnej, ako 
aj z výtvarnej stránky 2. dejstvo. To, 
čo mala byť Zerlinkina komnatka, 
bolo skôr voľajaké neusporiadané stave
nisko pevn osti a nie obytného domu. I re
žijné ri€Šenie t ohto dejs tva pokladám 
z každej stránky za umelecký omyl, plný 
nevkusu , pre ktorý na scéne ND môžeme 
ťažko nájsť akékoľvek odôvodnenie. 

Celú operu zachraľíujú vlas tne len 
spevácke výkony, z ktorých v prvom 
obsadení treba priaznivo hodnotiť najmä 
výkon A. Hornungovej, A. Kucharského 
aJ. Martvoňa, i keďF. Šubert prekvapil 
herecky plastickým a pohyblivým zvlád
nutím tejto roly. O. Hanáková nemala 
všetky miesta rovnako vydarené a rušivé 
boli jej ťažkosti s hovoreným slovom. 
V druhom obsadení zaskvel sa v plnom 
hlasovom lesku dr. J. Blaho, no aj A. 
Hrušovská aJ. \Viedermann podali spe
vácky ucelene vypracované a sympatické 
výkony. Pamela J. Gabajovej bola hla
sove aj herecky vyrovnanejšia. Tak isto 
aj dvojica inž. Černý a J. Sekera bola 
najmä z hereckej stránky "decentnejšia" 
ako Beppo a Giacomo F. Krčmára a A . 
Baránka. · 

M. J. Terrayová 

Z KONCERTOV SLOVENSKEJ FILHARMÓNIE 
K oncert Slovenskej filharmónie 28. 

·a 29. marca pr iniesol okrem Slávnostnaj 
predohry .J. L. Bellu a Piesní o zemi 
od G. Mahlera, novinku la ureáta štátnej 
ceny Eugena Suchoňa - Symfoniettu 
rusticu. 

Po málo zaujímavej a "neškodnej " 
predohre so zvýšenou pozornosťou sme sa 
započúvali do Symfonietty, ktorá je 
vrcholnou časťou z cyklu inštruktívnych 
skladieb Obrázky zo Slovenska. V cykle 
s i autor vytýčil cieľ od skladieb obsahove 
a technicky na jjedn oduchších postupne 
zvyšovať popri nárokoch technick:(rch 
i progresívosť hudobne výrazových pro
striedkov. Z tohto aspektu iste skladba 
splní' svoje poslanie, . avšak použijúc pri 
jej hodnotení suchoňovsky vysoké kri-,. 

tériá, možno jej vyčíta-ť istú stereotyp
nosť v invenci i a chýba nám v nej tá 
vynaliezavosť vo výrazových prostried
koch , na akú sme b oli u Suchoňa na 
vyknutí. To, či bol skladateľ v tomto 
prípade natoľko viazaný svojím zámerom 
je otázkou, o ktorej sa dá diskutovať. 

Dirigent Ľ. Rajter si zaradil do svojho 
programu Mahlerove Piesne o zemi, 
k torých delikátna a zvukove precízne 
diferencovaná partitúra by si vyžadovala 
pozornejšie naštudovanie, no i tak ich 
u vedenie značilo veľký prínos. Ako 
sólisti účinkovali M. Krásová (alt) a I. Ži
dek (tenor) z Prahy . Najmä Marta 
Krásová skvelou kultivovanosťou výrazu 
a farbou hlasu je priam predurčená 
k interpretácii Mahlerových piesní. if ej 
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· účasť pri bratisla,·skom prevedení diela 
zaručila hlboký umelecký zážitQk. 

V abonentnom koncerte 4. a 5. apríla 
uviedla Slovenská filharmónia popri Dvo
Ťákovom K oncerte pre violoncello dve 
skladby, ktoré vzbudili veľký záujem 
u publika: Očenášovu kantátu Oslobo
dená zem a R espighiho Rímske s]áY
nosti, ktoré boli pre bratislavské obe
censtvo novinkou. (A koľko príjemných 
prekvapení čaká ešte Bratislavčanov!) 

Prvá odznela Očenášova Oslobodená 
zem. J e to dielo staYané na monu
mentálnej z·nlkovosti, \ '0 vrcholných 
miesta{!h vhodne podporenej zvukom 
organa, pritom však prehľadne a logicky 
inštrumentované. Sbor najmä v drama
ticky exponovaných miestach je skvele 
posadený a znie priebojne i voči tak 
mohutne obsadenému tutti. Pregnatné 
nápady v ostinát~ a inštrumentačná 
vynaliezM osť nás u Očenáša natoľko 
neprekvapuje ako formová monolitnosť 
skladby, písanej ako jedným dychom, 
ked v minulosti bohatstvo invencie 
často narúšala celistvosť Očenášových 
skladieb. Sadzba má polyfónny charakter 
ako i v predchádzajúcich skladateľových 
dielach, je však prehľadnejšia a oproste
ná od množstva hlasov. ktoré často 
vytvárali rušivé anti tézy, pritom však 
zachováva podstatné znaky Očenášovho 
rukopisu. Obsah Hviezdoslavovej básne 
je vyjadrený adekvátnymi prostriedkami 
hudobnými so zvláštnym zreteľom n a 
formovú kontinuitu textu. Na úspešnom 
prevedení diela sa podiela dirigent T. Fre
šo a v nemalej miere sbormajster J. 
Dobrodinský a je tiež zásluhou ich ako 
aj celého kolektívu, že už dnes môžeme 
Očenášovu kantátu spolu s ukážkou 
z baletu prevedenou na prehrá v ke nových 

Koncert sboru Umeleckého vojenského 
súboru. Koncert sboru Umeleckého vo
jenského súboru, hrdinu SSSR Kpt. 
Jána Nálepku, nositele vyznamenání 
"Za vynikající práci" na m é prekvapení 
byl vlastne absolven t ským vystoupením 
frekventanta Vysoké školy musických 
umení v Bratislave Jozefa Štelzera, který 
tímto koncertem skládal záverečnou 
zkoušku ze sborového dirigování. Dave
del jsem se také, že toto nebyl první 
absolventský večer t oho ~u. Ejhle, 
v ďalším úseku predhonila Bratislava 
Prahu! V Praze stále považují výcvik 
sborového dirigováni za část výcviku 
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slovenských skladieb hodnotiť ako jeho 
vefké tvorivé úspechy, ktoré sú dobrou 
prognózou pred uvedením jeho baletu. 

Sólista Slovenskej filharmónie A. Berky 
sa pričinil o to, že svojským spôsobom 
zahrajúc Dvorákov čelov)r koncert, oživil 
túto melodicky neobyčajne bohatú sklad
bu v mysliach poslucnáčstva a hoci 
v Bratislave mali sm e možnosť počuť 
koncert už viac ráz, predsa krásny tón 
Berkyho čela vždy znovu vie upútať 
pozornosť najmä v poetických úsekoch 
skladby. Čo sa týka poetického pred
nesu, orchestrálny sprievod zaostával 
za sólistom azda preto, že ostatné sklad
by px:ogramu boli mimoriadne technicky 
náročné a zrejme vyčerpali orchester 
i dirigenta, ktorý pre malý počet skúšok 
sa iste zameral na Očenáša a Respighiho. 

R espighiho Rímske s lávnosti sú sklad
bou zvukového opojenia, plné inštru
mentačných n ápadov, slúžiacich sklada-

. teľovi k rozpútaniu orgií, ktorých sa 
zúčastnia všetky nástroje symfonického 
orchestra, klavír obsadený štvorručne, 
organ a dokonca i mandolina. V Rím
skych slávnostiach zablysol sa orchester 
Slovenskej filharmónie v plnom lesku 
a technickej suverenite, na čom mal 
nemalú zásluhu dirigent T. Frešo, ktorý 
do skladby vniesol ľahkosť a bezprostred
nosť, ktQrá. spolu s vtipom rytmických 
úsekov skvele vystihla náladu rímskych 
slávností dirigentovi iste osobne blízku 
z čias jeho štúdií v Taliansku. Nadšené 
obecenstvo si vynútilo opakovanie po
slednej časti a tým nielen vyslovilo 
svoju vďaku dirigentovi a orchestru, 
ale vyjadrilo i svoju muzikálnu vyspe
l osť a vkus, s čím by sa iste malo ešte 
dôslednejšie počítať v drama.turgickom 
pláne filharmónie. (ka) 

dirigování orchestrálního a tak posluchači 
dirigentského oddelmí absolvují orcheRt
rálním koncertem, prípadne rízením O~r· 
ního predstavení. Sami posluchači pak 
považují sborové dirigování jen za pni· 
chodné studium a proto také žádný 
z mladých absolventu dirigmtEkého od· 
delení Al'\iU, JAMU se nevenuje fízení 
sborového zpevu. 

Dalším prek~apením byl porad kon
certu , za který by se n emusilo stydet 
žádné z našich _ predních sborqv)'ch 
teles. Vyvrcholením večera pak by lo beze 
sporu provedení cyklu "0 horách" lau
reáta štátnej ceny, hudebního skladatele, 

Prof. Eugen Suchoň a dirigent J. Štelzer " kruhn členov sboru UVS 

prof. Eugena Suchone. Po všech strán
kách náročné toto dílo, vyžadující nejen 
peveckou techniku (Hrmavica), intonační 
presnost, ale v neposlední rade muzikál
nost vóbec, by lo provedeno s takovou 
intonační jistotou v každém hlase, která 
udivovala a na které pevci prokázali, 
jakých možností je schopno 64-členné 
teleso, ovládané nadšením pro sborový 
zpev a vedené neméne nadšeným diri
gentem. Strední část koncertu byla po 
umelecké stránce nej lepší. 

V první části jsme slyšeli úvodem 
vzorne pi·ednesený dvojsbor slovenského 
klasika Jána Levoslava Bellu "Ty zem 
krásna" jako ukázku vokálni polyfonie. 

Tempo Foerstr ova s boru Skrivánkovi 
bylo více než problematické . Foerster , 
ač tém er u všech svých skladeb uvádí 
presná tempová označení v jazyce ital
ském, použil u tohoto s boru českého ozna
čeni "Ne príliš rychle", což by v italštine 
znelo asi "Allegro ma n on troppo". Snad 
toto nepresné ozna-čení zavinilo ono ne
únosné tempo. Stačí však jen zamys lc t 

se nad smyslem Sládkových veršt'l, aby
choro došli k poznání, že rychlý a misty 
i rubátový prednes této komorní, lyrické 
skladby je s hudbou Foerstrovou proste 
neslučitelný. U nás je již vžitá foerstrov
ská tradíce, foerstrovské pojetí, foerstrov
ský prednes, ve kterém stránka dekla
mační ustupuje do pozadí, aby dala vy
znít foerstrovské harmonii a vedení 
hlasu. Pri nerespektování této foerstrov
ské tradíce zanikne i·ada kouzelne krás 
ných míst jako naJ>fíklad zpev ski'ivánka 
- sekstakordy po basovém sólu "Di
vám se a slouchám" , nebo barytonové 
solo "Co v nich kvete, ple~:á". 

V pevecky vypjatém a rytmicky zají
m avém sboru národního umelce Miku
láše Schneidra-Trnavského " Padol ka
meň" uplatnili pevci rubátové požadavky 
v plné míre. 

Svoji technickou zdatn ost si sbor ove
ril r ovnež na nejdelším a nejnáročnejším 
sboru Bedficha Smetany Písni na mori. 
MeH tkem tu zustává polkový rytmus a je
ho šest.náctinové dvojice na počátku 



a hlavne ku k onci skladby "hle, již nám 
v ruce tleskaji" , kde zpravidla již pev
cúm d ochází dech . V tišteném programu 
se opet objavilo - kdysi tajemné slovo 
"sieni ce" (" j i ž ke krmidlu k slenici"), 
ačkoliv je již dnes prokázáno, že je to 
" sklenice", (viz Dr J osef Plavec: Sme
tanova tvorba sborová. str. 233, 234.). 

Tretí od díl k oncertu byl zahá jen 
komposične mistrovsky na.psaným sbo
rem laureát a š tátnej ceny Alexandra 
Moyzesa " Ide verbunk". Užasná, jedi
nečná p tisobivost t ohoto sboru spočívá 
v pods tate na dvou složkách: tempu 
a dynamice. P o desetitaktovém úvodu 
"Andante, un poco tenuto" zpívaném 
forte, následuje hlavní čá.st skladby 
označená. tempem "alla marcia con 
moto" a dynamickým znaménkem pp, 
k teré se vždy po 16 taktech stupňuje 
na p , mf, f, ff, a piu ff. Záver skladby -
podobne jako začátek je volný : " m en o 
m osso e m olto grave". Toto pateré 
odstupňování síly a dodržováni prede
psaného tempa zvyšuje mnoh onásobne 

účinek d íla na posluchače. V záveru kon
certu zaznely pak úpravy lidových písní_ 

Dirigen t ovládl sbor gesty úmernými 
a v po jetí i reprodukci nese znaky své 
dirigentské školy. Co bylo zvlášť ra
dostné, že účinkující by li vojáci , tedy 
mladí l idé, s mla dými, svežími hlasy . 
Souzpev '" pian issimu znel báječne, 
ve for te se občas projevovaly známky 
drsnosti. :Rada míst b yla narušena n e
ukáznen ostí druhých bas ti. Príčinu lze 
hleda t ve zpevu s n ástroji, hlavne žesťo
vými , k teré zpevákum znesnadňují kon
trolu v lastního hlasu. To však jsou 
nedostatky , které se dají pfi dobré vuli 
odstranit. 

Bratislavský sb or je již druhé vojenské 
teleso v republice, které se venuje také 
sbor ovému zpevu a capella v takovém 
rozsahu. Píle, nadšení a správné vedení 
pfináší i v tak krá tké dobe výsledky, 
se kterými m uže býti kulturní verejnost 
naprosto spokojena . Opravdu se tMíme 
na d alší koncer ty a na další jeho vzestup. 

Fr. Sýkora 

ABSOLVENTSKÝ KONCERT ANDREJA KUCHARSKÉHO 
V u torok 19. marca 1957 bol v Malej 

sále Reduty (operné š túdio V~MU) 
celovečem"\r vokálny koncert - diplo
mová práCa poslucháča V~.MU Andreja 
Kucharsk ého. Kucharsk)•, ktorý má 
okrem š túdia na škole za sebou úspešnú 
reprodukčnú prax na opernej scéne ND 
(Eugen Onegin, D on Juan, Fra Diavolo 
atd.), vybral si síce malý, ale dosť ná
ročný program, stručne zahrnujúci rôzno
rodú oblasť vokálnych štýlov od majstrov 
baroka až po súčasnosť. Hoci proti 
výberu a zoskupeniu jednotlivých čísiel 
programu m ožn o mať námietky, za 
hrnujúc d o t oho i r ozsah programu, 
Kucharský spieval jednot livé piesne veľ
mi d obre, s presvedčivým vystihnutím 
a podaním interpretačn)•ch a slohových 
zvláštností toho - k torého diela, s ne
zakolisajúcou pamäťou a nadovšetko 
jasnou artikuláciou. H oci interprét spie
va l na slovenský, český, taliansky , ruský 
a nemecký text, prízvučnú a artikulačnú 
s trá.nl..-u textu mal veľmi· dobre pri
pravenú. V P ergolesiho piesn i Nina 
a Gluckovej O de l mio dolce ardor sa 
ešte r ozospievá.val, v d ôsledku čoho mu 
nevyšla širokodychovosť a výraznosť 
barokovej m elod iky . Interpretačný vrchol 
koncertu dosiahol Kucharský v štyroch 
Schumannových piesňach (Si krásna sťa 
kvietok, V m esiaci máji, Ked slza moja 
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kanie, X ecít im hnev), kde uplatnil svoj 
zvukove prierazný, charakte ris tický hlas 
či už vo farebných nuansách, v príkladne 
diferencovanej dynamickej škále, v práci 
s dychom i artikuláciou a takisto v pre
cíten om , adekvátnom tlmočení textu. 
Tieto Kucharského interpretačné pred
nos ti sm e pozorovali i v Grečaninovej 
romansi Noc a v Očenášovej piesni 
Moja r odná, m enej u ž v D vofákovi 
(Když mne stará matka.). Nazdávame sa, 
že pri lepš ie zostavenom a obsiahlejšom 
program e mohol ·sa Kucharského fond 
ešte lepš ie uplatniť . 

Xášmu mladému tenoristovi treba 
priať ešte veľa tuneleckých úspechov 
a predovšetkým , a by neus trnul vo svo
jom umeleckom vývine, ale neustále 
zlepšO\·al svoje už dnes vefké dispozície. 

h an Hrušovský 

DAR SVÄZU SOVIHSKYCH SKLADATEJ:OV 

Predseda Sväzu slovenských skladateľov 
Dezider Kardoš. laureát štátnej ceny za 
čas svojej návštevy v }loskve, kde sa zú
častnil ako vedúci čs. delegácie na sjazde 
sovietskych skladateľov, prijal z rúk gene
rálneho tajomnika T. Chrennikova naj
modernejšie magnetofónové zariadenie 
ako dar Sväzu slovenských skladateľov. 

' l 

Na okraj organových koncertov 
Z a posledné desatročia je bada telný čoraz vä.čši záujem o organovú hudbu a organológiu 

v celom TcuUúrnom svete. Ai u nás zaznamenávame rozmach na tomto poli hudobného 
umenia, no žial , je stále hatený nedostatkom možrwstí usporadúva.t verejné organové 
koncerty. Iba s vellcými ťažkosťami pred dvoma ro!cmi podarilo sa uskut<Jčnit cyklus 
koncertov z príležitosti 270. výročia narodenia J. S . Bacha, v ktorom účinkovali bratislav
skí organisti J. M eier , I. Skuhrová, F. Klinda a J. Valach. Vďaka vytrvalému úsiliu 
prof. E. Riglera-Skalického postavil sa v lete minulého rol.,-u velký organ v koncertnej 
sieni Slovenskej filharmónie (proti tomu stavali sa z nepochopitelných príčin dokonca 
aj niektorí členovia S F !) a tak u robil sa vel ký krok v riešení pálčivej otázk'IJ organových 
koncertov v hlavrwm meste S lovenska. Od jesene 1956 mali srne preto už možnost počut 
v ystúpenia niekoľkých domácich a jedného zahraničného umelca na novom nástroji: 
E. Riglera-Skalického, J. Reinbergera, J. E. J{ohlera a F. Klindu . V o februári 1957 
uviedol prof. Štefan Németh-Šamorínsky program pozostávajúci z diel J. S . Bacha 
a v marcovom abonentnom cykle SF vystúpil Ján Valach. O jeho organovom koncerte 
prinášame referát. (Red.) • 

ORGANOVÝ KONCERT J. VALACHA 
N a samostatnom orga

n ovom koncerte v Dome 
osvety uvied ol 26. m arca 
1957 J_ Valach obsiahly 
a interpretačne náročn~· 
program zo štýlove vý
razne odlišnvch oblast í. 
U ž výberom skladieb 
prvej p olovice programu 
- Bach: Prelúditun a fú 
ga E s-dur, Händel: K on
cert B-dur, Mozart: Fan
tázia f-mol - zas iahol 
interprétpráve tie najťaž
š ie úskalia organového re
produkčného umenia, kde 
v irtuózne ovládanie m a
nuálovej a pedálovej t ech 
niky je len sam ozrejmým . predpokladom 
pre logicky hudobne sklbenú interpré
tovu výsta,vbu formy ako aj štýlo
v ú výrazovosť, či už v artikulácii a frá
zovaní alebo v r egistrácii, zvukovej 
výst avbe a fa rebnom dotvoren í inter 
pretovaných sklad ieb. Druhú polovicu 
programu otvorila Regerova F an tázia 
op. 27 "Ein' feste Burg ist unser Gott'·, 
aby potom p o m editat ívnej chorálovej 
p redohre J. Brahmsa a efektnom \Yieder 
mannovom Impetuózu zazneli dve pô
vodné slovenské skladby pre organ -
Prelúdium D. Kardoša a Fantázia S. Ju
rovského, z k t orých druhá mala svoje 
prvé pred vedenie . V skladbách t r eb a 
predovšetkým uvítať lastovičky sloven 
skej konc~rtnej m od ernej organovej tvor 
by. Koncert uzatvorilo Franckovo Finále. 

J. Vala~h pristupuje k interpret ácii 
osobitým, svojským spôsobom , k torý 

nachádza uplatnenie na j
mä v agogickom a dyna
mickom dotváran í sklad
by, teda vo výrazovej 
s tránke inter pretácie. Ná
s troj ovlácla su verénne, 
priam bravúrna je jeho 
technika, práve tak m a
nuálová, ako a j pedálová. 
Častejší styk s nástro 
jom umožni m u v bud úc
nosti ešte väčšiu ps y
Phickú oprostenosť pri 
prechodoch z manuá lu 
na manuá l. Zdôrazňujem 
psychickú pret o. lebo 
t echnicky nie sť1 pritom 
nijaké kazy, no pri prie

zračných štýlových skladb ách možno cítiť 
ešte zbystrovanie pozornosti, čo v nepatr 
nej miere vychyľuje výrazovú jednoliatosť. 
interpretovej výstavby skladby. Svoj 
prirodzený muzikantský t emperament, 
podraďuje Valach s obdivuhodnou ukáz
nenosťou p ožiadavkám in terpretovaných 
skladieb , no popri tom nenesie jeho 
hudobné stvárňovania interpretovaných 
skladieb pečať nijakej "školy" alebo 
vzoru. I ked mi vo Valachovom poňatí, 
a to na jmä Bachovho Prelúd ia , chýba 
ono vnú torné dramat ické napätie, k to
rým je p oznam enan á táto grandiózna 
hudobná stavba , vážim si a cením Valach o 
vo poňatie práve preto, že je jeho vlastné. 
Vyrovnal sa s týmto reprodukčným 
problém om z technickej s tránky suve
rénne, z hiadiska výsta vby n ajmä fugu 
udržal vo vnútornom napätí a stačil ju 
vygradovať až k mohutnému koncu. 
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Z výrazovej a zvukovej stránky pristúpil 
k stvárneniu svojsky, uvoľneným po
ňatím tempa i v registrácii, kde azda 
zavážili okolnosti, ktoré sú dané von
kajšími podmienkami, totiž nástrojom. 

H ändlov Koncert, komorne registro
vaný, vyšiel Valachovi technick-y prie
zračne, št)rlovo čiste, s veľkou dávkou 
vnútorného zážitku. :No práve častého 
striedania manuálov pri interpretácii 
tejto skladby týka sa moja pripomienka 
potreby ešte väčšej psychickej oproste
nost i, ktorá ďalej jednoznačne charak te-

rizova.la výkony druhej polovice progra
mu. Ešte azda u Mozarta. žiadala by sa 
plastickejšia. diferencovanosť vo výraze 
najmä úvodnej Maestoso časti. V druhej 
časti programu okrem temperamentne 
uvedenej Jurovského Fantázie, kde úseč
nosti základného motívu dodal Valach 
dravosť priam janáčkovskú, vysoko vy
zdvihujem intepretáciu R egerovej Fan
tázie a Wiedermannovho Impetuóza, 
kde sa virtuozita Valachovej hry ukázala 
v p lnom svetle. 

T-y 

--------------·----

KONCERTNÉ ZÁJAZDY -
SV ÄZU SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV 

Na decembrovom za..o;;adnutí ÚV SČS, 
pri vytyčovaní p erspektívneho plánu 
na. rok 1957, schválili medziinými hlav
nými úlohami SSS i sústavnú propagádu 
novej hudobnej tvorby . Osvedčenou 
formou tejto propagácie je usporiadanie 
koncertných zájazdov po našom v idieku. 
Po úspešnom zájazde v Skal ici na Slo
vensku, v Stare j Turej, v Novom ·Meste 
nad Váhom a inde usporiadal SSS kon
cert, venovaný tvorbe slovenských skla
dateľov, 26. marca t. r. aj v Trenčíne. 
Program koncertu tvorili diela Eugena 
Suchoňa a Bartolomeja U rbanca . .Ted
notlivé skladby, v spolupráci so Spevo
kolom strojární 9. mája, ktorý dirigoval 
.Ján l\:lajtás, predniesli Eva Fischerová
:\[artvoňová, Viera H oloubková a :Miloš 
Váňa. Prítomní autori oboznámili počet
né obecenstvo (asi 300 ľudí) s celkovou 
s itUiiciou v s{Ičasnom slovenskom hu
dobnom umení; zvlášť treba hodnotiť. 
;;Jová.. prof. E. Suchoňa, ktorý hudobné 
umenie prirovnal k našej p oézi i. ~a 
básnickej tvorbe P. O. H viezdoslava 
dokumentoval, že hoci básnik každou 
Kvojou myšlienkou h ovorí k nášmu Iudu, 
jednako jeho básnická reč je natofko 
zložitá, že báseň treba aj v iackrát pre
čítať, aby sme jn porozumeli. Y hudob
nom wnení je to ešte ťažšie, lebo sklada
te[ má. k dispozícii väčšie množstvo 
tvárnych prostriedkov, od slova značne 
rozdielnych, a tak sa stáva poslucháčovi 
ešte menej zrozumiteľným. Preto treba 
hudobné dielo viac ráz počuť, aby sme 
mu porozumeli a osvojili s i krásy, k toré 
skladateľ poslucháčov i poskytuje. Pri-
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hovory i diela trenčianski poslucháči 
odmeňovali srdečným potleskom a v krát
kej diskusii žiadali častejšiu návštevu 
našich skladateľov, spojenú s koncer 
tom. 

Vo štvrtok 28. marca t. r. pri prileži
tostí Dňa učiteiov bola v Seredi Okresn á 
konferencia. učiteľov. Sväz slovenských 
skladateľov využil t úto príležitosť a pre 
učiteľov pripravil koncert z tvorby 
Jána Fišera, Bartolomeja Urbanca, La
dislava. H oloubka, Šimona Jurovského. 
:\Iikuláša Schneidra-Trnavského, Jáná 
Cikkera, Eugena Suchoňa, Alexandra 
Moyzesa a J ána Zimmera. Zhromaždenie 
učiteiov pozdravil laureát š tátnej ceny, 
Alexander ::\Ioyzes, vyzdvihol ich zásluž
nú prácu a zdôraznil význam ich zhro
maždenia usporiadaného pri výročí J . A. 
K omenského. V sprievodnom slove ozrej
mil význam tvorby jednotlivých sklada
teľov v slovenskej hudobnej kultúre 
i obsahovú náplň prednesených skladieb. 
Prítomní si priam .dychtivo vypočuli 
ukážky z obidvoch Cikkerových opier 
Juro Jánošík a Beg Bajazid- v p odaní 
dr. Gustáva Pappa. Na spoločnom p o
sedení , ktoré b olo po koncerte sme sa 
dozvedeli, že podobné zájazdy by m al 
:3SS robiť nielen v mestách, a le a j na 
dedinách , čím by sa aspoň čiastočne 
odčinila krivda, ktorá sa robí mládeži 
tým, že z učebných osnov národných 
škôl vypadla hudobná výchova. Sú to 
iste závažné slová, ktoré by mali usmer
niť, aj ďalšiu prácu v poriadaní koncert
n ých zájazdov Sväz u sloYensh.-ých sklada
teľov. mp 

DROBNIČKY 
Z KONCERTNÉHO ŽIVOTA 

~=========================·-------====== 

Výchovné koncerty pre mládež 

Koncertná kancelária HAÚ, v snahe 
zaplniť aspoň čiastočne medzery v hu
d obnej výchove mládeže, rozhodla sa 
zaviesť výchovné koncer ty.· Celá ak cia 
je zatial v prípravnom štádiu, počas 
ktorého sa má vyskúšať niekoľko foriem, 
ktor é by z hladiska daných predpokla
dov u nás čo najefektívnejšie poslúžili 
vytýčenému cieľu: obohatiť obrazy do
spievajúcej mládeže o oblasť hudby 
a pôsobiť tak na celkový rozvoj este
t ického cítenia mladého človeka. 

Doteraz sa uskutočnili dva výchovné 
koncerty p re pionierov v bratislavskom 
Pionierskom paláci. Koncerty pripravila 
a viedla Rracovníčka Koncertnej kance
lárie HAÚ Eva Quastlerová. Na prvom 
z nich (lO. marca t. r.), na tému "Ľudo
vá pieseň v tvorbe n ašich skladateľov" 
obozn ámili sa m alí poslucháči s pojmom 
národnej hudby na príkladoch zo slo
venskej a českej hudby. Dňa 20. marca 
t . r . spoznávali charakteristické Iudové 
tance jednotlivých národov. ~a oboch 
koncer toch účinkovali bratislavskí kon
cer tní a baletní umelci. 
Poslucháčmi boli žiaci VI. a VII. roč

níka. :\1imoriadna pozornosť, s akou 
koncerty s ledovali , živé reagovanie na 
výkony umelcov, záujem a správne od
povede pri kontrolných otázkach, ako aj 
spontánna žiadost malých poslucháčov 
o dalšie koncerty sú povzbudzujúcim 
znakom pre usporiadateľov, že ide o pod
ujatie naozaj osožné a ži~·otaschopné. 

EQ 

Košice. Cyklus k oncertov, ktorý už 
po rlruh)' raz organizuje Mestský d om 
osvety pod n ázvom "Košická hudobná 
jar'' v čase od 27. marca d o 25. mája 
1957 obohatí hudobný život východo
slovenskej metropoly o vystúpenia po
predných československých i zahranič
ných umelcov. Košickému obecenstvu 
sa predstaví Vlachovo kvarteto, Sloven
ské t r io, Miešaný sbor Slovenskej filhar
mónie, Spevácky s bor s lovenských uči-· 
tefov, dirigenti L. Slovák, L. Holoubek, 
L. ŠeA a V. Horák, zo sólistov A. Móži 
a A. Berky. Xa programe· " K ošickej 

hudobnej ja ri .. sú dale j vystúpenia so
vietskej speváčky Zarji Doluchanovej, 
belgického klaviristu Nauma Sluszného, 
bulharskej huslistk y Nadjelky Sim eono
vej a gréckeho pianistu George Hadji
n ikosa. Má sa uskutočniť aj vystúpenie 
j uhoslovan ského dirigenta a maďarsk-ých 
sólistov. 

Pezinok. Rodičovské združenie pri Hu
dobnej škole E. Suchoňa spolu s Kraj
~<kým domom osvety usporiadalo 16. III. · 
1957 výchovný koncert pod názvom 
"Hudba XVIII. storočia". Na koncerte 
odzneli skladby G . F. Telemanna, G. F. 
Händla, D. Scarlattih o, G. B. Pergole
Kiho, J. )'[yslivečka a vY. A. Mozarta .. 
Účinkovali Anna červinková (spev), Eva 
Suchoňová (klavír), inž. .J. Dušinsk)· 
(zobcová flauta), Mikuláš Pongrác (kla
r inet) a Sláčikové kvarteto Domu osvety 
\" Bratislave. Sprievodné slovo mal ria
diteľ školy Július Kowal~k i . Š . 

Košice. Vyššia hudobná škola v Koši
c iach usporiadala v poslednom čase nie
koľko ú spešn ),ch verejných vystúpen í 
svojich ž iakov. K on certy bol i pri príle
žitosti )!esiaca. československo-sov ietske
ho priateľstva (4. decembra 1956), pri 
príležitosti osláv Februárového viťazstva 
(26. februára 1957) a 130. v:<Točia smrti 
L. v . Beethovena. Žiaci školy vystúpia 
tiež na samostatnom koncerte v rámci 
II. košickej hudobnej jari . 

)L Potemroní, 

Koncerty Komorného súboru pri Dome 
osvety T Bratislave. Bratislavský Ko
morný súbor pri ·Dome Osvety, ktor)' ve
die skladateľ Július Kowalski, usporia
dal v marci -cyklus koncertov v rekre
ačných strediskách ROH v Krkonošiach. 
~a programe piatich koncertov· boli pre
važne diela slovensk)ích skladateľov M. 
)ioyzesa (Sláčikové k var teto G-dur), :\L 
Schneidra-Trnavského (piesne), T. Frešu 
(Kvar teto "Na dedine''), E. Suchoňa 
(Obrázh.-y zo Slovenska), D. Kardoša 
(Uspávanka.), J . Kowalského (Pieseň 
zo spevohry "Rozprávka pri praslici" 
a "Slovenský tanec" v úprave pre slá
čikové kvarteto), B . Urbanca (Piesne 
o láske), ďalej skladby českých klasikov 
(l\'Iysliveček, Dvorák) a Klarinetové kvin
teto W. A. Mozarta. 
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JUBILEÁ 

K PÄŤDESIATYM 
NARODENINÁM G. D.USÍKA 

Známy skladateľ slovenskej operetnej 
a tanečnej hudby Gejza Dusík sa dožil 50 
rokov. Svieži pracovný elán jubilanta slu
buje nám ešte hojné obohatenie jeho hudob
nej tvorby, k čomu mu želáme vela úspe
chov a zdravia. 

Skladatel sa narodil 1. apríla 1907 
v Za.vare, v Trnavskom okrese. Póvodne 
šfludoval medicínu a bol poslucháčom le
kárskej fakulty Komenského univerzity. 
No láska lc hudbe bola mocnejšia. Prerušil 
štúd·iá, ab?J sa zapísal . na N eues Wiener 
Konserva.tor·ium, kde rokn 1936 absol·voval 
kompozíc-iu. Už od svojich 
prvých kompozičných po
ku.~ov - podla vlastných 
slm• - .,padol do osídiel 
operetnej múzy". Vo Vied
ni, kde klasické operety 
Lehára, Kálmána, Nedba
la. Leo Falla. slávili velké 
p1:emiéry, si získal naj
vhodnejšie školenie v tom
to hudobnom žánri. 

Gejza Dusík napísal de
sať úspešných sloven.ských 
operiet. Od prvej operety 
"Tisíc metrov lásky" -
formálne a výrazove ešte 

· podliehajúcej viedenskej 
operete - speje jeho vývoj 
k stále silnejšiemu prim
knutiu sa k slovenskej m e
lodike a rytmike a k uvol
neniu tradičnej operetnej 
formy. Už druhá Dusí 
kova opereta "Ked rozkvit
ne máj" sa odohráva v slo
venskom prostredí a melo
dickiJ čerpá zo slovenskej 
ludovej piesne. Z tvorby predvojnovej 
spomenieme operetu "Modrá ruža", ktorej 
široko klenutá spevnosť a vtipný námet si vy
dobila ú spech n ielen na javiskách našej re
publiky, ale aj v Juhoslávii. V operete 
"Osudný valčík" - podnietený rastúcimi 
možnosťami nášho národného divadla -
vytvoril Gejza Dusík po prvý raz operetu 
velkého formátu, s koloratúrnym partom, 
operným sborom a baletom. 

Od roku 1944 sa Gejza Dusík skoro na 
desa( rokov odmlčal. Venoval sa organizač-
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nej práci a hľadaniu nových ciest pre ope
retnú a tanečnú hudbu. Zdravý smer socia
listického realizmu sa vý·razne prejavuje 
v dvoch posledných Dusíkových operetách, 
v "Zlatej 1ybke", ktorej premiéra bola až 
1953 a v operete "Hrnčiarsky · bál", s ná
?netom zo života záhorských hrnčiarov. 
V nej už opúšťa tradičnú operetnú formu 
a pridŕža sa viacej formy hudobnej komé
die. Hrnčiarsky bál teraz s velkým úspe
chom hrajú na Novej scl!ne ND. Ked vy
zdvihneme ešte presvedčivé hudobno-dra
matické stvárnenie Dusíkových operiet, 
nesmieme zabudnút na jeho dlhoročného 
spolupracovníka dr. Pavla BraxatoT1.:Sa. 
Jeho skvelé libretá, plné zdravého cítenia 
dnešného c7oveka, majú nemalý podiel na 
úspechu Dusi.kových operiet. 

Velký význam má Gejza Dusík pre slo
venskú tanečnú hudbu. Skomponoval vyše 
200 tanečných piesní a značný počet skla-

dieb estrádneho typu, 
z ktorých mnohé dosiahli 
mimoriadnu popularitu 
a oblubu i v cudzine. Spo
?nenieme len predohru 
"M yra", ktorá bola vytla
čená u Simrocka v Lipsku, 
suihJ Idylické obrázky, 
Našim rekreantom, Kon
certný valčík, Rapsódia. 
pre orchester a iné. Du
síkovo 1nelodické bohatstvo 
je svojrázne a nadväzuje 
na slovenskú ná1·odnú 
hudbu. 

Gejza Dusík je od r. 
1939 pracovníkom Sloven
ského autorského sväzu, 
ktorého je teraz r_iadi te
lom; je i členom U stred
ného výboru és. sklada
teľov a S lovenskej gramofó
novej rady, kde cenne 
uplatňuje svoje odborné 
a organizačné schopnosti. 

Eva Quastlerová 

Autori najlepších sovietskych operiet 
smelo prekračujú hranice operetných tém. 
Na scénu nastúpili postavy sovietskych 
ľudí, hrdinovia so spoločensk)·mi ideálmi 
- zjav predtým v operete n evídaný. 
Miesto najrôznejších variant veľkosvetskej 
nevery prenikli do operety nové, svetlé 
myšlienky, myšlienky našej spoločnosti: 
boj za mier a priateľstvo národov , ospe
vovanie pracovného hrdinstva sovietskych 
Iudí. B. M . .Tarustovskii 

PÄŤDESIATKA 
RUDOLF A MACUDZIŇSKÉHO 

:M:álókto z našich výkonnSrch umelcov 
môže sa preukázať takou jedinečne 
bohatou koncertnou činnosťou ako náš 
Rudolf Macudzi:ríski, narodil sa 29. 
apríla 1907 v Abbazi.i (Taliansko). Gym
názium, súčasne aj konzervatóriwn štu
doval v Brne, kde bol žiakom vynikajú
ceho klavírneho pedagóga Viléma Kurza 
a skladbu študoval u Leoša Janáčka. 
Z Brna prešiel r. 1925 na majstrovskú 
školu do Prahy, kde r. 1929 a bsolvoval 
s vynikajúcim prospechom a pritom 
dokončil aj štúdiwn práva. 

Už v mladých rokoch (1926-1930) 
precestoval na koncertnom turné takmer 
celú Európu ako sprevádzač vynikajú
ceho francúzskeho huslistu H. Marteaua 
a súčasne vystupoval v strednej Európe 
ako sólista na mnohých symfonických 
i klavírnych koncertoch. 
Macudziňski jeklaviris

ta vynikajúcich umelec
kých kvalít a svojou hú
ževnatou pracovnou ener
giou, mužným tempera
mentom, fenomenálnou 
technickou dokonalosťou , 
vzácnou vyrovnanosťou 
umeleckého prejavu získal 
si uznanie doma i v za
hraničí. Preslávil sa naj
mä znamenitým predne
som D voi:·ákovho Klavír
neho koncertu g -mol. Zá
sluhy získal s i Macudziň
ski mnohoročným sú
stavným propagovaním 
slovenskej klavírnej tvor
by. On prvý a istý čas 
jediný hrával prv)r slo
venský koncert pre kla
vír a orch ester: Cikkerovo Concertino, die
lo 20, ktoré Macudzi:rískému skladateľ aj 
venoval. L en neskoršie n aštudovali Con
certino a j ďalší slovenskí klaviristi: Michal 
Knechtsberger-Karin a Zita Paráková. 
Veľkého uznania a vďaky dostalo sa 
Macudziňskému aj od národného wnelca 
Mikuláša Schneidra-Trnavského za " krá
·my a umelecky dokonalý prednes Husľo
vej sonáty g-mo\" a Slovenskej son atíny 
pre klavír, od Eugena Suchoňa za pred
nes Baladickej suity, Sonatíny pre husle 
a klavír, od Alexandra Moyzesa za u ve
denie P oetickej suity pre husle a klavír, 
od Dezidera Kardoša za prednes Bagatel 
a K lavírnej suity, a od iných. Uznanie 

a naša vďaka patrí jubilantovi za vy
dávanie a revidovanie slovenských kla
vírnych diel, najmä Bellovej Sonáty 
b-mol, Sonáty e-mo! a nie v poslednom 
rade i za redigovanie inštruktívnych 
klavírnych skladieb. 

Macudziúski od r. 1930 účinkoval ako 
sólista bratislavkého rozhlasu, od r. 1945 
pôsobil v opere Národného divadla. 
Keď zaznamenávame takmer tridsať

roČnú koncertnú činnosť R . Macudzin
ského, pričom vysoko hodnotíme aj 
príkladnú obetavosť, s akou túto činnosť 
vykonával i dodnes vykonáva aj v od
ľahlých a komunikačne menej prístup
ných miestach, nemožno tu nespomenúť 
aj Sylviu Macudziňskú, rod. Ha.Jmošovú, 
manželku jubilanta, ktorá ako vysoko 
kultivovaná klaviristka často koncertuje 
so svojím manželom na dvoch klavíroch. 
V tomto si obaja získali zásluhy aj tým, 
že s brilantnou virtuozitou predvádzajú 

najmä diela slávnych rus
kých klasikov. 

Skladateľskú tvorbu R. 
Macudziňského môžeme 
rozdeliť do štyroch ča
sových úsekov. Prvá eta
pa tvorby študentských 
čias pod vedením Leoša 
Janáčka a FrantiškaNeu
manna s iaha do r. 1934 
a vyvrchofuje skladbou 
Valse Impromptu pre 
klav ír a orchester, dielo 
15. Druhý v)-vinový úsek 
tvoria roky 1935-1945, 
v ktorých sa skladateľ 
zameral prevažne na tvor
bu vokálnu a p edagogic
kú. Úspechom t ejto pe
riódy je Cyklus piesní 
dielo 18, poctený cenou 
Matice s lovenskej. Roky 

1946- 1949 sú zaplnené tvorbou opery 
Monte Christo v š tvroch dejstvách s pro
lógom na libreto ~tefana Rozu. Štvrté 
obdobie od r. 1950 nesie sa už v inten
ciách línie Sväzu čs. skladateľov, zame
ranej na tvorbu v zmysle metódy 
socialistického realizmu. Vznikajú 
Macudziúského kantáty, sbory, piesne , 
komorné diela (Fantázia pre flautu 
a klav ír, Husľová sonáta) a inštruktívne 
skladby pre mládež, z ktorých väčšina 
vyšla v edíciách SHV a SVKL. 

Do ďalšej tvorivej práce želáme jubi
lantovi pevného zdravia a veľa radostí 
z úspechov v škole , v skladateľskej 
i koncertnej činnosti. Jozef Šamk.o 
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NOVÉ KNJ[HY 
A _H UDO BN J[ N Y 

Edícia operných libriet. Slovenské vy
davatelstvo krásnej literatúry začalo vy
dávať Edíciu operných libriet, ktorú 
rediguje E. Nernsilová. V nenápadnej , 
no vkusnej grafickej úprave R. Totku 
vyšli tu a ko l. a 2. zväzok tejto edície 
hbretá Cikkerovej opery "Beg Bajazid" 
na slová J. Smreka (Bratislava 1957, 
100 s.) a Suchoňovej Krútňavy, ktorej 
libreto spracovali skladateľ a št. Roza 
podla novely M. Urbana "Za Vyšným 
mlynom" (Bratislava 1957, 122 s.). 

Libreto Cikkerovho "Bega Bajazida" 
sprevádza prístupne písaná štúdia J. 
šamku: Cikkerova cesta k opere (s. 65--
100), kde podáva autor aj. podrobn<' 
hudobný obsah opery (s. 86-100), do
ložený početnými hudobnými príkladnli. 

Libreto Suchoňovej Krútňavy uza
tvára výstižná štúdia E. Zavarského: 
Eugen Suchoň a jeho opera Krútňava 
(s. 83-122) s podrobným hudobným roz
borom opery, podopret)rm takistohudob
nými výňatkami (s. 91-122). 
. Takúto formu vydávania operných 

libriet treba len uvítať, lebo takým spô
sobom spfňa edícia okrem čisto praktic
kých požiadaviek a.j úlohy výchovné 
a propagačné. T-y 

Slovenská organová tvorba, vydalo Slo
venské vydavateľstvo krásnej literatúry 
v Bratislave, pripravil dr. Ferdinand 
Klinda, 79 strán , cena 31,90 Kčs. 

Je potešiteľnou skutočnosťou, že na 
poli organovej hudby rýchlym tempom 
doháňame to, čo sme v minulosti za
meškali. Svedčia o tom nové koncertné 
organy, výchov~ mladej organistickej 
generácie na Státnom k onzervatóriu 
a na Vysokej škole múzických umení 
v Bratislave, možnosť pozývania zahra
ničných um'3lcov atd. Pred nedávnom 
vyšlo vydanie prvej zbierky organových 
koncertných skladieb od slovenských 
autorov. Zbierku vydalo Slovenské vy
davateľstvo krásnej literatúrv v Bra
tislave pod názvom Slovenská. organová 
tvorba. Skladby pripravil do tlače dr. F er
dinand Klinda, ktorý v úvode odôvod
ňuje poslanie tejto zbierky takto: 
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Má byť historickým dokumentom prá
ce minulých i súčasných slovenských 
skladateľov na poli organovej hudby, 

má sprístnpniť pôvodnú slovenskú or
ganovú literatúru, ktorá bola dosia! 
uložená len v rukopisoch a preto prak
ticky ta.kmer neznáma, 
. a má i~truktívne pomôcť pri jej 
mterpretácn. 

Mnohí nevedia, že viacerí skladatelia 
zo staršej generácie študovali popri 
kompozícii povinne aj hru na organe 
a že teda majú blízky vzťah k tomuto 
nástroju. Že nenapísali väčší počet 
organových skladieb, je len preto, lebo 
možnosti koncertného predvádzania orga
nových skladieb boli v minulosti mini
málne. Mikuláš Moyzes, otec skladateľa 
Alexandra Moyzesa, je zastúpený v zbier
ke dvoma menšími skladbami. Jeho 
Slávnostná predohra je písaná v h omo
fónnom romantickom organovom št),le 
(z jej prepracovania a rozšírenia vznikla 
orchestrálna predohra Naše Slovensko). 
Lyrický obsah jeho druhej skladbičky 
Rozpomienka vyznie pri decentnej re
g istrácii veľmi pôsobivo. Fantázia -
soná-ta od J. L. Bellu je najznámejšou, 
najviac hranou skladbou z tejto zbierky. 
Je pozoruhodná starostlivým tematic
kým spracovaním. K vality tejto roman
ticko-lyrickej skladby ocenili aj v zahra
ničí (hrával ju napr. slávny lipský orga
nista Karl Straube). Prelúdium pre 
organ od F. Babuška prezrádza or
chestrálny spôsob autorovho myslenia. 
Alexander Albrecht v skladbe Andante 
con moto uplatnil svoje bohaté praktické 
poznatky, týkajúce sa organa. Origi
nálnym spôsobom využil kvarto"'Ú har
móniu. Dielo je z harmonickej stránky 
veľmi výbojné a dômyselne riešené. 
Skladba Ľudové pastorálie zo Seliec 
od Andreja Očenáša čerpá zo slovenskej 
ľudovej melodik~ a vyznie n a organe 
veľmi pôsobivo. l\fladS· sldadatei Ján 
Zimmer napísal svoje Prelúdium a dvo
jitú fúgu cis-mol v čase štúdia u prof. 
E. Suchoňa. V Prelúdiu sa prejavuje 
vplyv tvorby lVI. Regera (striedanie 
a.kordických častí s r),chlymi sekvencio
v i tými behmi). Časť Andante prináša 
jemnú kantilénu. Vo fúge Zimmer uká
zal, že dokonale ovláda kontrapunktickú 
t echniku. Posledným d ielom v zbierke 
je Praeludimn qua.si una fantasia od 
Dezidera Kardoša. Táto emocionálne 
pôsobivá skladba, b ohatá na kontrasty, 
patrí medzi najhodnotnejšie skladby 
tejto zbierky. 

V predslove zbierky podáva dr. Ernest 
Zavarský krátky prehľad o vývoji orga-. 
novej kultúry na Slovensku a oboznamu
je čitateľa so životom a tvorbou jednotli
vých skladateľov. Dr. Ferdinand Klinda 
okrem vyznačenia prednesových značiek 
v jednotlivých skladbách pripojil k zbier
ke poznámky k revízii a interpretácii, 
v ktorých zhŕňa všetky dôležité a od
borné zásady modernej organovej hry, 
aplikujúc ich súčasne na u vedené sklad
by. O sved omitej príprave publikácie 
svedčí aj pripojený ruský a nemecký 
text, uvádzajúci najdôležitejšie dáta 
o slovenských organovS·ch autoroch. 

Zbierka Slovenská organová tvorba je 
vítaným prínosom na poli organovej 
,literatúry. Dúfame, že čoskoro sa do
žijeme ďalších zbierok organových skla
dieb od súčasných slovenských sklada
teľov. Gustáv Krajniak 

Banícka obec Žakarovce 
Pred nedávnom sa na knižnom t rhu 

zjavila publikácia, ojedinelá nielen v do
mácej, ale i vo svetovej národopisnej 
literatúre - historicko-národopisná mo
nografia o východospišskej baníckej obci 
Žakarovce. Výnimočná hodnota tohto 
diela spočíva vo všestrannosti i dôklad
nosti spracovania historického vývoja 
spoločenských vzťahov, baníctva, du
chovnej i hmotnej kultúry tejto dediny, 
ktorá výrazne reprezentuje vývoj slo
venskej robotníckej triedy. V publikácii 
je osobitná stať, ven ovaná žakarovskej 
hudobnej kultúre. Autorka st ate, dr. Soňa 
Burlasová, v nej spracovala piesňový 
materiál, zozbieraný dr. F. Poloczkom 
i ňou, z ktorého publikuje vyše 60 piesní. 
Stať dr. S. Burlasovej je v našej hudobno 
folkloristickej literatúre priekopníckym 
pokusom o modernú l okálnu monografiu. 
Na konkrétnom materiáli je tu doložená 
nevyhnutnosť komplexného spr acúvania 
i publikovania piesňového materiálu. 
K veľmi zaujímavý m výsledkom dospela 
dr. Burlasová štrukturálnou analýzou 
tohto materiálu. 1Jkázalo sa, že stáročné 
baníčenie a z toho vyplývajúce spolo
čenské vzťahy nezanechali takmer stopy 
na veľmi bohate zastúpenej vrstve tzv. 
starej piesne (tetrachordálnej a kvinta
kordálnej). S ich ozvenou sa stretáme 
až v novšom, štýlove už nie tak rýdzom 
materiáli. Vcelku je žakarovská pieseň, 
patriaca do východoslovenského piesňo
vého nárečia, útvarom veľmi zaujímavým 

a cenným. Nie náhodou už niekoľkokrát 
vzbudila pozornosť skladateľov (Alexan
der Moyzes, Janko Matuška,, Ladislav 
Burlas). Im-

Stana Djurié-Klajn: ~luzika i muzičarl. 
Prosveta, Beograd, 1956. 

Kniha Stany Djurié-Klajnovej, hlav
n ej redaktorky juhoslovanskej hudobnej 
revue "Zvuk", je súborom statí a štúdií 
o otázkach juhoslovanského hudobného 
života. časť statí bola už uverejnená 
v rozličných časopisoch, no niektoré sa 
objavujú v tlači po prvý raz v tejto 
knihe. Oblasť záujmov autorky je po
m erne široká: od životopimo-psycholo
gickej štúdie o Kornelovi Stankoviéovi 
a od osvetlenia vzťahov Vuka Karadžiéa. 
k hudbe až po historické štúdie o opere 
v krajoch dnešnej ,Juhoslávie, o časo
pisectve i o hudobnom školstve. Akýmsi 
doplnkom sú state o otázkach, týkajú
cich sa tvorby niektorých svetových 
skladateľov. 

Prístup autorky k jednotlivým témam 
je rôzny, podľa závažnosti problému a -
podľa všetkého - aj podľa časopisu 
či sborníka, pre k torý boli jednotlivé 
práce určené. Pre nás sú najzaujímavejšie 
·a podnetné (a o to ide!) najmä skutoč
nosti, ktoré autorka prináša v štúdiách 
o juhoslovanskej opere a o hudobných 
časopisoch. 

V štúdii "Rozvoj juhoslovanskej oper
nej tvorby' · hovorí autorka o bohatom 
kultúrnom živote D almácie, kde už 
v časoch r enesancie Gundulié a Marin 
Držié uvádzali v svoj ich drámach hu
dobné vložky. Gundulié dokonca pre 
kladá Monteverdiho operu "Ariadna" 
a uvádza ju už roku 1615 v Dubrovníku. 
Aj Periho opera "Euridika" bola uvede
ná v Dubrovníku čoskoro po svojom 
vznikll. Palmotiéova pastierska hra "Ata
lanta" z roku 1629 sa p ovažuje za prvú 
chorvátsku-operu vôbec. 

V Slovinsku predvádzajú prvé opery 
talianske a nemecké operné spoločnosti 
už od polovice 17. storočia, pravda, 
takmer cez celé storočie len pre uzavreté 
šľachtické kruhy. Rozvoj domácej oper
nej tvorby sa začína až operou "Velín" 
od .Jakova Zupana koncom 18. storočia. 
Najnepriaznivejšie podmienky pre oper
nú tvorbu boli v dlho porobenom Srbsku. 
Až roku 1840 bola uvedená v Kragujevci 
prvá srbská opera "Ženba cára Dušana" 
od Jos ipa Šlezingera. 
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Zo štúdie "Prehľad juhoslovanských 
hudobnýcl). časopisov" sa dozvedáme, 
že prvý hudobný časopis vychádzal 
v Ľubrani v rokoch 1857- 1859 a. že 
do konca. 19. storočia vychádzalo na. úze
mí dnešnej Juhoslávie ešte päť dalších 
časopisov. Priam nás zaráža a aj za
hanbuje, ked čítame o dalších dva
dsiatich siedmich (slovom i písmom 27!) 
hudobných časopisoch, z ktorých viaceré 
odohrali v kultúrnom živote juhoslo
vanských národov za. posledných 50 
rokov významnú úlohu - najmä, ked 
to porovnávame so skutočnosťou, že my 
až teraz (o sto rokov neskôr ako Slovinci) 
začínarq.e vydávať prvý hudobný časopis. 
V tej to súvislosti je vari vhodné citovať 
prvé vety autorkinej štúdie: "Hudobné 
časopisy sú vždy súčasťou hudobného 
života určitého spoločenského prostredia. 
Majú neraz podstatný vplyv na rozvoj 
i úroveň hudobnej kultúry toho spolo
čenstva, v ktorom vychádzajú." A do
dajme: a sú do značnej miery aj me
radlom jej vyspelosti. Pre nás z toho 
treba. vyvodiť, že musíme zameškané 
doháňať aspoň k-valitou. 

Štúdie Stany Djurié-Klajnovej sí1 pre 
mís cenné nielen tým, že nám odkrývajú 
zaujímavé stránky vývoja hudobného 
života. v Juhoslávii , ale aj tým, že tieto 
poznatky nás vedú k sebakritike a zvý
šeným úsilim k prekonávaniu ...-JRStných 
nedostatkov. Z. 

Kniinica koncertného poslucháča. :\lám 
pred sebou takmer dvadsať neveľkých 
vkusných knižočiek, ktoré vydáva. Poľ
ské hudobné vydavateľstvo (Polskie wy
da.wnictvo muzyczne - PWM) v Kra
kove v edícii "Knižnica koncertného po
slucháča" (Biblioteka sluchacza kon
cer towego) . Je to veľmi zaujímavá edí
cia, znamenite koncipovaná a redigovaná 
a zaslúži si pozornosť už aj preto, že by 
mohla byť vzorom pre podobné publi
kácie naše. Edícia , ktorú rediguje Mie
czyslaw Tomaszewski, sa. delí na niekoľko 
sérií: a), úvodnú, b) biografickú a c) sym. 
fonickú. 

V prvej sérii, ktorá zoznamuje poslu
cháča so základnými vedomosťami z ob
lasti hudobného umenia, vyšiel "Hudob
ný slovníček" na 130 stranách s takmer 
1000 _heslami a "Nástroje dnešného or
chestra" (100 strán). V dalších zväzoč
koch vyjdú predbežne ešte tieto práce: 
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O formách symfonickej hudby, O for
mách vokálnej hudby, Z dejín symfonic
kého orchestra, Slávni dirigenti, Slávni 
p ianisti , Slávni huslisti atd. 

V b iografickej sérii vychádzajú živo
topisy význačných pofských i svetových 
skladateľov starších i súčasných (pred
bežne Zarebski, Karlowicz, Róžycki, 
Szymanowski, Lutoslawski, Bacewi
czówna, Skupina 49). Rozsah prác sa 
pohybuje od 60 do 130 strán; podľa vý
znamu skladate.ľa. K aždá z týchto živo
topisných publikácií má na. konci krátky 
súhrn významnejších dát a udalostí zo 
života i tvorby skladateľa, zoznam skla
dieb a prípadne aj literárnych prác, 
početné fotografie a napokon ďalšiu lite
ratúru o skladateľovi. Autor nezaťažuje 
čitateľa dlhými a suchopárnymi analý 
zami diel, ale usiluje sa mu stručne a v;Í'· 
stižne charakterizovať tvorbu sklada
teľa vo význačnejších dielach a tvorivých 
obdobiach. 

:Napokon tretia séria je venovaná vý
značnejším d ielam poľskej i svetovej 
hudby. Dosiaľ vyšli zväzočky o Beetho
venových klavírnych koncertoch, o hus
ľových koncertoch Wieniawského, 
o Brahmsových koncertoch a o posled
ných symfóniách Čajkovského. Z pro
gramu vydavateľstva spomenieme práce 
o Brandenburských koncertoch J. S. 
Ba{)ba, o symfóniách Beethovena, Mo
zarta, Haydna, Schuber ta., Dvofáka, 
Brahmsa, Szymanowského, šostakoviča, 
o suitách RiJDSkého-Korsakova, Ravela 
atd., z čoho vidno, že je to vďačné pra
covné pole pre hudobného spisovateľa 
a kritika a ako veľkoryso je celá "Biblio
téka" zameraná. Yydavatefské tempo 
P""l')l a pohotovosť autorov i redakcie 
umožnia takýmto spôsobom, že poľský 
poslucháč koncertov d ostane za. dva
tri roky základné informácie o najvýznač
nejších zjavoch domácej i svetovej hud
by . 

"Knižnica koncer tného poslucháča" 
správne počíta so schopnosťami čitateľa, 
usiluje sa prístupným spôsobom rozšíriť 
jeho vedomosti a viesť ho k pochopeniu 
hudby i vytríbeniu si hudobného vkusu. 
Samo rozdelenie na série a v ich rámci 
na jednotlivých skladateľov a diela je 
vhodné, "dávky" nie sú priveľké a. ne 
kladú na čitateľa príliš veľké nároky . 
Prednosťou zväzočkov sú notové a ob
razové ilustrácie. Kazdávam sa, že n aši 
poľskí priatelia našli správnu cestu, a ko 
priblížiť poslucháčovi na jvyššie hodnoty 
hudobného umenia. Z. 

ZP RÁ VY 

Druhý sjazd sovietskych skladateľov 
28. marca 1957 bol vo Veľkom kremer

skoro paláci otvorený druhý všosväzový 
sjazd sovietsky!Jh skladateľov. Po zvo
leni predsedníctva sjazd prijal nasledujúci 
program: 

l. Zpráva predsedníctva Sviizu sonet
skych skladateľov - referuje T. N. 
Chrennikov; 

2. Koreferáty: O opernej a baletnej 
tvorbe sovietskych skladateľov -
referuje B. M. Jarustovskij; Hu
dobná kritika a tvorba - referuje 
G. N. Chubov; 

3. Zpráva revíznej komisie predsed
nictva Sviizu sovietskych skladate-
ľov; • 

4. Zpráva o zmenách v stanovách 
Sväzu sovietskych skladateľov a Hu
dobného fondu; 

ó. Volby vedúcich orgánov Sviizu so
vietskych skladateľov. 

Pozdrav ústredného výboru KSSS II. 
sjazdu sovietskych skladatefoy yrečítal 
tajomnik ÚV KSSS s. D. T. Sepllov. 
V pozdrave sa zdôrazňuje, že sovietski 
skladatelia sú povolani odrážat skutoč
nost ,. pôsobivých básnických obrazoch. 
preniknutých optimizmom a hlbokou 
ludskosfou. budoyateľským pátosom a du
chom kolektivizmu. Ľud žiada od sklada
telov diela so súčasnou tematikou, ob
sažné a melodické opery o sovietskom 
človeku, nové symfónie, v ktorých by sa 
hlboký Ideový obsah spájal s demokra· 
tickým hudobným jazykom, prístupným 
širokým masám, presvedčivé Jyrické pie
sne, optimistickú hudbu. Či to už bude 
monumentálna opera, hrdinská svmfónia, 
lyrická pieseň alebo romanca, sovietski 
ľudia budú vďačni skladat~ľom za ich 
prinos do Yšeľudskej pokladnice kultúry. 

Zprbu predsedníctva Sväzu soviet
skych skladateľov prečítal generálny ta
jomnik Sviizu Tichon N. Chrennikov. 
Vyslovil vďačnost komunistickej strane 
za jej neustálu starostlivost o osudy 
hudobného umenia v SSSR. Vyzdvihol 
najmä uznesenia ( lV KSSS z 10. februára 
1948, ktoré blahodarne vpl)oalo na ďal~í 
rast sovietskej hudobnej kultúry. Kriti
zoval dva extrémy v súčasnej sovietskej 
hudbe - pasívne využívanie tradície 
klasickej a ľudovej hudby na jednej 

strane a formalistické l·ýstrelky na strane 
druhej. 

V stati o piesňovej tvorbe Tichon 
Chrennikov zdôraznll, že autori piesni 
sú povinní nadväzovat na formovú a žán
rovú rozmanitost ľudovej piesne, no 
nesmú pritom zabúdat na individuálnost 
skladateľského výrazu. Piesňam posled
ných rokov chýba pôsobivost, ktorou sa 
vyznačovala hrdinská sovietska pieseň. 
Remeselnost, holdovanie zlému vkusu. 
znehodnocujú sovietaku piesňovú lyriku~ 
Lyrická pieseň už aj v terminológii 
ustúpila estrádnej piesni, pričom sa 
estrádnost často chápe ako právo na 
lacnú citovost, na premenu hlbokých 
citov v plytkít anekdotu. V dalšej časti 
svojho referátu sa T. Chrennikov kriticky 
vyslovil o stave inscenácií súčasných 
sovietskych opier, ktor~ sú näčša uyádza
né len na jednej scéne. Prízvukoval, 
že zložité úlohy sovietskej opery môžu sa 
uskutočňovat iba na základe tvorivého 
osvojenia a rozvíjania klasickej hudobnej 
tradície v súlade s duchom času, n~a 
základe citlivého pretvorenia nového v pie· 
sňovom slohu, zrodenom sovietskou epo
chou. Za hlavnú úlohu v opernom žánri 
označil vytvorenie opery, ktorá by sa 
stala panovníčkou sŕdc a myšlienok 
sovietskych ľudí. 

Potom generálny tajomník Sväzu ho
voril o sovietskej baletnej tvorbe, ktorá 
svojím obsahom je noYou etapou v histórii 
baletného . umenia. Zmenila sa predstava 
o obmedzenosti tematického okruhu ba
letn ých diel svetom legendárnych a roz
právkových obrazov. Sovietski skladatelia 
a baletni majstri. dosiahli veľké úspechy 
vo vytváraní syntézy klasickej choreo
grafickej pantomímy a ľudového tanca, 
k tor ý tvorí základ výrazoljeh prostried
kov sovietskeho realistického baletu. Bude 
však treba venovat sa viac tvorbe baletov 
so súčasnou tematikou. 

Opereta a tzv. Jahká hudba v poslednom 
čase velmi upadla. Na estráde, v rádiu, 
na televíznej obrazovke sa sovietskemu 
poslucháčovi predkladajú zväčša nevkusné· 
popevky zmesí, fantázie a iné druhy 
zlej džezovej hudby. Takzvané mexické, 
brazílsk e, španielske piesne a pseudo
národné šlágre vytláčajú kvalitné estrádne 
piesne sovietskych skladateľov a mno
hých z nich prltahujú na cestu rýchleho, 
ale lacného úspechu. Mládež, hoci inak 
všestranne rozvinutá, prejavuje - i vinou 
pracovnikov Komsomolu - neodpustitel
nú nevedomost v oblasti hudby a naprosto 
zlý vkus. Referent prízvukoval, že treba 
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bojovať za rozmanitost foriem ľahkej 
hudby, za jej sviežosf, emocionálnosť 
a lvrizmus, za ' 'yužitle národných a fudo
výČh prvkoY v tomto žánri. 

V <lalšej časti svojho referátu sa 
T. Chrennikov zB.oberal situáciou v sym
lonickej tvorbe. Konštatonl, že niet tu 
ani jedného žánru, v ktorom by sa 
za posledných deviit: rokoY neboli dosiahli 
pozoruhodné úspechy. ľpozornil najmii 
na bohatú produkciu programových skla
dieb a suít. Sym fonická a operná hudba 
sa potešitelne rozvijajú i v sväzových 
republikách, v ktorých sa profesionálne 
pestovanie hudby začalo a ž po Velkej 
októbrovej socialistickej revolúcii. So
vietskych skladateľov čaká však ešte 
boj za životnost dramaturgie v symfo
nick ých dielach. Niet skutočnej hrdinskej 
symfónie, ktorá . by bola organickým 
vyjadrením mohutného hrdinského ducha 
Tudu, uskutočňujúceho v histórii ľudstva 
prvú vitaznú socialistickú revolúciu. Vy
tvorenie takéhoto diela je najnalieha
vejšou úlohou príslušníkov Sväzu so-
vietskych skladateľov. · · 

Vážne nedostatky sa prejavujú v ko
mornej hudbe. Prevláda v nej abstraktné 
hudobné myslenie. akademizmus, od
trhnutie od života. Neuspokojivá je 
situácia aj v sborol'om speve. Počet 
profesionálnych sborov je nedostatočný 
a ich úroveň je zväčša neuspokojivá. 
Hlavná. príčina nedostatkov je v n e
uspokojivej hudobnej výchove detí na 
školách. Preto Sviiz sovietskych sklada
teľov s11. obracia na ministerstvo kultúry 
a ministerstvo osvety so žiadosťou, aby sa 
vykonali opatrenia, ktoré by zabezpečili 
vzrast sborov, m enovite, aby sa zabezpeči
lo sborové združenie so širokými osveto
vými úJohami. 

V závere svojho prejavu T. Chrenniko,· 
povedal: "Sme povinni s neutíchajúcou 
silou viest: boj s nepriatefskou ideológiou 
v umení. Cesta socialistického realizmu 
bola a bude neochvejným základom roz
voja sovietskej hudby. Naša úloha spočíva 
v tom, aby sme, stále lepšie ovládajúc 
túto najpokrokovejšiu metódu v dejinách 
umenia, vytvárali nové a nové diela, 
ktoré by vzrušova1i a obšťastňovali Judi 
žlvelnosf~u svojho obsahu, vysokou etic
kou hodnot~u a ma jstrovstvom." 

29. marca pokračoval sjazd v mos
kovskom filmovom paláci. Delegáti si 
vypočuli referát prof. B. ili. Jarustovsk.é
ho "O opernej a baletnej tvorbe soviet
skych skladateľov". Rečnik venoval veľkú 
pozornost problému výberu námetov a for-
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movania dramaturgie opery. Iba tie 
idey a city, iba tie udalosti zo súčasného 
života, ktoré sll schopné pretrvat dlhé 
roky, aktivizovať a viest dopredu milióny 
sovietskych ľudí, môžu zabezpečit novej 
opere jej životnost. Všedné a jednotvárne 
udalosti, akokolvek by boli umelecky 
vkusne podané, to nikdy nedokážu. 
Jarustovskij zároveň zdôraznil plodnost 
tvorivej S)10lupráce skladáteľa a libretistu. 

:Xa tretí deň rokovania pokračonl 
sjazd referátom G. :X. {'hubova na tému 
" Kritika a horba "· Rererent zdôraznil 
aktívnu účast kritiky v procese vytvára
nia socialistickej hudobnej kultúry. Kri
tika. musí viest nepretržitý zápas za 
mnohotvárnost rozvoja. hudobného ume
nia, za ·jeho vysokú životn ll pravdivosf 
a stopercentné majstrovstvo. Najdôleži
tejšou úlohou sovietskej kritiky je roz
pracovanie najdôležitejších súčasných pro
blémov - problému socialistického re
alizmu a národnosti, problému majstrovstva 
a pod. 

Podrobnejšie sa budeme zaoberat IT. 
sjazdom sovietskych skladateľov v nasle
dujúcich číslach. I gor Vajda 

Okienko do pracovni s lovenských skla
datefov a muzikológov. Slovenski sklada
telia a hudobní vedci pripravujú ?WVé diela, 
ktoré, úfajme, opäť obohatia našu hudobnú 
kultúru. Zo záznamov Slovenského hudob
ného fondu vysvitá, že Eugen Suchoň pra
cuje na opere Svätopluk, Mikuláš Schnei
der-Trnavský píše orchestrálnu suitu Ob
rázky zo Slovenska, Šimon J urovský do
končuje balet Beckov, podla námetu spiso
vatelky M . Figuli, Ján Cikker dokončuje 
Ouverturu pre orchester a T i bor Andra
šovan chystá operu Gelo Sebechlebslcý. Nar
cisa Donátová dala si do plánu napísal 
Dramatickú predohru k 40. výročiu Velkej 
októbrovej socialistickej revolúcie a k vý· 
ročiu Sloven<Jkého národného povstania 
strojí sa napísať II. symfóniu. 

V iaceri skladatelia píšu inštrumentálne 
kona-rty: Dezider Kardoš - K oncert pre 
orchester, Štefan Németh Šarnorín<Jk'lj -
Koncert pt•e klavír a orchester, Ján Zim
mer - K ona-rt pre organ a orChester , T i
bor Frešo - Fantáziu pre klavír a orChes
ter, Oto F erenczy - Capriccio pre klavír 
a orchester a okrem toho 1\!áiovú kantátu. 
Z orchestrálnej tvorby trebä ešte uviesť 
charakteristickú skladbu Karikat.úra, na 
ktorej pracuje mladý sklad'i:úél=ilja ~eljen· 

) 

ka. SJ.:romnejšie je zastúpená komorná 
hudba: Ľudovít Rajter píše DyChové kvin
teto, Teodor H irner dokončil Sláčikové 
kvarteto, Bartolomej Urbanec piše Piese1í 
druUYIJ, a PifjB,ne o horách pre terwr, flautu 
a klav~r. J ulws ~etňan pracuje na Fan
tázii pre klavír. 

Prácu na ďalšej operete - Potulný spe
vák - zahlásili Gejza Du<Jik a dr. Pa:vol 
Bra:mtoris. Školu pre organ chystá prof. 
Ernest R igler-Skalický. 

Za aktivitou skladatelov nezaostávajú 
ani hudobní vedci . Štúdiu Problémy opery 
ND píše dr. J án F išer. na téme Ľudová 
pieseň - zdmj ·inšpirácie pracuje dr. I van 
Hrušovský. Slovenskú lwlovt't-pieseŕ~,-Z.IIW
vého 'fdadis~a spracúva aj doc. dr. J ozef 
Kresa.nek. Na monografiách pracujú: 
rlr. R tchard Ryba r i č (František Babušek). 
dr. Joze Šamko (l'lfikuláš Schneider
Trnavský), dr. Ernest Zavarský (Eugen 
Suchoň) a dr. Ferdinand Klinda ( A lexan. 
der Albrecht). N a príručke sólového spevu 
spolupracujú I mri<.h Godin a dr. Michal 
Palovčík, Hudobnú didaktiku pripravuje 
dr. R_oman ljl-y_chZo, Dejiny hudby píše 
dr. V~era Šedwa a Terchovú v speve a hud. 
be spracúva Pavol Tonkovič. mp 

J'ražská jar 1957. Tohoročný medziná
rodný hudobný festival " Pražská jar" , 
programovaný na dni 12. mája až 3. júna., 
Je repertoárove orientovaný jednoznačne 
na súčasn~ hudbu .• Praha, ktorá najmä 
v predvoJnových rokoch bola jedn)'m 
z ohnísk .~ozvoja modernej hudby, stime 
sa tak d·3J1Skom veľkej konfrontácie osob
ností a slohov súčasnosti . Pre slovenskú 
hudbu významná je skutočnosť, že sa 
tohto merania s íl a ltodnôt zúčastnia 
diela popredných jej predstaviteľov. 
V podaní orchestra a sboru Slovenskej 
filharmónie (dirigenti Ladislav Slovák 
a dr. Ľudovít Rajter) odznejú v Prahe 
diela Eugena Suchoňa (Žalm zeme Pod
karpatskej), Jána Cikkera (L eto), J ozefa 
Kresánka (Il. orchestrálna suita), Dezi
dera Kardoša (II. symfónia ) a Andreja 
Očenáša (Oslobodená zem). 

V programe fes t ivalových · koncertov 
sú zastúpení takmer všetci zakladatelia 
moderi?'~j h ._dby dielami, k toré už pevne 
~ako.tv tlt v svetovom repertoári. Pra:t.ská 
Jar Je t akto podobne ako minuloročná 
"Varšavská jeseň" orientovaná prevažne 
na modernú "klasiku" - i ked, priro . 
dzene, pražský program je oveľa vše-

s trannejší a bohatší. Preto iba relatívne 
malý počet diel bude v Prahe uveden}· 
po prvý· raz (Orff, Carmina bura na; 
Lutoslawski, K oncert pre orchester). 
K najvýznamnejším udalostiam festi· 
valu ~udú b.ez~<:ch:yby patri ť tri pred
s tavema vyn ikaJuCeJ belehradskej opery, 
ktorá okrem u nás známeho Brittenovho 
Petra Grimesa uvedie Stravinského operu 
The ~ke's Progress. Ako po iné roky, 
bude 1 tento raz Pražská ja r prehliadkou 
11!-e~ináro~ých dirigentsk)·ch a sólis· 
ttekych hvtezd (l. :\Iarkevitsch, Ch. 
Munch, G. Széll, E. Mra vinskij, D. Oist. 
rach, A. Benedetti-Michelangeli, E. Gi· 
le l.s, A. Ger t ler, S. Danco, J. P. Rampa! 
a 1. ). Dúfajme, že aspoň niektoré z nich 
zažiaria aj v Bratis lave. 
. Súb6"lne s festivalom, o ktorom prine· 

s~emeJ>odrobný referát v jednom z budú
Cich ctsel, bude prebiehat III. medziná. 
rodná. súťaž pianis tov o cenu Bedricha 
Smetanu. Im 

V rá~ci celoslovenskej prehliadky Di. 
va~e}neJ žatvy, .ktorá bude v máji, t. r. 
U:V1d1me v ~~ahslave popri činoherných 
s~boroch vtdieckych aj spevoherné. Ko
št.čania uvedú Cikkerovho B eg B aja
Zida, Prešovčania l\iiljutinovu operetu 
Poplach m edz i dievčatm i. 

Bale~ ŠD v K ošiciach uvedie v máji 
t .r. ČaJkovského balet L a butie jaze r o. 
Toto významné dielo ruského klasika 
uvedú v Košiciach opäť po deviatich 
r okoch v novom naštudovaní choreo!!raJa 
Stan is lava Remara. 

0 

Po tieto dni m ala komická opera 
Bedficha Smetanu Predaná nevesta 
päťstú reprízu v bratislavskom ND. 

P o úspešnej inscenácii Suchoľí.oYej 
Krútňavy v Ostrave chce uviesť ume
lecké vedenie opery ŠD v Ostrave na bu
dúci rok ďalšiu s lovenskú operu, Cikke. 
rovho J ura Jánoš íka . 

Spevoherný súbor NS š tuduje noYú 
slovenskú operetu s vojenskou tematikou 
Pieseň na vojne od Milana Nováka 
na slová. Milana F erku. R éžiu inscenácie 
zveria Františkov i Krištofovi Veselému. 

-as -
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Neúspešné premiéry v milánskej Scale. 
Na scéne prvého operného divadla Ta
lianska - milánskej La Scale m ali 
v tejto sezóne premiéru dve novinky. 
Prvá z nich, " K ain" od talianskeho 
skladateľa F elice La.ttuada, je kompono
vaná na rovnomennú Byronovu t ragé
diu. O diele píše popredný taliansky 
hudobný kritik Claudio Sartori: "Lattua
dova hudba je povrchná a chýba jej sila, 
ktorá by oživ ila túto tmavú drámu. 
Jeho lyričnost je príliš ľahká, inštru
mentácia p ritom chudobná" . Interpréf,i, 
predovšetkým skvelý dirigen t Nino San
zogno podali svedomi tý, oddaný výkon. 
Na premiére s úspechom vystúpil rad 
mladých spevákov, ako Cesy Broggini , 
Gabriella Car turan, Dino Dondi, Aldo 
Bertocci a i. 

S vefk-ým záujmom očakávaná pre
miéra opery francúzskeho skladateľa 
Francisa Paulenca " L es Dialogues des 
Cannélites" (Dialogy k armelitiek), líči 
osudy skupiny mníšok za Veľkej fran
cúzskej revolúcie. Libreto napísal Geor
ges Bernanos pôvodne ako scenár pre 
film. Sartori o premiére píše: " Poulenco
va opera bola sklamaním. Nie azda preto, 
že by sm e nem ali pred sebou elegantného 
hudobníka - tým Poulenc nesporne 
je - svojou dokonalou, ľahkou inštru
mentáciou - ale chyba je vo výbere 
námetu, ktorý je tak s ilný a dramatick}·, 
že ho netreba hudobne stvárniť.. P oulen
cova hudobná reč r ozhodne netlmočí 
ovzdušie tejto drámy. Napriek tomu 
stojíme pred hudobníkom, ktorý má 
štýl a partitúra je vzorom vkusu a jem
nej práce." Premiéru, ktorá prit iahla 
š iroké medzinárodné publikum, naštudo· 
val opä.t N ino Sanzogno. Poulencova 
opera m ala v m arci svoju francúzsku 
premiéru v Paríži. Jozef Boráros 

.Januárová premiéra baletu Arama 
Chačaturjana "Spartakus" v Leningrade 
b ola podľa súhlasnej mienky sovietskych 
kritikov jedna z na jvýznamnejších uda
lostí tejto sezóny. K mimoriadnemu úspe
chu baletu prispela okrem Chačaturja
n ovej hudby, čiastočne známej aj u nás, 
najmä choreografia L. V. Jakobcona. 
Jakobcon, ktorý bol spolupracovníkom 
lsadory Duncanovej, dosiahol syntézu 
prvkov klasického baletu so súčasným 
mimickým umením. Chačaturjanov balet 
ešte v tejto sezóne uvedie aj pražské 
Národné divadlo. 

Ziirleh. Medzinárodná spoločnosť pre 
novú hudbu (IGNM) usporiada v dňoch 
31. mája-6. júna v Ziirichu Svetové 
hudobné slávnosti. Jadro slávností budú 
tvoriť dva orchestrálne koncerty, jedno 
vystúpenie komorného orchestra a ko
morný koncert. Na osobitných koncer 
toch uvedú diela švaj čiarskych sklada
teľov a ukážky elektronickej hudby. 
V rámci slávností sa tiež uskutoční sveto
vá premiéra opery Arnolda Schônberga 
"Mojžiš a Áron". 

Na programe symfonick-ých koncer tov 
s ú diela Juana José Castro (Argen tina) , 
Sergeja Prokofieva, Y ori tsune Matsudaira 
(Japonsko), K arla Amadea Hartmanna 
(NSR), Rober ta Oboussiera (Svajčiarsko), 
Leona Kirchnera (USA), ""K~rla H einza 
Fiissla (Rak-úsko), Gustava Becerra 
Schmidta (Chile) a Igora Stravinského. 
Na komorných koncertoch odznejú diela 
Vittoria Fellegara (Taliansko), Wladimira 
Vogela (Švajčiarsko), Romana Hauben
s tock-Ramati (Izr ael) , Mauricea ,Tarre 
(Francúzsko), H an sa 'Vernera H enze 
(NSR), Paula Hindemitha, Antona W e
berna (Rakúsko), Alda Clemen t iho (Ta
l iansko), Matyása Seibera (Anglicko), 
Billy L aytona (USA), Bo N ilssona (Švéd
sko) a Bélu Bartóka. 

Bukurešf. Na slávnostnom koncerte 
z príležitosti päťdesiatky skladateľa Ni
colae Buicliu bo la po prvý raz uvedená 
jeho III. symfónia c-m o l, ukončEDá v je
seni minulého r oku. Premiéra, naštudo
vaná mladým dirigentom Mirct:a Basara
bom, mala veiký úspech. 

Nové oratórium " 1907" skladateľa 
Alfreda Mendelssohna je inšpirované 
revolučným b ojom rumunských sedlia
kov v r. 1907. Text oratória sa opiera 
o básne vynikajúceho rumunského po
et a Tudora Argheziho. 

Bukureštské Divadlo opery a baletu 
pripravuje premiéru baletu Alfreda Men · 
delssohna " K alina (Calin) podľa libreta 
T. Urseanu. 

Slovenská hudba - Vydá va Sväz s lovenských 
sk ladaterov, B ra tisla va , Gorkého ul. 19. - Ve· 
d ie redakčná rada.-Vedúci redaktor dr. J ozol 
Samko.-Redakcia a administrácia Bratisl ava, 
Gorkého ul. 19, t e lefón 268-70. - Tlačia Poly
grafické zá ..-ody, z. l, Bratislav#, ul. Nár. po· 
..-stanla 4 c . - Vychádza mesačne.-Predplatné 
na rok 1957 Kčs 27 .-. - Vydávanie p ovolené 
PSK, č!slo H SV-19512 57·C. - Rozširuje P ošto
vá novinová s lužba. Objednt\Tky predplatiterov 
prij!ma a vybavuje každ:)· doručovatei a pošto· 
vý úrad. A-71172 
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SLOVENSKÝ HUDORNY FOND 
vydal · 

rozmnožené rukopisy inštruktivnych a prednesových skla
dieb pre hudobné školy: 

J. Kowalski: 

E. Suchoň: 

L. Lackner: 

L. Hrdina: 

P. Šimai: 

Aladár Móži: 

M. Moyzes: 

Prvý koncert pre troje husieľ a ldavír 

Zahrajme si, malá suita pre husle a klavír 

Mládežnícke concertino pre husle a klavír 

Maličká som, pre troje husieľ 

Preletel sokol, pre sláčikový kvartet 

Piesne z hôr, pre sláčikový kvartet 

Horalská suita, pre klavír 

V ~se lá predohra, pre harmonikový súbor 
" Suchom" tanec z Kokavy, pre harmoni
kový súbor 

Etudy pre husle, IV. poloha 

Sonatína pre flautu a klavír 

Drobnosti, pre husle a klavír 

Tri bagately pre hornu a klavír 

1\'lateriály možDo objednat u Slovenského hudob
ného fondu, Brati slava, Gorkého 19. 



Hudobný festival 

BRATISLAVSJ(A' JAR 
16. V. - 14. V/.1957 

Účinkujú: 

ČESKÁ FILHARMOMIE 
nositeľ Radu republiky, laureát štát. ceny 

DIRIGEN T: KAREL ANČERL 

STÁTN! FILHARMONIE, BRNO 
laureát štátnej ceny Klementa Gottwalda 

DIRIGEN T: BRETISLAV BAKALA, zaslúžilý umelec 

SLOVENSKA FILHARMONIA 
DIRIGENTI: SIXSTEN ECKERBERG, Švédsko, 

HANS SWAROWSKY, Rakúsko a Ľ. RAJTER, ČSR 

BACHOV SÚBOR 
(Das Europäisch e B achensemble) 

V EDIE G UJYTHER RADHUBER , Rakúsko 

S óli s t i : 

V. GHEORGHIU, Rumunsko, klavír - I. HA]MÁSSY, NSR, 
klavír - W. KAMPER, Rakúsko, klavír - L ÝVIA RÉV, USA, 
klavír - VITO GIOCONDA, Anglicko, husle - MICHAIL 

VOSKRESENSKIJ, SSSR, klavír 
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Nevyhnutnosť novátorstva aJ v hudbe 
(K v~·slcclkom s jazdu sonetskych sk ladateľov) 

Umelecké sjazdy nadobúdajú svoj zmysel objasnením danej situácie 
v umení na základe pot rebnej retrospektívnej analýzy, odhalením nedo
statkov a vyt)rčenim perspektív z hľadiska pot rieb celkového a ďalšieho 
spoločensko-kultúrneho vývoja. Aby sjazd splnil svoje poslanie, žiada 
rešpektovať neobyčajne veľa faktorov, často i protirečivých napr. vo veci 
a v názoroch cľalšieho vývoja . Z hľadiska krajných názorov v uzáveroch 
zladená rôznosť momentov, ktoré treba rešpektovať, sa zdá byť preto nie
kedy i kompromisná, hoci ide o strednú cestu, ktorá je za daných podmienok 
považovaná za najúnosnejšiu a z hľadiska spoločenskej situácie za naj
osožnejšiu. Výsledky sjazdov nemôžu a neurčujú len individuálne záujmy 
a názory, ale hlavne záujmy vyššie, hľadiská celonárodné, celoštátne až 
hľadiská vyvodené zo zmyslu celkového spoločenského vývinu a jeho pre
bojovávania za daných podmienok , za čo sú vedúce kádre života zodpo
vedné a z tohto momentu i povolané usmerňovať celkový ďalší vývoj . 
Význam a obsah našich sjazdov je práve týmto širším spoločenským dosa
hom viac ako problematika imanentného umeleckého vývoja . Tento fakt 
by mal určovať i náš správny pohľad a postoj k výsledk om posledného 
sjazdu sovietskych skladateľov , hoci sa zdá, že práve tento moment, lepšie 
povedané jednostranné ponímanie t oht o moment u skrýva v sebe nebez
pečenstvo dvoch krajností nesprávneho postoja . 

J edným z nich je nebezpečenstvo dogmatického ponímania výsledkov 
sjazdu - - čo bolo i na samotnom sjazde jednoznačne a neúprosne odsúdené. 
Boj proti tomuto druhu jednostranného chápania výsledkov sjazdu bude 
bojom proti net vorivému mysleniu, bojom prot i bezduchému a ubíja júcemu 
opakovaniu, proti neschopnosti a " lenivosti myslieť" a prot i mechanickému 
presadzovaniu a aplikovaniu na naše pomery . Dogmatizmus môže narobiť 
viac škody ako osohu, viag zmätku ako jasnosti a vzbudzuje v nás spomien
ky na niekda jšie ovzdušie kultu osobnosti, lepšie poved ané: konjukturál
neho kultu vlastnej osobnosti. Kult vlastnej osobnosti a dogmatizmus 
majú spoločné psychické korene a v našej hudobnej , presnejšie povedané 
esteticko-hudobnej oblasti bolo dosť príkladov i na jeden i na druhý. 

Neomylné šermovanie s nevyjasneným pojmom modernizmu, "po
kusy vtlačiť tvorbu mnohých veľkých skladateľov do modernizmu", 
hádzanie Debussyho, Ravela, l\:Iahlera, Straussa, St-ravinského, H indemitha, 
Berga, do jedného vreca ako zástupcov modernizmu, formalizmu a kozmo-



politizmu -toto bolo podľa Chubova to " zjavné mechanické nivelizovanie", 
čo bujnelo v hlavách niektorý ch dogmatikov. Takéto a. podobné estetické 
úvody a úvahy miatli statočné úmysly a ponechali také nežiadúce stopy 
v názoroch , ako je napr. "čudne nedôverčivý, ba podozrivý vzťah k diso
nancii, bez ohľadu na est etický účel, pre ktorý sa používa" (Chubov). Ako 
je nám ľúto, keď si pomyslíme, že stačilo len vecnejšie, svedomitejšie, sa~ 
mostatnejšie uvažovať a nezbavovať sa dogmatizmom zodpovednosti 
vôbec myslieť. Dogmatické traktovanie inak správne vytýčených koneč
n ých cieľov diskreditovalo i samotné ciele. Len takto sa mohlo st.ať, že 
niektorí skladatelia stavali sa k hlásanej estetike sk ôr rezervovane a pochy
bovačne a zaujímali skôr vyčkávacie stanovisko. Je na nás, aby sme v bu
dúcnosti nechápali a nepodávali stanovisko našej estetiky a výsledky po
sledného sjazdu sovietskych skladateľov dogmaticky a tým neodraďovali, 
ale brali ich tvorivo, čo znamená nehľadať na tvorivé problémy odpoveď 
v dogme, ale ich individuálne a konkrétne riešiť a zvládnuť. 

Druhým jednostranným stanoviskom k výsledkom sjazdu je nebezpe
čenstvo apriornej nedôvery, prameniacej či už z nedostatočnej rozpraco
vanosti estetiky socialistického umenia, alebo z prípadnej širšej nedôvery 
a neviery v prítomnosť. Práve tak, ako by bolo morálnou nezodpovednosťou 
odmietnuť i to kladné jadro súčasných spoločenských tendencií, nebolo 
by na mieste odmietnuť i správne jadro estetiky, ktorá vyrastá z týchto 
spoločenských síl. Ide o to, aby sa určité- inak správne zásady neodmiet li 
len preto, že sú požadované z pozícií spoločenského pokroku. Nediferencovať 
medzi správnosťou konečných cieľov a nedostatkami, ktoré sú na ceste 
k tomuto cieľu a hatia skutočný spoločenský pokrok -nebolo by správnym 
stanoviskom. 

Dogmatizmus i apriórna nedôvera sú rovnakým zlom a často pramenia 
z rovnakých povahových koreňov. V oboch prípadoch ide o neprekonanosť 
vvmedzeného horizontu, o určitú svetonáhľadovú i morálnu plytkosť, 
p~ípadne o nezodpovednosť voči záujmom skutočného ľudského pokroku. 
Vzdať sa určitých svojich subjektívnych názorov v záujme vyššieho a oprav· 
divého spoločenského pokroku je mravná sila a výška, nedostatok ktorého 
bráni dogmatikom i ich antipódom (tiež vlastne dogmatikom) dostať sa 
k vyššiemu pohľadu. Statočne sa vyrovnať s prípadnými nesúladmi medzi 
subjektívnymi a požadovanými názormi je stanovisko ďaleko správnejšie 
a.Im pokrytecké a.Iebo bezduché prikyvovanie a.lebo arogantné odmietanie. 
Ísť živou cestou statočného vyrovnávania sa s p roblémami vyžaduje však 
neustále diferencovať medzi cieľom a prípadne zle volenými cest ami, k toré 
by aj t ak k týmto cieľom nedoviedli. Op.roti dog~atizmu a a:priór~emu 
odmietaniu staviame teda nevyhnutnosť statočneho vyrovnavama sa 
a t vorivého zvládnutia problémov. 

S jazd znovu nastolil podmienky životnosti hudobnej tvorby. J eh o prínos 
však nespočíva v t omto znovunastolení, ale v snahe vytvoriť také ovzdušie 
a také podmienky, za ktorých bude možné t ieto požiadavky umelecky tvori
vo riešiť a konkretizovať. " Úloha riadenia spočíva v tom, aby bolo vytvo
rené také ovzdušie. v ktorom by sa mohli plne rozvíj ať tvorivé vlohy a tvo
rivé nadanie k aždého skladateľa" - poznamenal na sjazde D. T. Šepilov 
a výstižne odsúdil "zbytočne opatrnícky postoj k novým umeleckým javom". 
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č_eskoslovenskí del~gáti na ll. sjazde sovietskych skladateľov · v Moskve: dr. J . Ji 
mnek (za H udebm rozhledy), skladatel D. Kardoš (vedúci delegácie) a dr. A. H ofejš 

(za hudobných vedcov) 

)Jožn~sti tv?rivého zvládnutia nárokov, kladených na umenie sa neobídu 
bez novatorskych prvkov v tvorbe. Uznanie nevyhnutnosti novátorstva 
v tvorbe - ak ch ce zostať tvorba na úrovni umeleckosti a nielen schema
tizm? - je. tou ~ei?-e,rálnou a yrvotnou podmienkou, nastolenou sjazdom, 
~to~a oproti "pr~t1vnym nazorom n~ u~enie" (Chrennikov) môže byť 
Je~me. nevyhnutnym p~~dpokladom vyvoJov~ho rozk:etu ďalšej tvorby. 
,)\o,y ~)~ok_ '! ",~udbe, -;-- ~on~tatoval Šepilo; - , ~J.e neoddeliteľný od 
sna,h~ ') Jad~:ť zivotiJ.,~ napln . bbzku duchovny m po:t;Jadavkám, ideálom 
a zauJ.mom x;asho ľudu . A ďaleJ: " V umení, rovnako ako v iných oblastiach 
nemozno _plav~ť po prúd,e", k čomu by sme mohli uviesť ešte poznámku 
Šosta~ov10a, z~ posluch~č nečaká, ale hľadá nové dojmy . Preto podľa 
~eho J~ "z~ou utec~wu, vyhovo;·~~' že hoci dielo neobsahuje nič nové, zato 
Je_ nap1sane v klas10kych tradw1ach . Tu pôsobí neúprosný zákon: stáť na 
mwste, znamená ísť späť". 



Snaha o vytvorenie tvorivého ovzdušia a nevyhnutný zreteľ na ďalší wnelec!cý 
·cývin s1~ d;;oma z~kladnými prínosmi sjr;zd"!'; kto~~ všetký!'! znovun~_stolenym 
požiadavkam a narokom na hudbl~ dodavaJU hlbsz a .vyšs~ u~lec,ky. zmysel. 
"?Yiajú teda" -podľa Šepilova - "pravdu sklada~eh~, kton v zau]l:~e roz~ 
voja umenia vystupujú proti každému obm~dzemu, Je~?strannos~I, prot~ 
každej zaujatosti, za skutočnú šírku ' umem, za skutocny slobod~y ~·oz~OJ 
najrozmanitejších realistických prúdov." S dôrazom pravda: realisbckych 
prúdov. . , 'b 

Je na skladateľoch i n a hudobných vedcoch celého socialistlcke~? .ta ora, 
aby tvorivé možnosti dané sjazdom sovietskych skladateľov vyuí'.Ih ;v pro
spech skutočného ďalšieho spoločenské~o pokroku .. !'ofkot? v nstr~ty 
nášmu ďalšiemu a sústavnému zaoberamn sa s matenalom SJazdu sovwt-
skych skladateľov. 

EUGEX ŠDľCXEK 

Poslucháč a súčasná slovenská hudba 

V umeleckej tvorbe je vždy obsiahnuté to vedomie. že je ;ľ).~enená pre 
niekoho, pre ,.konzumenta", pre poslucháča. 'ľažko by bolo 'Y,lučiť zo zmys: 
lu umeleckej tvorby tento moment bez toho, aby to nešlo na ukor samotne~ 
tvorbv. Sociálna .. adresnosť" je základným podkladom zmyslu umeleckeJ 
tvorby a týmto j~ ·daný fakt, že v hudobnej kultúre je posluchá? faktorom, 
s ktorým autor počíta. Autorovi nemôže byť ľahostajný posl?chačov vzťa;h 
k jeho tvorbe. či u ž ide o. posluch~?a la~a a1e_bo odborníka. Poslu~~ač 
vplýva, i ked nie rozhoduJUCO, SVOJim nazorovym profilom a ,ovzdus1m, 
ktoré týmto vytvára, na autorovu tvorbu a to kladne alebo. negativne. , 

Kladne vpl.)rva, keď docenením a pochopením autoroveJ tvo~by vyka~a 
priaznivú atmosféru pre jeho tvorivé ambície, čím tieto ~mb~~Ie umocňuJe 
a takto tvorbu autora invenčne podnecuje. V atmosfere z1vého ohlasu 
nachádza autor úplnosť zmyslu svojej tvorby, pričo~ mu, pra':~a,, nejde 
len o vonkajšiu priazeň , ale o vnútorný kontakt, ktory sa -~~ane zivy tym, 
že docenenie zo strany poslucháča sa odohrá vo forme zazitku .z tvorby, 
a nie len vo forme nejakého prejavu. Toto je ideálny stav medzt autorom 
a poslucháčom , ktorý by mal popri iných podnetoc~ autorovu tvorb~ 
priaznivo ovplyvňovať. J e síce pravda, že ~ potrebneJ . ~oncentrovanost; 
a uvoľnenosti samota je múzou umelca, me však soe1alna a umelecka 
izolovanosť a popretie sociálnej podstaty umenia. , 

Negatívne vplýva poslucháč na autoro~u ďalšiu tvorb.u, keď n~vytvar~ 
toto tvorivé prostredie či už z nevedomosti a n~scho:pnosti, al~bo z lahostaJ
nosti a nedostatku pocitu tejto zodpovednosti vo?I au.torovL Tvo~ba be~ 
ozveny i pri všetkých autorovÝ:ch ná~ejach a oč.aka~amach od budu,cnosti, 
i pri plnom vedomí svojho priekopmctva a pn realno:n odhadnut1 ume
leckej apercepčqej úrovne poslucháča, predsa len nenecha autora nedotknu-
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tého. v n~g~tí~o~ ·smere. Otázka živej ozveny je u mnohých autorov 
v pr;an:eJ za'?sl,ostl so z~yslom ~ch tvorby. U viacerých autorov je ume
lecka dovera mych podmwnkou ICh umeleckej sebadô,-ery a tým ďalšieho 
umeleckého napredovania. 

Je pravda, že určitá nezhoda medzi súčasnou tvorbou a priemerom 
súčasného poslucháča je skoro zákonitou skutočnosťou s ktorou treba 
počíta.ť .. I,de o, vrstv:u pasívnych poslucháčov, ktorí ne1;ociťujú alebo už 
nepoCl~UJU vn?torn,? p~~r~bu neustálej . akt·ivnej snahy prepracovať sa 
a _dospieť na uroven zaZ1t1a a pochopema autorovho estetického ideálu . 
Ta.to ;:tktívna sn~~a držať s~ yvýv~ja je súča.sťou ?áro~u byť dobrým kon
cmtnym posluchacom. ,.Nezucastmť sa na zmene Je pnznakom starobv" -
povedal ktosi. · " 

Otázka. vzť,ahu ~ášho súčasného slovenského poslucháča k súčasnej 
slo.venske] hudobneJ t.vorbe sa "komplikuje" o to, že v tomto prípade 
neJde len ? problematiku vzťahu k novej tvorbe vôbec. Dnes u nás táto 
probl~m~ti_ka v _značn_ej miere súyisí s otázkou nťahu k národnej kultúre, 
pretoze mym narodnym hudobnym kultúram rovnocenná národná hudob
ná kultúra sa u nás vytvára práve v našich dňoch súčasnou hudobnou 
tvo~·bou. ?-'ýmto fak~om nadobúda otázka vzťahu slovenského poslucháča 
k su~asneJ ~loven.ske] .~udobnej tY?r?e akútnejš!u váhu . T ýmto momentom 
sa sta\a ~OJ prot1 ap~·wrnemu nezauJmu - pok1aľ existuje - vori súčasnej 
slovenskeJ hudobneJ tvorbe záležitosťou jednak rozšírenia estetického 
obzoru P?slucháča ~ j~d~1ak .rozšír~nia j~ho vzťahu k národnej kultúre. 
Tento bo} o vedorny ~auJem Je ,u nas z~tiaľ nevyhnutný. lebo vyspelých 
konce;tnyc~ .poslucha~ov I~e~ame zat1aľ toľko, aby dokázali vyvážiť 
negat1vny učmok slabeho zauJmU vrstvy pasívnych poslucháčov (pravda 
nie vo všetkých žánroch ). 

y V súča.mých spoločenských podmienkach vývoja umenia nemôže ísť 
uz _len o lednos~erné dobýjanie ,.konzumenta" zo strany autora. I poslu
c~ač mns1 dob:yť p~e seba autora, lebo umelecká tvorba nie je už len existenč
nym vyhovemm Jeho vkusu , ale sleduje vyšší cieľ - ideove i umelecky 
poz~~'ihnúť. T~ ~<?~kr?t~1e znamená zo strany poslucháča požiadavku 
ryviJať .ved01·~e usilie _JSť s autor~m najmä vtedy, keď ide o tú epochu 
naro~neJ .kt!ltury, ktor~ ~a vyrovnava v r?'.'nocennosti s inými národnými 
k~ltu~am1. I sť s ~obot:, 1sť s autorom, k tory Je, pravda, na úrovni skutočného 
vyvoJ,a .. znamena aktnrnu snahu pochopiť ho a reálne ho oceniť a nebyť 
z nezauJmu_a z ne:edomo~ti retardačnou brzdou a príťažou y ďalšom vývoji . 
Igno~antsk~ kap1tulovame pred morálnou povinnosťou a záväznosťou 
osvo}ovať .sl ~ vy~váraním priaznivého ovzdušia prispieť k rozvoju národnej 
~uJt~ry, n,w Je naJlepšou vizitkou nášho "hudobného poslucháča" . Nechtiac 
s1 pnpo~mame záujem súčasného českého poslucháčstva o súčasnú českú 
hudobnu tv:orbu na poslednej pražskej prehliadke súčasnej českej tvorby. 
Pravda; .neJde tu len. o poslucháčov. V tomto smere by sme mohli kdečo 
pov:edať 1 .na adresu ~Iektorých členov Slovenskej filharmónie vo veci vztahu 
k suč~sneJ sloy':enske] hudobnej b-orbe a k národnej kultúre vôbec. 

_ Realna po~Ia~.a,ka kladného nťahu k súčasnej sloYenskej hudobnej 
t' orb~ ~ko, zalezttosť pomeru k ~~rodnej ~~ltúre nie je upieraním práva 
na knhcky pomer. ):lo neustrnuť na apnornom odmietaní, ale dospieť 
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ku skutočnému kritickému vzťahu , je náročná úloha. Znamená to byť 
najprv s~ skladbou umelecky načistom, s jej dosahom. čiže najprv ju 
pochopiť, až potom na základe ujasnenosti sa s ňou kriticky vyrovnať. 
"Kritický" vzťah, prameniaci z nedocenenosti, z nepochopenia. z neschop
nosti dosiahnuť autorov umelecký horizont, nie je kritickým nťahom 
v pravom slova zmysle, skôr len ignoráciou. Snobstvo, ktoré uznáva v hudbe 
len "zvučné" a ,.uznávané" mená, je v podstate založené na neschopnosti 
vytvoriť si svoju mienku a svoj postoj k jednotlivým skladbám, na neistote 
a neorientovanosti v hudobnej tvorbe. Spoliehanie sa len na .:meno" má 
svoje korene v neschopnosti spoľahnúť sa na svoj vlastný úsudok. Skutočný 
kritický vzťah je možný len na základe osobného vyrovnania sa so skladbou. 
Apriórne odmietnutie nie je ešte kritikou. Skutočný kritický vzťah k tvorbe 
je práve to pozitívne, o čo nám ide a ktoré staviame voči nezáujmu a ne
schopnosti nájsť vôbec reálny a pravdivý vzťah k súčasnej tvorbe. 

R eálny vzťah k súčasnej slovenskej hudobnej tvorbe je cief, ktorý by mal 
dosiahnuť každ)• náš poslucháč na základe skutočného, t. j. osobného vy
rovnania sa so skladbou. Nežiadame falošnú . zhovievavosť , ale potrebu 
osobného v,yrovnania sa, čo plynie z uvedomenia si toho, že poslucháč 
je faktorom v hudobnej kultúre, ktorý môže ďalší vý\7 0j ovplyvniť. 

LADISLAV BURLAS 

Myšlienky o vývine národnej hudb y 

Schválne použitie tohto nadpisu , podobného tomu, ktorým uvádza 
J án LeYoslav Bella svoju štúdiu z roku 1873, nám môže pripomenúť stálu 
aktuálnosť tejto problematiky, ako i to, že samotný problém národnej 
hudby sa neustále vyvíja a tak každá generácia ho musí riešiť vždy nanovo. 
Po štvrťstoročí jestvovania a formovania novej slovenskej hudby, v čase, 
keď jej hlavní zakladatelia sa dožívajú svojej päťdesiatky, nemusíme 
o slovenskej národnej hudbe len snívať ako Bella, pretože jej vznik a exis
tencia nie je už dnes diskutabilná. l\llnohí sa pokúsili o charakterizovanie 
významu jej zakladateľov a tvorcov a s väčším alebo menším úspechom 
i o slohovú charakteristiku novej slovenskej hudby. Právom si kladie 
naša doba otázku, ako vlastne vznikla t á hudba, ktorú napriek rôznostiam 
skladateľských typov a postupov spája čosi dovedna a stmeľuje v orga
nický celok . No tým viac nás musia zaujímať ďalšie perspektí\y rozvoja 
našej národnej hudby . Ak môžeme konštatovať vznik novej slovenskej 
národnej hudby, znamená to, že už ďalšie skladateľské generácie majú 
v tomto smere po starosti a majú alebo môžu iba kvantitatívne rozširovať 
už jestvujúce a už vytvorené? Ako máme hodnotiť dnes bohato diferenco
vanú slovenskú hudobnú tvorbu z hľadiska perspekt ív vývoja našej ná
rodnej hudby? 

Na t ieto otázky odpovedať je iste n ie jednoduché a ľahké. Pokúsme sa 
najprv sledovať v skratke históriu vzniku slovenskej národnej hudby. 
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Z~ ume~ecky najpo~oruhodnejší príklad úsilia o vytvorenie slovenskej 
11a_rodneJ h~dby v mm ulom storočí možno považovať dielo Jána L . B ellu, 
P{Iro~zene. Ib~ z obdobia do prerušenia kontaktu so Slovenskom (1881). 
Naprrek hterarne formulovanému programu, podľa ktorého chcel Bella 
pr?st~·edníctvom "{'užitia individuálnych znakov na-šej ľudovej hudby 
p_nsp~eť k v_ytvoremu samostatnej slovanskej hudby, postupoval v kompo
zičneJ praxi ce~om opačne . Nevychádzal z konkrétneho poznania ľudovej 
hudby, ale pnstupoval k problému vytvorenia národnej hudby zvonka· 
cez romantický štil nemec~ej hudby ~chumanna, Mendelssohna, , pohra·. 
Wag~era, alebo _este pre~ty~ z hnut1a nemeckých cecilianistov. Vážky 
SJ?t?ZY sveto~eJ kompozičneJ techniky s domácimi špecifickými národ
ny~u p_rvkam1 sa temer úplne prevážili v prospech prvkov vonkajších. 
~~ c~nnosť osvetove a buditeľsky zameraných venčekárov by sa ťažko 

nash,pnmer~né d_obové št~lov~ kritériá. Tam nešlo v podstate o program 
sy,~tézy europskeJ kompozičneJ techniky a domáceho ľudového materiálu. 
Vazky,sa,~eda nebezpečne prevážili na opačnú stranu. 
Prvľ vazny pokus o vyrovnanie oboch tendencií vidieť v diele M ikuláša 

S9hnetdm-Tmavského. Zvlášť typické sú v tomto smere jeho úpravy a umelé 
p1esne. K úp_ra,vám. ľudových piesní pristupoval s umeleckou náročnosťou 
a so znamemtym mtom pre hudobnú charakterizáciu ich obsahu. Tak sa 
stalo, že po prvý raz v dejinách slovenskej hudby mohol Schneider vystúpiť 
so s~ovensk~u ľudovou pi~sňou na ~ve~vých k~mcertných pódiách (1908 
B~rlin, Panz) a naopak, Jeho umele piesne boh formou i obsahom také 
bhzke sl~vens~ém~ člov~kovi, že mnohé zľudoveli. Jednako však badať 
na SchneidrOVJ pnznačn.~ črty d~by, ktoré sa v mnohom podobajú postu
po~ _upravovate!ov stars1~h. Pokiaľ sa upravovali slovenské ľudové piesne, 
mest1anstv~. ~~v1delo v ~ychto piesňach ľud, ale seba, svoje túžby, ideály 
~ vkus. Va~_sma Schne1d:om upraven~~h slove:mkých ľudových piesní. 
Je ~~ypu nov~r~~o, har_moruckého. PoznaJUC rukopiSné zbierky 18. storočia 
mozeme o vačsme z ~ICh,Predp~kladať, že sú umelého pôvodu a len v prie
behu 18. a 19. storo?Ia ziudoveh. Tento typ ľudovej piesne bol v prostredí 
v_ k~oro~ sa S?hneid~r pohyboval, živý a aktuálny. Preto si aj s inými 
p1~snan;u n~rob~ .~eľke starosti, ba ešte roku 1912 (sedem rokov po novej 
styloveJ ?nentacu B~rtóka a K odálya) konštatuje, že mnohé slovenské 
ľudové piesne sa am nedajú harmonizovať, pretože sa skutočne nedali 
spratať . do ?ežného dur-molového systému. 

U Mtkl~kí:,ša Moyzesa, ~to_r~ sa viac orientoval na tvorbu inštrumentálnej 
h~dby, mozno p~z?rovať tiez snahu o vytvorenie syntézy prvkov národ
nyc~ so svet?vym1. Pravda, ~ techniky európskej hudby si nevyberal 
smery, dobo~e, ale oveľa staršie . Tak sa stretáva u neho - vezmime si 
~a pnklad Jeho Vrc~~vs_kú , symfóniu, n ajucelenejšiu a najdokonalejšiu 
Jeho skladbu - _kla~rCI~twka forma (až inštruktívne presná a dokonalá) 
a neskororomantwky vyraz v harmonike so slovenskou ľudovou melodi
kou. K to~u ?JOžn? .ešte z eu!·ópskych vzorov pridať bachovský kontra
pun~t, pokia:ľ ~d.e o I,nstrumen~alne skladby s faktúrou polyfónnou. Mikuláš 
MoJ zes ~ mst~_tivne odputal od ľudovej piesne harmonického typu 
a ~plat~ vo -~~.OJl?h diel~ch vi~c melodiku hypostupníc východosloven
skych a este vacsmr melodiku kvmtakordálnu. 
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Syntéza európskej kompozičnej techniky so špecificky slovenskou proble
matikou charakterizuje teda aj staršiu slovenskú hudbu. No táto syntéza 
sa nediala na úrovni súčasnej svetovej hudobnej kultúry. Šlo o nadväzo
vanie na vzory síce v ý horné, ale staršie. Začiatkom nášho storočia holi 
na to veľmi oprá...-nené, vnútorné vývinové dôvody. Neskororomantický 
štýl slovenskej hudby stal sa však vedúcim prúdom hudobnej tvorby 
i v rokoch dvadsiatych. Pred slovenskou hudbou sa ukázali za čias prvej 
republiky nové naliehavé úlohy a možnosti. Vtedy sa už považoval tento 
sloh právom za zastaralý a pociťovalo sa vo vývine prešľapovanie na mieste. 
Bola potrebná nová slovenská hudba, ktorá je schopná vyrovnať sa so sú
časným stavom kompozičnej techniky, s novšími •ýdobytkami svetovej 
hudobnej kultúry. Žiadalo sa obojstranné prehlbenie syntézy toho sveto
vého s domácim: viac náročného a nového vo vyjadrovacích prostriedkoch 
a viac naozaj ľudového a národného...- náplni. 

S takýmto umeleckým programom nastupuje Alexander Moyzesa Eugen 
SuChm'í začiatkom tridsiatych rokov. Výsledky ich tvorivej práce zasadili 
rozhodujúci úder všetkému diletantskému a konvenčnému ...- našej hudbe 
a súčasne presvedčivo ukázali. že inej cesty 1úet ani pre nasledujúce sklada
teľské generácie. K :Moyzesovi a Suchoňovi pristupuje s podobným ume
leckým programom - i keď, prirodzene, opäť novým štýlom Ján Cikker, 
Dezider Kardo-š, Andrej Očenáš, Šimon Jnrot·ský a ďalší. U každého z meno
vaných skladateľov bolo isté počiatočné obdobie, v ktorom ťažisko ich 
pozornosti je viac na tom svetovom. než na úsilí syntetizovať novú kom
pozičnú techniku s pn-kami špecificky slo...-ensk ými. Jednako ...-šak všetci 
dospeli k vyrovnaniu oboch protipólov. Ak totiž výlučné zotrvávanie 
v izolácii od sveta viedlo našich venčekárov k malej umeleckej náročnosti 
a často aj primitivizmu, zatiaľ tendencie obdivovať a napodobňovať 
všetko cudzie mohli viesť. a ...-iedli. priamo na cestu kozmopolitizmu. 
Preto len správna. rovnováha medú nacionalizmom a internacionalizmom 
mohla už vted? zaručiť vznik novej národnej hudby. Ako ďalej u...-idíme, 
akákoľvek absolutizácia jednej z týchto dialekticky spätých kvalit zname
nala a znamená pre našu hudbu scestie. 

Právom sa môžeme teraz spýtať, na akej štýlovej základni sa zrodila 
no•šia slovenská hudba ? Yari naj...-iac sa v tomto smere spomína súvis 
s českým impresionizmom Vítézslava Nováka , ktor}' zapôsobil na všetkých 
našich skladateľov. študujúcich v Prahe. Vplýval nielen priamo ako sloh, 
ale i príkladom: na iíom spoznávali predovšetkým možnosť spájania 
n iektor)rch európskych hudobných štýlo,- s prvkami domácimi a spozná
vali, že tento akt nie je mechanický a pasívny, ale možno ním tvoriť novú 
kvalitu Yýrazovú i tvarovú. Tým podnetnejší sa stal Xovák priamym 
skladateľským nťahom k mora\' skej a slovenskej ľudoYej piesni. Zatiaľ 
tvorba L eoša Janáčka, skladateľa veľmi originálneho a svojrázneho. ostala 
pre formovanie slo...-enskej hudby 30.-40. rokoY nášho storočia pomerne 
málo vyu žitá . Iba niektoré črty hudby Andreja Očenáša nad...-äzujú na 
spôsob formulovania hudobných myšlienok, ako to pozorujeme v hudbe 
Janáčkovej. Tento typ úsečne formulovaných tém zapríčinil polymelo
dičnosť a motetovú techniku Očenášovej kompozičnej . faktúry. Suchoňova 
Krútňa...-a nám svedčí tiež o tom. že jej autor. i keď nebol Janáčkom priamo 
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ovplyvnen}·. dobre poznal princíp Janáčkovej dramatičnosti v tvorbe 
opernej. Očenáš však naproti tomu neprijal z Janáčka onen moment 
dramatický. V čase. keď začali slovenskí skladatelia zápas o syntézu sú
časnej kompozičnej techniky s prvkami národnými. podobný proces 
prebiehal nielen u Nováka a Janáčka, ale i u 8kladateľov viacerých východo
európskych krajín. Západoeurópska hudobná kritika pohotove využila 
termín ,.národná syntéza" na označenie akejsi periférnosti a lokálneho 
charakteru týchto kultúr, akoby sa títo skladatelia usilovali o dohonenie 
zameškaného, o pasívne, i keď zaujímavé uplatnenie už objavených slohov 
v novom prostredí. Skutočne, východoeurópske národy mali čo doháňať. 
Ale cesta, na ktorú sa pri tomto proc~se syntetizovania dali, umožnila im 
prispieť do svetoYej hudobnej kultúry takými novýnú kvalitami, ktoré už 
rozhodne boli, sú a budú priamo určujúcimi smermi svetovými. Tak začínal 
okolo r . I !105 Béla Bm·tók novou syntézou a skončil ako jeden z najväčších 
štýlotvorných postáv Etoročia. Aj Dimitrija Šostakoviča pred viacerými 
rokmi chceli označiť za syntetistu a napriek tomu vyrástol touto cestou, 
podobne ako pred ním Sergej Prokofiev, na umelca svetového formátu. 
Podobne je to aj s poľsk)rm Karolom Szymanowským, ktorého význam roz
hodne nie je iba lokálne poľský alebo stredoeurópsky. Do tohto veľkého 
prúdu zrodov nových národných kultúr patrí aj dielo maďarského sklada
teľa Zoltána Kodálya a španielskeho skladateľa Manuela de Fallu. Sem 
patrí svojím prYým a iste najvýznamnejším tvorivým obdobím aj Igor 
Stravinskij. Nech bol jeho neskorší vývoj akýkoľvek, je nepochybné, že 
jeho takzvané ruské obdobie podnetne ovplyvnilo súčasnú svetovú tvorbu. 
Jeho objavenie akéhosi ľudového výrazového prazákladu, odkrytie bo
hatstva rytmického elementu , nespomínajúc ani nové postupy inštrumen
tačné. boli signálom k hľadaniu obdobných možností v iných národných 
kultúrach. 

Tvmba mladého Stravinského, Bartóka, Kodálya, Janáčka, Prokofieva, 
Szymanowského, bola už vo svojom princípe a štýle stabilizovaná, keď 
k úlohe vybudovania slovenskej národnej hudby pristúpili skladatelia 
slovenskí. Čo z tvorby menovaných v tom čase poznali, ťažko je nám dnes 
presne a bezpečne zistiť. Vari najväčšie paralely spájajú našich skladateľov, 
najmä Suchoňa a ešte väčšmi Cikkera s poľským Szymanowským. Možno 
je tomu na príčine spoločné žriedlo inšpirácie (podhalanská tonalita, zboj 
nícko-kvintakordálna kultúra) a nie prípadné priame nadväzovanie. 
Y prvej fáze zápasu o novú slovenskú hudbu podnety Bartókove temer 
vôbec nezakotvili. Prvými z našich skladateľov, u ktorých badáme tvorivo 
uplatnené prvky bartókovské, boli Dezider Kardo-š a J ozef K 1·esánek. 
U Kardoša sa tieto vplyvy javia v harmonicko-melodickom výraze, kým 
Kresánek nadviazal viacej na bohatú rytmiku Bartókovej hudobnej reči. 
Dôvodom k neskorému nadväzovaniu na tvorbu Bélu Bartóka a iných 
novších štýlov bola pomerne silná závislosť počiatkov novšej slovenskej 
hudby na impresionizme. Pravda tento impresionizmus sa neobjavoval 
vo svojej rýdzej podobe, ale viac-menej v spojení s tendenciami neokla
sicistickými. Badáme to najlepšie u Alexandra Moyzesa, u ktorého sa 
sklon k impresívnemu výrazu stretáva s presnými a jasnými farmovými 
kontúrami. Príťažlivosť impresionizmu pre slovenských hudobných sklada-
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teiov bola a j v skutočnosti , že tento štýl, využívajúci mod~lne harmónie: 
umožnil využitie cha~akte~istický.ch. t?n~ staršich. vrst1e~ slov~~skeJ 
ľudovej piesne. Na č1ste 1mpreswmstwke tendenCie na:dv1azal S1mon 
Jurovský . U neho výra'l, momentu je si,lnejší než tend.enCJe form~tvorné. 
Samotný princíp zamerania na vlastny _tvorcov subJekt, a~o 1 sn~ha 
po stupňovaní sily výraz~, nach,ádza u n~s o~ozvu pr~d?vš~tkym t~ J?-~1~ 
Cikkera a Dezidera K ardosa. Ukazalo sa vsak , ze K ardos Je v1ac meditUJUCl 
lyrik a často sa stáva, že expresívny výraz ho prená~a do sféry, k torá 
nezodpovedá jeho umeleckému .naturel,u .. , . . . _ .. 

Niektorí európski skladatelia začlJ.laJU~l expreswmz.mom. zakotH~ 
jednak v tónoch absolútnej bezútešno~t1 ( "!f ebern,. B erg), Jednak v doktri
nárskom konštruktivizme dodekafomckeJ techmky. Te~t? v podstat~ 
dekadentný proces ost al nášmu umeniu cudzí až ?odne~ . Pn Jeho ~odno~em 
je potrebné vyhnúť sa akémukoľvek absclutiZova~~~. a prenah~ener;m 
paušalizovaniu. Tak napríklad Béla ~a~tók vedel vy.uz1ť Jeho kla~n:- str~n
k y výrazové a harmo~úcké. zavrhn~c Jeho dogma~1zmus. (~auecna ,smta, 
Podivný mandarín.) Ziaľ , na negat1vne črty Rchonbergove] hudb} nad
väzuje v súčasnosti pointilistick}• expresionizmus Stockha1t8ena a Bmtleza -
u nás tiež temer celkom neznámy. . , 

Treba konštatovať. že vplyv prvého ohdobia I?ora Stra,-u~~keh~ nebo~ 
u nás doteraz náležite zužitkovan}· . Pritom si mus1me uvedomiť. aky veľky 
vplyv mal Stravinskij na formovani~ Prokofieya, Sosta~oviča. , Bartók~ 
a Szvmanowského! V tomto smere ma slovenska hudobna tYorba nemaly 
dlh ;oči svetovej hudobnej kultúre. , , . . 

K vôli úplnosti treba uviesť, že na no,·šiu s~oYensku hudy~~ vplyv ali, aJ 
iné dobové štýly. Tak ako sa parížska Šestka davala na 'Y~~1t1e mes~keho 
folklóru vo s>ojej hudbe. podobne i Alexander Moyzes pokuflal sa Y mekto
rých dielach uplatniť prvky jazzovej hudb):· ~o, čo som do~raz ~y~e 
považoval za parížsky vplyv v MoyzesoVeJ v\ es~-p~cket .smt~, su Vla~ 
vplyvy lineárneho myslenia a odklonu od emocwnalno~tl štylu , ktoyr.)~ 
bežne označujeme ako "nová vecn?st:". Podo _hne. by sa na:šh yar~.lely novse] 
slovenskej hudby s neobarokom. Su však v ČisteJ forme OJe~n~le. , , 

Nová slovenská hudba. formujúca sa v podstate na rea~tlck~ch z~kla
doch, prijala teda zo svetovej hud??1~ej ~vorhy podn~ty z mekto?~h suč~s
ných hudobných štýlov. RozhodU]UCl vyznam mal vsak hud~bn?' tmpresw
nizmu.s (spro~tredk.ovaný Vítkzslavom ~ovákom) a expr~swnt~mus. Na
pokon treba konštatovať. 7.e impresiomzmus sa stal vy~hod1sk~m . pr~ 
viaceré nové národné hudobné kultúry, na jmä susedné. _SpeCifické vyvo~?ve 
podmienky zapríčinili , že okrem dobových sloh?vych znakov. pn]ala 
slovenská hudobná tvorba i cenné podnety staršie v sl?venske.J hu.~be 
dovtedy však neuplatnen~. ~ovo,romantická ;nonume?~alita. p:eJU:VUJ.~Ca 
sa v snahe o veľké dynamwke obluky a o veľke formove ~t\ary , 'znika]UC~ 
z kombinácií viacer~·ch formotvorných princÍpO\', uplatnila sa v slove~ske] 
hudbe až dodnes. Idea národnej historickej opery-: prod~k~ 19. stor?č~a -:
splňa sa za nových podmienok a novými prostnedkam~, 1ba ,- nase] su
časnosti. Technika našich súčasn~·ch skladateľov vyuz1v~ okrem toho 
viaceré klasické vzory, Brahmsove vedenie hlasov, r egrovsky k?ntrapunk~ 
a ovládanie klávesového nástroja atď. Prevziať do slovenskeJ hudobneJ 
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tvorby tieto výdobytky bolo nevyhnutné. pretože ich negoyanie by bolo 
rovnako nezmyselné. ako negovanie každého technického a kultÓrneho 
pokroku vo ~ve~. Práve na~p?k, slove~skí skladatelia si muE;ia osvoj iť 
v~etko ~ladne, melen zo starse1 svetoveJ hudby, ale rovnako i z tvorby 
sučasneJ. Iba touto cestou dohoníme všetko, v čom zaostávame vzhľadom 
k súčasnej svetovej úrovni. K tejto myšlienke sa ešte vrátime. 

Nová epocha slovenskej hudby vyznačovala sa aj kvalitatívne novým 
vzťahom k sloYenskej ľudovej hudbe. Kým meštianstvo na začiatku sto
ročia vidí v nej predo;-šetkým seba. nová skladateľská generácia chce 
vi?Jeť v nej l;td: skúma jej yill:yšlienkový svet a hlási sa hrdo k nemu. Vy
hyb.a sa reh~som. Chce r~dseJ všetko dopovedať a dotvoriť. Z hlbšej zna
losti ľudoveJ hudby rodta sa potom príznačné črty melodické i tonálne 
v dielach našich skladateľov. 

Nové vlas~nectvo a hlboký mravn)r postoj zapríčinili i pravdivejší 
pohľad na sociálne problémy doby. Známe diela Moyzesove a Suchoňove 
sú veľkým výkTikom i obžalobou zašlého spoločenského poriadku. Tieto 
momenty uchránili našich skladatefo,· od výhradného opojenia ·a obdivu 
ná~ cudzej hu?by. ?d ~d.ôrazňovania podnetov vonkajších pred domácimi. 
Pnmera~1e svoJmu m~1v1duálnemu založeniu obohatili štýlove slovenskú 
hudo_bnu tvorb~. Ostavalo .však ešte stále množstvo nesplnených úloh, 
k~orych spln~me by umožnilo dosiahnuť úroveň na.jvyvinutejších sveto
vych hudobnych kultúr, odstrániť ešte stále št ýlové zaostávanie slovenskej 
hudb.:: ,- ~eradle svetovom. P o roku 1948 došlo u nás k veľkému , najmä 
~:vanht,ativnemu rozma?hu slovenskej hudby. V ňom sa vyplnili mnohé 
~anrove ;n~dz~ry v !1ašeJ t~orbe .. Je ~ahko pochopiteľné z dobových potrieb 
l ?anos~J, ze mtenztvny doraz sa. kladol na zveľadenie a ďalšie prehlbenie 
narodneho charakteru slovenskeJ hudby . Pritom sa však neraz stratila 
z oč~ n~šich _skladateľo~ ~~utočno.sť, .že nov.é, progresí~-ne myšlienky. 
k~ore slo\·eneka hudba prmasa, musia Sl hľadať vzdy nQvu a progresívnu 
vyrazovú formu. Tak sa stalo, že istý národný št ýl v našej hudbe sa stal 
po č~se dosť z~utomatiz~vaný, a že v rámc! európskom i svetovom je sú
č~sna slovenska hu?ba es~ s.tale konzervat1vna a jednostranná - stojaca 
silne p~d vpl;Yvom Impre~IOnlZmu a postimpresionizmu. Snaha vymaniť sa 
spod tychto _Jedn~strann~ch vplyvov objavuje sa jasnejšie alebo len v ná
znakoch u vtacerych našiCh skladateľov. Táto cesta by mohla viesť k ďal
šieml~ sl?hovému rozšíreniu slovenskej hudby. Nebolo by správne nepove
dať ~~ vsak pravd~ do očí: už 1úekoľko rokov pociťujeme prešľapovanie 
v _štyle sloven~ke] hu.d?y .a čoraz intenzívnejšie vystupuje do popredia 
otazka, čo ďale~ . ČasteJŠie Sl overujeme aj· v cudzine, že slovenskú hudobnú 
tvorbu hodnotia ako veľmi cennú a svojráznu , no dnes už konzervatívnu. 
Pritom niek t01;í J~a~i s~adate~a,radi tvrdia, že to, čo si zo súčasnej hudobnej 
tv?rby vybr~h,.J~ Jedme mozna platforma pre budovanie súčasnej národ
neJ hudby,; ze me. smery a štýly. sú v podstate úpadkové a nemožno ich 
nas~edo~?'f. D ommevame sa. že Je to stanovisko značne subjektívne. Ke
mozno, ~~~dať od skladateľov, ktorí na istej základni už sformovali svoj 
o~obny st~J. aby ho bezdôvodne opúšťali a stále hľadali niečo celkom nové. 
N_a dru?eJ strane bolo by však vážnym nebezpečenstvom považovať štýl 
mektorych skladateľov za nemennú normu našej národnej hudby. z toho 
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vyplýva, že slovenská hudba v ďalšom svojom vývoji musí si_ sformova~ 
svoje konkrétne stanovisko k novším výdobytkom sv~toveJ . hudo~neJ 
kultúry. Nerozumieme pod tým, že všetko, čo vo svete ~estv';I-Je, m~s1me 
prevziať a osvojiť si. Je isté, že nem~ zmy~el t;tapodobnov:at n~pr~kla~ 
dekadentné meštiacke prejavy v umem. Takym )e obs~hova bezut~snosť 
a kŕčovitá nervozita západoeurópskej hudby. Dosledny dodekafomzmus, 
ktorÝ sa dosiaľ ani len nedotkol slovenskej hudby, je vo svojom konštruk
tiviime a dogma,tizme tiež neúnosný a. neprijateľný; Zdá, sa v~ak, ž~ mnohí 
ho zavrhujú bez toho, žeby ho poznali. Rovnako su odsu~ene k ~eusp~ch~ 
experimenty s elektrónovou a konkrétnou hudbou , pretoze ak. su z~lozene 
na báze konštruktivistickej , sú pochybené už vo vlast~or_n SVOJOm ~aklade. 
Ostávajú však pre nás ešte mnohé podnety nevyuz1te. Spomeme~ le~ 
šostakoviča, Prokofieva, Bartóka, Szymanowského, J:Ioneggera, b?' este a~ 
Igora Stravinského s jeho p_očiatočno'; tv~r?ou. !1to s~adate~1a, ~ton 
dosiahli svojím umením veľmi vysunute yoziCle, mozu b~t_pre nas, pr~la
dom nielen v samotnom zvukovom a vyrazovom matenah. Mno~1 z mc? 
sú príkladom YO vyrovnávaní ~a s hlav~ ý mi ~udsk~mi a mr~vnýnn proble
mami našej doby, doby bohate) na toľk~ ~:~~1reč~:ua ~konflikty. , 

Pre slovenskú hudobnú tvorbu na]bhzsiCh 01as Je nevy~nutne ~~v:o
jenie si nových kladn)rch výdobytkov sv:e~ovej hu~by a, ICh v~uz1tun 
v hudbe národnej. ,Je zjavným koz,mo~ohtlzmc:m, D:a:zor, ~e dosp1ev~~e 
k univerzalizácii spoločného svetoH'lho Jazykaazeusihe o narodne zneJuCu 
hudbu je idea dávno prekonaná. Hudobný jazyk je už s':ojou podstatou 
univerzálny. Každý silný individuálny prínos (myslím melen na tvorcu 
jednotlivca, ale i na inviduálne prínosy _náro?~é) môž,e _sve~ovú _hudobnú 
kultúru iba obohatiť novými hodnotami. úsilie. o aky~1 umv,erzalny ~o
derný výraz, s ktorým sa môžeme stretnúť naJmä u mektorych mla?siCh 
skladateľov, je vo svete už dávno známy.TýiD:to št~lom ~y, :lovens~a hu
dba ťažko mohla prispieť do svetovej hudobneJ kultury, ruec1~ no:y~. 

Všetko nové štýlové hľadanie slovenskej ~udby musi sa vsak ~1~ť 1 na 
kvalitatívne novom ideovom základe. Jedme tak sa stane kazde r.ta:d
väzovanie na podnety svetové činot;n aktívnym a ~ie :pasí~ym eklekti?~~
mom a epigónstvom. Konštatovali sme, na akeJ baze rastla doteraJSl~ 
slovenská hudba. Hudba našej súčasnosti je dlžná odpoveďou na mnohe 
a veľké problémy našej doby. Pred naším zrak~m sa rodi~ nové :vz:~hy 
medzi ľuďmi Na troskách zašlého sveta formuJe sa novy ľudsky ztvot 
a nová mor:Úka. Nemôže byť väčšou úlohou umenia ako pomôcť nájsť 
východisko z hlbokej mravnej krízy, z akej sa snaží ľ~dstvo, vymaní~ 
a v akej sa ešte nikdy v dejinách nenachádzalo. Umeme dneska musi 
zápasiť o nový humanizmus a novú šľachett;tosť ~loveka. ,z tohto a~pekt';, 
prirodzene, musí vidieť a hodnotiť umelec aJ svo~e.problemy oso?ne, a ~a: 
rodné. Postavenie umelca v dnešnej spoločnosti Je preto veľnn narocne 
a zodpovedné. Musí dokázať vidieť a ,hlboko precítiť yrob~ém~ život~, 
ktorý ho obklopuje. Aby sa vedel spravne v Jeho zloz:tosti on~ntova~ , 
musí sa živo zaujímať o výv~ m~dernej. ve~y:. ,,:ysledky Je~_oth
vých konkrétnych vedných ob~astl._ ~ n~ch v~r~. !:~JYacsm :p~zornosť SI ;a
sluhujú prírodné vedy, ktore pnmesh naJVac~m revol~cm ved~cke~o 
bádania a myslenia v našom storočí. Spomeňme SI len na vysledky badama 
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jadernej fyziky a príbuzných vedných odborov. Umelec musí vedieť nájsť 
i tie najširšie a predsa hlavné zákonitosti..nášho života. Musí im dať miesto 
vo svojom umeleckom prejave a v spôsobe umeleckého myslenia. Viac 
ako predtým musí sa zaujímať nielen o svetové prínosy v rámci svojej 
umeleckej oblasti, ale živo pozorovať i prínosy v susedných umelecký ch 
odvetiach (literatúre, výtvarnom umení a pod. ). Nové bádanie prináša 
totiž neustále dôkazy o úzkom súvise jednotlivých druhov umeleckých 
prejavov. 

Žiaľ, v dobe tak veľkých úloh stretávame sa často s priveľmi úzkym 
a pohodlným chápaním národnosti v hudbe. Sú takí, k torí namiesto tvori
vého postoja k našej ľudovej hudbe okrášlia ju ako tovar, aby sa lepšie 
míňal. Ponúkajú ho späť ľudu , často znetvoren~·. Ak hovoríme o formalizme 
v hudbe, vtedy aj takýto nezodpovedný prístup k ľudovej hudbe je forma
lizmom, povedzme folkloristickým. 

Na záver: Inej cesty pre nás niet, ako tvoriť 1wvú národnú hudbu, ale 
hudbu s hodnotami medzinárodnými. Idea národnej hudby nielen u nás, 
ale aj vo svete ostane a bude ešte dlho aktuálna. Slovenská hudba má ešte 
veľa čo doháňať v úrovni svetovej. Výdobytky technické nemožno iba 
mechanicky prenáša.ť na našu hudbu: takéto tendencie v dejinách vždy 
zlyhali. Od riešenia vel'k),ch problémov našej doby a nášho života musíme 
dospieť k novému výrazu a forme na.šej hudby. 

LADISLAV VYCHODIL 

Moje práce na výpravách slovenských opier 

Moja práca na slovenských operách je zrkadlom názorov a názorových 
zmien na divadelnú reprodukciu, tak ako sme ju prežívali za posledné roky. 
Prvé práce sú poznamenané takým chápaním opernej scény, ktorá sa 
obmedzuje zásadne na názor Hl. storočia. Výprava k opere J. Cikkera. 
Juro Jánošík tvorí akýsi prechod a posledné výpravy m ajú jasné znaky 
chápania opernej scény z vlastných pozícií, z nášho názoru na divadlo 
a vyvierajú z nášho vlastného vývoja .. O tomto probléme, o jednoznačnom 
vplyve konzervativizmu sa už mnoho písalo, a nebudem sa o tom rozširovať 
znova. Okrem obvyklých problémov výtvarných bola pri týchto operách 
požiadavka - vyzdvihnúť vo výprave slovensk~í charakter. Kajväčšia 
ťažkosť je, že výtvarník zápasí s týmto problémom sám, bez usmerňovania 
a pomoci kritiky . Poznámky kritiky bývajú neodborné, dezorientujúce, 
zato ale vždy jednoznačne , autoritatívne stavané. K ritik obyčajne povie 
"všetko, čo o výprave vie", nemá nijaké názorové a citové "zázemie", 
aby povedal len extrakt, to, čo pre ďalší vývoj treba spomenúť a zdôrazniť. 

Rád by som sa preto zmienil o tom, ako som tento problém riešil ja sám. 
K riešeniu výpravy pre Suchoňovu operu Krútňava '7bral som si ako 

spolupracovníka národného umelca Martina Benku . Pri práci sme postu
povali tak, že sme obidvaja začali skicovať. Ja zo stanoviska režijného 
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a výkarno-teclmického, ako budeme riešiť scény technicky. }lajster 
Benka skicoval zase tak, ako by to asi malo podľa jeho názoru vyzerať, 
aby výprava niesla jamé znaky slovenské. Ja som potom vyberal z jeho 
skíc typické prvky a z nich som vystaval definitívne návrhy. ktoré majster 
Benka sám ešte prešiel svojím vlastným rukopisom a koloritom. Bolo to 
v čase, keď som veril, že maľovanie prinesie do opernej výpravy špeci
fičnosť opernej divadelnosti. Ak S!l. dívam dnes na túto prácu. zdá sa mi. 
že otázka slovenského charakteru je v tejto výprave akosi prvoradá. 
Výprava hovorí v tom zmysle, že oslavuje novú slovenskú operu. spieva 
ako samostatná zložka pieseň slovenskej krajine a slovenskému prostrediu. 
Yšetka táto slovenskosť zdá sa mi tak trochu násilná. nedostatočne spojená 
s dejom opery. málo z neho vyrastá. Poučený týmto poznatkom. pristupo
va.! som k výprave opery Jána Cikkera Juro Jáno.3ík trochu inak. Povedal 
som si, že slovenský charakter dosiahneme v opere len tak, ak sa primkne
me k deju. budeme s!l. snažiť tento dej podporiť a dopovedať a ak toto 
dobre urobíme. dostane naša práca žiadan)· slovensk)' charakter. I keď 
sa táto opera vyjadruje predovšetkým prvkami plastickými, má myslím 
tú chybu. že ju na žiadosť autora libreta inscenovali ako dej. ktor)• sasku
točne stal. a nie ako dej , ktorý bol prebásnený alebo vybásnený ľudom. 
Toto názorové zakotvenie dalo základný charakter celej inscenácii. Celú 
inscenáciu uzemnilo a v mnoh}·ch prípadoch ?:a účelom opernej nadsádzky 
dostali mnohé scény onou nadsadenou rustikálnosťou iný charakter než 
slovensk)•. (ľ\adsadená veikosť trámov v l. obr .. šľachti cká izba sa zas 
veľmi pridržiava reálneho vzhľadu šľachtických kúrií, nepracuje s nad
sádzkou, akoby túto izbu videl ľud.) Na tejto výprave ma zarážalo i to, 
že oproti Krútňave stratila sa mi z tejto výpravy farebnosť. Uvedomil 
som si, že i keď bude budúca výprava priestorová. farba z nej nevymizne. 
Z tohto dôvodu snažil som sa domyslieť základný charakter slovenskej 
farebnosti. Uvedomil som. si, že oproti farebnosti napr. českej, ktorá je mäkká, 
počíta s poltónmi, slovenská farebnosť pri zachovaní určitej jemnosti, 
je farebne ostrejšia, bez poltónov, vohnaná akosi do jednoduchého kont
rastu doplnkových farieb. 

Všetky tieto úvahy snažil som sa realizovať v obidvoch ďalších výpra
vách, ktoré išli hneď za sebou: opera Jána Cikkera Beg Bajazid a Krútňava 
pre Btátne divadlo v Ostrave. Okrem toho som sa pri týchto výpravách 
poučil z celkového chápania divadelnej vý-pravy. Sú farebne a priestorove 
jednoduché, používajú širší register vyjadrovacích možností. Okrem 
tradičného maľovania, využíva sa svetlo, transparenty, látky, projekcie, 
priestorovost atď. Ani s touto prácou nie som však spokojný. Predovšetkým 
ma zaujíma otázka posledného obrazu Bega Bajazida. Tento obraz mal 
protikladnú odozvu u obecenstva. Väčšina obecenstva i kritiky nim 
bola hlboko pobúrená. Mám dojem, že som urazil ich národné povedomie 
tým, že som sa opovážil naštylizovať obzor predstavujúci Slovensko, 
vlasť, návrat do troch kopcov. Nechýbali ani také hla-sy, že sa konečne 
týmto obrazom opera dostáva z blata popisnosti. Ba i také, že sa malo 
isť v štylizácii ešte ďalej. Celá táto otázka je pre mňa nedoriešená. Pre
mýšľam o tom. 

A ešte jedna vec ma trápi v súvislosti s týmito poslednými výpravami. 
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Otvorený šiato1· velitela B ega HWJsana v prológu Gikkerovej opery Beg B':tjazid 
na scéne KD v Bmtislave. Na obrázku zlava J. lVi.:de1mann (Abdul) a V. Nouzovský 

(Hassan) 

Keď sme robili chybne chápaný socialistický realizmus, zahodili sme všetky 
poučky a zásady našej doterajšej práce, nazvali sme ich formalistickými 
a začali sme si osvojovať a hľadať zákony novej práce. Čoskoro sme sa 
p~esvedčili o tom, ako nerozumne sme zúžili naše vyjadrovacie prostriedky, 
divadlo len-len že dýchalo. Po očistnom XX. sjazde KSSS určili sme si 
aké~i ~voľňov:acie h~sl? , ~e ~a mô~eme v~jadrovať _akýmikoľvek vyjadro
vacimt prostnedkam1, 1 tym1, ktore vynaštel formalizmus, len musí vznik
núť dielo pravdivé, obohacujúce diváka nejakým kladným zážitkom. 
I keď _to~o ~eslo plati_ pre mňa i dnes, skúsenosti ma znova poučili, že plné, 
pravdive dielo nevznikne tak, keď budeme ľahkomyseľne miešať realistické 
prvky s a?straktnými. Chcem povedať, že zákony kompozície platia stále, 
nemožno ICh negovať. Vytvoriť nové, neexistujúce, nie je ľahké. Mám 
konkrétne na mysli hoci 2. obraz Bega Bajazida, kde abstraktné pozadie 
netvorí celok s tým, čo je na scéne, nábytok, trám sú príliš hodnoverné, 
realistické oproti pozadiu. Toto sa týka i kostýmov a predovšetkým herec
kéh_o prejavu. Všad~ sa ;olá p_o štylizácii, zjednodušeni, ale s hereckým 
preJavom sa. neurobilo vobec mč. Toto sa netýka len operv, ale z veľkej 
čiastky i našej činohry a všetkých divadiel vidieckych. ~ 
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ADOLF C~1ÍRAL 

Komenský a hudobná výchova 

Zaslúžilý hudobný pedagóg A. Cmiral 
zavŕšil svoju pfitasedemdesiatku dielom 
K omenský a hudobná výchova. Uverejne 
ním tejto state vzdávame jubilantovi hold 
za celoživotné úsilie o zlepšenie hudobnej 

výchovy u nás 

"Xic jiného du-še naši tak od zeme 
nevznáší a jako kŕídel jí k vyletování 
z tela a z svéta k B ohu nedává, jako 
zpev . . . S ebo jakož matky zpevem 
clítky kojí a libe uspárají: pocestní 
pak a robotní lidé na roli a na vini
cích, i plavci na lodích, a ženy pfe
douc cb šijíc , tesknost 1nysli odhánejí 
a práce své sobe oslaáují zpíváním 
veselým, tak i toho ná?n Pán B t'th 
p1~eje, abycho?n sobé duchovního st·ého 
života práce a nesnadnosti svatými 
duchovní?ni zpevy ocukrovávali. "*) 

Týmito výstižnými slovami, za
meranými predovšetkým nábožen
sky, čo bolo v Komenského časoch 
jedine možné. naznačil najväčší náš 
učiteľ svoj vzťah k hudbe a jasne 
ocenil výchovný význam hudby 
a spevu. Obsahove hlboké a hudobne 
vzácne českobratské piesne spre
vádzali K omenského na všetk)•ch 
jeho cestách vyhnanca cudzinou; 
v nich hľadal a nachádzal i posilu 
k ďalšej práci a ich osviežujúcim 
vplyvom rástol jeho optimizmus. 
Preto tak nadšene volal k svojim 

rodákom: " I vy, Čechové 1nilí ... . zpívejte Pámb 1·ádi , zpívejte všickni, zpí
vejte zvučné!" 

Komenský vo svojich vynikajúcich pedagogických dielach zanechal 
nevyčerpatefný poklad pedagogickej múdrosti, ktorého hodnota bude t rvalá 
a bude vždy ukazovať cestu \ýchovnému umeniu a povedie učiteľov všet
kých odborov k didaktickému a metodickému umeniu. Komenský sa však 
za svojho života, keď Európu ničila zhubná víchrica tridsaťročnej vojny, 
nedočkal ani čiastočného splnenia s,·ojich reformátorských túžob a ideálov, 
lebo kultúra vtedy nebola ešte na takej výške. aby sa školy . podľa plánu 
Komenskéh o, stali "dielňou ľudskosti" . Až po rokoch a celkom zvoľna sa 
menili jednotlivé myšlienky Komenského na čin. Ba ani dnešok nedal ešte 
Komenskému to, čo mu patrí; bude úlohou budúcich generácií. aby dokon
čili to. o čo sa usiloval náš veľký vyhnanec. 

*) Pozri predhovor ku Komenského Amsterdamskému kancionálu z r . 1659, 
ktorý prináša mnohé zaujímavé hudobné názory Komenského. 
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Z celého Komenského diela vyžaruje horúca láska k hudbe a k spevu. 
Už v prekrásnom " I nformaloriu školy ?nalefské" sa Komenský skláňa k naj
menším dietkam a vrelo odporúča ich matkám, varovkyniam a učiteľkám, 
aby už v predškolskom veku v rodinách už od najútlejšieho detstva venovali 
všetku starostlivosť hudobnému citu detí. Pritom si K omenský dobre vši
mol, že prvotný záujem dieťaťa je upätý na rytmus. Týmto sa vlastne tento 
náš veľký učiteľ stáva prvým propagátorom rytmickej výchovy dieťaťa. 

V " I nformatoriu školy materské" čítame: 
" Muzika nejpŕirozenéjší ná?n jest; i ak se na svet dostáváme, hned písnilku, 

pád rajský pŕipomínající,zpíváme: A, á, é. K vílení, pravím, a pl&S nejprv
néjší naše ?nuzika jest; jíž dítkám zbrániti nelze, aniž (by i bylo ?nOŽné) sluší, 
protože k zdra'VÍ napomáhá. Nebo dokud jiných tela exercicí a hýbání není, 
tí?nto se prsa a vnitfnosti čistí a propravují. 

V druhé?n roce ?nuzika zevnitŕní již také detem libá býti začíná, zpivání, 
hudební helekání, bŕinkání, zvonení, hodin bití, hraní na nástroje ?nuzické. 
Protož jim toho mírne dodávali, aby k 1nelodii a harmonii t~ši a 1nysl jejich 
zvy kaly. 

V tŕetím roce detinská muzika ješté se také na poslou.chání stavovati musí. 
Protož zpívá-li se p1~ed a po stole, neb ph modlení, to aí se v pŕítomnosti dítek 
deje, a jim k tomu, aby jakž takž pozorovaly, pomoc činí; též ?ná-li kdo pŕíčinu 
na nekterý nástroj p1~ed dítkami kráti, též je do chrá?nu, kdež celé shromáždení 
zpívá, s sebou bráti etc., dosti bude. . 

V čtvrtém roku zpívání nekterým již nebývá ne?nožné; ph zpozdilejších se 
ješté odložili ?nuž, toho jen, což o minulém roku fečeno, šetŕe. A pŕidati se v tom
to roku muž (zvlášť pacholalt~?n) píšťala, buben, ht~sličky detinské etc., aby sobe 
pískali, bfinkati, drndali a tím i sl'tu;h k rozlilným hlaholu?n obl01novati i v né
čem následovati zvykaly. 

V roce páté?n ( jestliže toho v čtvrtém nezačalo) čas bude, aby ústa svá v pís
ničkách a chválách dttchovních odvírati a hlasu svého k chvále Bohu stvohteli 
užívati začínaly. 

To vše i víc nad to rodičové a pestounové, s dítka?ni večet· po pracech neb po 
obedé se pomeškajíc a s nimi pozpívajíc, snadničce v mys l uvésti mohott. Nebo 
tu již pa?net jejich prostmnnéjší a ohbitší jest, než p1~ed tím, i víc chápá i príči
nou ryt1nu a 1nelodie snáze a libeji. Čím vice toho umeti budou, tím se jim to víc 
líbiti bude, a Boží chvála z úst nemlum'íat se rozhojní. Blahoslavený dum, kdež 
se tato Davidovslcá muzika hlučné drží!" 

Do I nformatoria zaradil Komenský utešenú uspávanku , ktorú často na
zývajú uspávankou Komenského a neraz sa o nej tvrdi, že Komenský zložil 
i jej melódiu. To je nesprávne. Pô,odcom hudby tejto milej piesne je ne
mecký luteránsky kazateľ Jan )lathesius (1504- 1565), pôsobiaci v Já
chymove; nemecký text sa začína slovami: " N u, schlaff, ?nein liebes Kinde
lein" . K omenskému sa nemecká melódia tak zapáčila, že velmi pekne pre
ložil slová p iesne do češtiny v tomto znení: 

Spi, mé milé poupé. 
spi, malé holoubé, 
spi rni dobrou chvíli , 
hodinu, tfi, čtyry, 
déťátko. 

Anjel Boží z n ebe 
opatruj mi tebe, 
aby čisté spalo, 
ve zdraV"Í zas vstalo, 
déťátko. 
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Okrem slávneho literárneho diela nazyaného .,Labyrint sveta a ráj srdce" 
a okrem spisu ,.Orbis pictus" (Svet v obrazoch). ktorý je prvou obrázkovou 
knihou pre mládež, napísal Komenský geniálne pedagogické dielo. ktoré mu 
prinieslo svetovú slávu. Je to po latinsky napísa~1.á .,IJ_idactica ~agn_a ' · 
(Yeľká didaktika) , ktorej predchodcom bola meneJ rozsiahla ,.Dulakttka 
česká''.*) 

Pojem .. didaktika" mal v časoch Komenského trochu iný zmysel ako 
má dnes. Vtedajší v)Tznam sa rovnal obsahom i rozsahom nášmu pojmu 
pedagogika, kým dnes znamená didaktika umenie vyučovateľské, ktoré je 
tiež zhrnuté vo , .Veľkej didaktike". Didaktika má tridsaťtri kapitol. v kto
rých sú sústredené vynikajúce myšlienky o všetkých otázkach výchoYy 
a vzdelania mládeže, myšlienky o spôsobe učiteľovej práce i o všetkých 
problémoch orga~izá?i~ škôl. Úloha, k_torú Ko~en~k~ vytý_čil svoj?j P,i~ 
daktike, je nemala, v1díme to už z nadp1sn: ,. Veltka dtdakttkn podavctFCt 
všeobecné uméní, jnk učiti všecky všem7L .. stručné, príjemne a duklnd
ne. Kde všeho toho, k čemu sn radí , základy jsou čerpány z nejvlastnejší 
podstaty vecí, pravda se ukazuje na soubežných pfíkladech z mechanického 
7tmení, postup se poŕáclá podle let. mésícu. dní a hodin, cesta kone~ne se 
ukazuje snadná a spolehlivá, jak to dovésti k šťastnému výsle~ku ... 

Vo Veľkej didaktike je vera zmienok o hudbe a spev~. tak a~o 1 ." ost~t
ných Komenského spisoch. Okrem toho však obsahuJe Veľka didaktika 
veľa podnetných metodických a vyučovateľských pravidiel a pokynov. 
ktoré sa síce priamo netýkajú 'ýchovnej hudobnej práce. ale ich analógiu 
môžeme dobre použiť i v učiteľskej hudobnej praxi. Tak napríklad o na
podobnení určitého výkonu, čo má práve pri vyučovaní hudby základný 
význam, čítame v XX. kapitole Veľkej didaktiky tieto dová: ,.r:rvní_Pokus 
o napodobení buď co nejpŕesnejší, aby nebylo odchylky od vzoru am o neJmenší 
tah .. . Jako lékafi pozoru jí , že chyby prvního zažívání se neltpší p1~i zažívání 
druhém a tretím, tak pfi každé práci první úchylky znesnadňují všecky práce 
následující. Proto hudebník Timotheus žádal dvojnásobný plat na žácích, 
ktefí nabyli jinde začátku umení, fíkaje, že má dvojí práci , ježto nejdfíve je mus~ 
od7tČovat tomu čemu se naučili , a potom teprve je fádne vyučoval. Proto S't 
musíme dáti práci, aby si žáci snahou o presné napodobování zcela osvojili 
ideje svého umení; neboť pfekonají-li tuto obtíž, ostatní p1"tjde samo sebou, právé 
tak jako je už v rukmt nepŕátelských mésto. jehož bran bylo dobylo. Tudíž mu
síme se vystríhal 7tkvapenosti, aby se nikdy nepŕecházelo k následujícímu, do
k7td nejsou prvéjší stupné náležité utm·zeny. Dosti spéchá ten, kdo se nikdy 
neodchýlí od cesty. A zdržení, kteTé se venuje náležitému upevnení začátku. 
není zdržením, nýbrž znamenitou úsporou. aby se všecko následující zmohlo 
snadno, rychle a bezpečne. " 

Veľký význam pripisuje Komenský dobre voleným učebným metódam. 
Rozoznáva najmä tri metódy, a to l. metódu analytick:ú, 2. syntetickú a 3. 
synkritickú.. Analýza je Komenskému rozborom pojmu do ~a~ých zna~ov; 
vychádza z celku a postupuje k čiastkam. Opakom analyzy Je syntetwka 
metóda, pri ktorej sa postupuje od častí k celku. K obidvom spo~ínaným 

*)Veľká didaktika, (preklad A. Krejčího, revidoval J. Hendrich) Brno, Komenium 
1948. 
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metódam sa pridružuje synkríza. čiže metóda poroYnávacia. ktorá sa Yšak 
niekedy neosvedčí. Komenský ako človek , ktorý miluje pedagogickú e. di
daktickú slobodu, uznáva síce význam vhodne volenej metódy. ale nikdy 
nevyhlasuje niektorú metódu za samospasiteľnú. ako sa to niekedy robí 
v súčasnej hudobnej pedagogike. 

VýznamnÝm zna.kom K omenského didaktickej práce sú najmä dve zá
kladné zásady: l. zásada 1>rirodzenosti a 2. zásada názonwsti. Princíp pri
rodzenosti sa vo Yýcho\e spravuje podľa prírody, ktorá je Komenskému 
najlepšou učiteľkou. Ako v prírode 
sa musíme spravovať ustáleným po
riadkom, ta.k aj vo výchove musíme 
rešpektovať ustálené zákonitosti , 
vhodný čas, dobre volenú látku i for
mu, také metódy . ktoré:.-:men~ujú ná
mahu; musíme sa vyh}·be..ť protikla 
dom, zbytočným skokom, najmä \'Šak 
vylúčiť ne..dmerné preťažovanie žia 
kov hromadením verkého množstva 
učiva: musíme dbať na ľahkosť a pri
jemnosť vyučovania a na postup od 
ľahkého k ťažšiemu i od blízkeho k 
vzdialenejšiemu ;nerobiťnič bez dob
rého základu a nepreplňovať hlavy 
mládeže zmewu slov, fráz. výrokov 
a myšlienok, ale otvárať žiakom po
rozumenie pre vec; cvičiť jazy k ,rozum 
i pamäť, ale vyh)Tbať sg, knihám 
preplnen.)rm a obsahove nevhodným: 
upevňovať vzdelanie opakovaním 
a cvičením: snažiť sa o to,abyvyučc
vací proces prebiehal hladko a skôr 
prakticky, nielen pravidlami. Pri každej práci musíme nevyhnutne udržo
vať dobrý poriadok, ktorý podporuje najmä učiteľ živým príkladom a lás
kavými slovami a, prirodzene. ak treba - i prísnejšími prostriedkami. 
ktoré však musia byť nenásilné a nesmú znižovať ľudí na otrokov. 

Druhou hlavnou zásadou dobrej učiteľskej práce je názornosf, ktorej ne
smierny v)rznam najmä pri práci učiteľa vyzdvihol Komenský. ktorý sám 
na sebe poznal a všade okolo seba videl, ako sa na školách nenázorne vy
učuje. Preto stanovil pre didakt ickú prácu v)•borné pravidlo, ktoré sám 
nazýva zlatým pravidlom a ktoré znie: , ,všecko budiž pfedvádéno všem 
smyslum , kolika možno." " Totiž véci viditelné zraku,sly&itelné sluchu, 
vonné čichn, chutnatelné chuti a hmatatelné hmatu_: a muže-li néco býti vní
máno na jednou ví ce smysly. b1tdiž to pŕedvádéno více smyslum. . . Pro to je 
trojí páclný duvod. 

I. Začátek poznání se musí díti vždy od smyslu, neboť nic není v rozumu, 
co by dfíve nebylo ve smyslu: proč by se tedy také počátek vyučování nedél 
nikoliv slovným podáním vécí, nýbrž vecným náwrem? Potom teprve , když je 
vec ukázána, lÚ pfistoupí k tomu feč ct objasní véc hojneji. 
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ll. Pravda a jistola vedeni závisi rovnež pmtze a jedine na svedectví smyslu. 
Nebof véci sa vtiskují nejprve a bezprostredne smyslum, a teprve dobrodiním 
smyslu 1·ozumu. Dokladem toho je, že smyslovému poznání se vMí.samo o sobe; 
pfi usuzování a pfi cizích svédectvích se uchylujeme pro jistotu ke smyslum ... 
Chceme-li tedy žákum vštípit pravou a jistou znalost vecí, musíme dozajista 
hledet. abychom učili všemu zku,~eno.stí a smyslovým názorem. 

III .. A ponevadž smysl je nejspolehlivejším pNručím pameti, zpusobí se 
(bude-l~ se vše pfedvádéti smysl1/m) , že každý to, co ví, b~ule vedet trvale." 

V Komenského Veľkej didaktike nájdeme ešte mnoho zaujímavých a pe
dagogicky pre v)rchovu hudobnú Yeľmi významn)'ch pou čiek. A mnohé 
z nich sú pre rozličné odbory výchovnej praxe hudobnej veľmi aktuálne 
a potrebné . Najmä v kapitoláoh XXVII.-XXXI.Veikej didaktiky venuje 
veľkú pozornosť spevu , ktorý Komenský vo svojej výchovnej sústave za
ra<!il ako organický článok pre všetky vekové stu pne. 

Ze Komenský pripisuje veľmi veľký výchovný význam aj htulbe in.~tru
mentálnej vysvitá z učebného plánu sedemtriednej školy všeobecnej, kde 
čítame: .. Cvičení hl/zstt bude muzika. písní posvátných zpívání každodenní 
ve škole 1: mimo školtt. Ktermtžto vécí nikdo nemá býti ušetfen, btulsi 1trozený 
nebo neurozený . . . A však i muzice figuráln í vykázány bwtež jisté hodiny, 
aby tak i studium harmonie ve škóle harmonické plneji kvetlo. Mohlo by i ná
strojtt. hudebních užíváni m)ti zavedeno, které by bylo ozdobou zvlášte uraze
ným ... " .Ze Komenský uznával aj vzdelanie hudobno-teoretické nám dokazuje 
výstižná pozn ámka Komenského v učebnom pláne pre I. triedu, nazývanú 
" Vestibulka", kde vraví: Z muziky pak hlasU a klíču a jakým takým cv-ičením 
v solmisování . N ebo( še redné j est, když ct i te lé Mu s muziky jsou 
nepovedomi: protož Themi.stokles, že byl odmítl lynt, za méne učeného po
kládán byl .. . "*) 

Aj v Komenského .. Bráne jazykft" v kapitole LXXVIJ. v oddiele " de 
musica" vra·d o ,.muzice a zpevu" . Komenský aj vo s>ojich menších spisoch 
sa zmieňuje o speve a hudbe. (Pozri " Z ákony slav-ného gymnasia Lešenského" 
a " Zálcony školy dobfe spoMdané" .) 
Keď listujeme v celom spisovateľskom diele Komenského, nemôžeme po

vedať. že by sa v ňom často hovorilo o speve a hudbe. Ba niekedy sa n ám 
vidí, že väčšina myšlienok tohto veľkého pedacrogického reformátora je 
~ameraná na iné odbory >ychovávateľskej prá;'e. na jmä na vyučovanie 
Ja~ykov, a že na hudbu zabúda. To je však iba mylné zdanie. )1onumentálna 
vystavba pedagogického systému Komenského je taká dômyselná a taká 
YŠestranná. že základné myšlienky, na ktorých táto stavba spočíva, majú 
platnosť všeobecnú pre všetky odvetvia vychovávateľských snáh a preto ich 
môžeme plne využiť i pre hudobnú výclwmt všetkých s-merov. Som presvedče
ný, že odborná hudobná výchova slovenská a česká môže veľmi veia ťažiť 
z myšlienok Komenského; za najdôležitejšie považujem najmä, aby sa naša 
školská hudobná výchova úzko primkla k hudobným túžbam a ideálom 
Jana Amosa Komenského, ktorého veľkolepé pedagogické myšlienky sú 
a navždy ostanú moderné a pokrokové. 

*) P ozri spis "Sk ola pansofická". 
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ROZHĽADY 

JOZEF Š AMKO 

Poslanie SSSU v rozvíjaní národnej kultúry 
(K 35. výročiu života a práce sboru) 

Tridsiate piate Yýročie založenia Spe
váckeho sboru slovenskvch učiteľov na
báda nás zamysl ieť sa" nad vývinovou 
cestou tohto popr·edného sborovóho te
lesa i nad jeho bohat~n činnosťou ume
leckou a výchovnou. Učinkovanie SSSU 
vyrastá z bohatej tradície našich učitefoY· 
hudobníkoY, kantorov. organistov, zbe· 
ratero,· a upravovatefoy slovenských 
ľudových piesní ešte v minulom storočí 
a n a začiatku nášho storočia, z tradície 
na,'íich vlasteneckých spevokolov, budia
cich lásku k národu a Slovanstvu. Z tohto 
nad'3eného a plodJtého ovzdušia vyšiel 
prvý sbormajster SSSU. :\filoš Ruppeklt, 
syn mikulášskeh o Karola Rup!JCldta. 
ktor)' nielen v iedol mikulášsky Tatran. 
a le pre potreby naš ich sborov horlivo 
k omponoval a vydával sborovú litera
túru. Miloš cítil v seb e ako samo:r.rejmú 
povinnosť pokračovať v diele generácie 
svojho otca a pričinil sa n ielen o vydanie 
piateho zošitu SlovenskS·ch spevov a. pia
tich ďalších opraven)'Ch vydaní otcovho 
Venčeka. slovensk ých národných piesní, 
ktoré v t ých časoch dobre poslúžili spe
váckym krúžkom na našich šk olách, ale 
pustil sa aj do odvážn eho vydávania 
Zbierok mužských. miešaných a žen
ských sborov. 

Tiet-o sborníky Miloša Ruppeldta -
vychádzali v rokoch 1925- 1933 jeho 
v lastným nákladom , a preto i so značn)'m 
finančným rizikom -· obsiahl i takmer 
celú vted y známu a. vydavateľovi prí
stupnú sbo1·ovú literatúru sloven skú. D o 
zbierok prispel svojimi sbormi aj ''tedy 
ešte ž ijúci zakladateľ slovenskej národnej 
hudby Ján L evoslav B ella a další spolu
tvorcovia a klasici našej hudby :\'Iilan 
Lichard. l\fikuláš Moyzes, Viliam Figuš
Bystrý a. najmä terajší n estor slovenských 
skladateľov národný umelec l\IikulM 
Schneider-Trnavsk\·: Kech \rbali tu ani 
skladby česk:)·ch ·hudobníkov a peda
gógov, pôsobiacich na SloYensku, Ha
nuša Svobodu, Emanuela Maršika, Emila 
Hulu, Yojtu K op eckéh o, K arla P licku 

a k nim pribúdali skladby a úpraYy ďal 
ších slovenských skladateľov : Jána Va
lašťana-Dolinského, Jána Krasku-Zá
p otock ého, J ozefa Rosin ského, Pavla 
Pe tríka, Fraňa Dostalíka, ba sú tu už aj 
náročné sbory vtedy ešte len začínajú
ceho skladateľa Alexandra Moyzesa. 
Naj lepšie skladby uverejnené v Ruppeld
toy:)·ch zbierkach sborov stali sa na dlhé 
roky základný-m repertoárom Spevác
keho sboru slovensk ých učiteľov a mno
h ých našich ochotníckych súborov doma 
i medzi krajanmi v zahraničí. Dnes už 
možno povedať, že v týchto časoch Miloš 
Ruppeldt a jeho SSSU inšpirovali väč · 
šinn našich skladatefov k sborovej t vor· 
he. 

O založení spevácl;:eho sborn sloven
ských učiteľov Miloš Ruppeldt sníval 
už v čase štúdií na nniverzite a konze r
vatóriu v Lipsku , ked ho tu uchvát ilo 
prekrásnym koncertom Pe,·eck é sdru · 
žení moravsk)•ch učitelú. X eprestal o t'íom 
snívat ani v revolučnom sp olku Slovákov 
a Čechov v :\foskve, kde sa ocitol za prvej 
svetovej vojny. A len čo sa mu po n á 
nate do oslobodenej vlasti v Bratislave 
podarilo z.aložiť Hudobnú školn p re lo
vensko (6. XL 1919) a na jar 1920 zgru· 
povať okolo seba zo 60 muzikantoY. 
s ktorými začal cvičiť a vytYárať i ked 
Jen ochotnícke symfonické teleso "Slo
venskú filharmóniu". už v zin1e 1919-20 
organizuje slovenské učitefské speváck e 
teleso po vzor e moravských a pražskS•ch 
učiteľov. 

Yybran,<'Ill členom sboru, sól istom. 
umožnil Ruppeldt štúdium na bSrv. Hu· 
dobnej akadémii v Bratislave s finančnou 
podporou sboru (Paučo, Roza). Na po
vzbudenie skladateľov a pre oživenie 
slovenskej sb orovej tvorby vypísal už 
r. 1925 súťaž na mužské sb orové skladb y 
pre • U. Súťaž neostala bez ozven.): . 
lebo okrem starších prihlásili sa už aj 
dvaja mladí, z ktorých Fraňo Dostalík 
získal druhú cen u a Alexander Moyzes 
(Saňo Zn iovsk ý) uznanie a odmenu. 
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V poprewatov)·ch rokoch vznikali 
postupne po celom Slovensku miestne 
spe,·okoly, z\·äčša. v rámci rôznych kul
ttírnych a osvetoy)·ch spolkov. O to sa 
iste v n emalej miere zaslúžil RSSU, kt-orý 
sa prvými desiatkami svoj ich verejn_(·ch 
koncertov popredsta,·oval okrem Brati
slavy a. Prahy menším i väčším sloven
sk)rm mestám a mal už za sebou pofské 
turné. Y júli 1928 v Trenčianskych Tep
liciach dovŕšil Ruppeldt s\·oje organi
začné dielo na poli slovenského sborového 

zásluhou ktorého získal sbor r. 1949 
štátnu cenu, zaznamenal značný pokrok 
v štúdiu novšej modernej sborovej lite
ratúry (najmä v dielach ::\foyzesa a Su
choňa), je príliš živé a. bolo by predčasné 
pokúšať sa ho vyčerpá,·a.júco hodnotiť. 
Xemožno však nespomenúť prínos, ktorý 
pre další umeleck$· rast SSSU znamenalo 
Strelcovo , -edenie sboru. 

P1·of. ,' tt·elec sa usiloval vniesť do sboru 
nov)' vokálny št$•l.Topredpokladalo tech
nickú vokálnu prípravu ako základ k re-

Spevácky sbo1· slovenských uéitelov s dirigentom dr. J. Haluzickbm 

spevu založením .,Sväzn slovenských 
speváckych sborov", do ktorého sa hned 
prihlásilo okolo 30 slovenských spevác
kych spolkov približne s 1600 spevákmi . 
Časom pribúdali spevokoly nové. Yoj 
nové pomery však zahatili prehlbovAnie 
toh to org-anizačného procesu. SSSU a 
SSSS zostanú ž ivotn.\•m dielom Ruppeld
tovým. d ielom. ktoré viedol až do svojej 
smrti. ktoré ho prežilo. RnpiJeldtov)'Tll 
celoživot nÝm diPlom bol a zostane SSSU. 
ktorému bol dušon a vodcom p 1·i všet
k)·ch podujatiach doma i v cudzine: 
v Poľsku . v Juhosláv ii . v Rakúsku . ,. Bul
harsku a v Grécku. 

Krátke a len prechodné obdobie vojny 
s dirigentmi D ezide rom Kardošom a Já
n om Cik kerom v rokoch l 943- 1945, 
J,torí v čase frontu mali so sborom iba 
niekoľko skúšok, no i pôsobenie sboru 
od r. l 945 za cl irigovania J á n a Strelca. 
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alizovaniu t_,·pick ých znakov tohto štýlu. 
S tým súviselo t iež uvoľnenie hlasového 
ústroja p r i tvorbe tónu a takouto novou 
osobitnou špecifičnosťou SSSU sa pod
statne odlíšil od ostatných vrch olných 
učiteľských speváckych tPiies v našom 
štáte. Šírka repert-oáru bola vedená 
snahou poukázať na bohatstvo a na eu
rópsku l'lro,·eň vokálnych diel najmä 
Alexandra ::\Ioyzesa a E ugena Suchoňa. 
Xo treba kriticky po,·edať, že dokonalé 
zvládnutie tý·chto úloh by si bolo vyža
dovalo systematickejšej a do najmen.~ích 
podrobností idúcej vytr valej práce, na 
kt-or(! za clanj'·ch možností nácviku nebo
lo. žiaľ. dostatok času. 

Dnes. ked SU dosahu je dalšie ume
lecké méty pod vedením dirigenta dr. Ju
raja Haluzického, ktorý s telesom úspešne 
pracuje od r. 1953 a od r. 1955 aj v spolu
práci R Jánom Valachom, pričom profesor 

Strelec zostáva umeleckj'•m ,-edúcim sbo
ru. oprávňuje nás k nádeji, že SSSU je 
na najlepšej ceste dosiaľ nevídaného 
technického a umeleckého vzostupu. 

Treba tu však poukázať na rozdielnosť 
situácie v speváckom sboro,·om hnutí 
pred rokom 1948 a dnes. Do roku 1948 
SSSU ako naše vrcholné mužské sborové 
teleso reprezentujúce nás doma i za hra
nicami, nemal vlastne vážnejšieho kon
kurenta. Dnes sú tu profesionálne telesá. 
ako je SĽu"K, UVS, najmä však :\Iiešan.<· 
sbor Slovenskej filharmónie. s ktorým 
reprezentačnému Speváckemu sboru slo
,·ensk)·ch učiteľov ch t iac-nechtiac t reba 
stoj čo stoj držať krok. A práve to vedo
m ie, že SSSU tvor ia hudobne vzdelaní 
učitelia, no i často klamné zdanie, aké 
môžeme pozorovať u niektor~·ch jednot
livcov. že ked je prv.vm odborníkom. 
spevákom. sbormajstrom napr. v Ter
chO\·ej . zostane prvým i v meradle celo
i!lovenskom, alebo klamné zdanie ponie
ktorého. že keď je členom S • U. potom 
sa už nemusí sústavne vo svojom spe
,·áckom umení zdokonaľovať - čo ko
nečne denne robia a musia robiť i na.l!ii 
najpoprednejší umelci, koncer tní hráči 
i spe,·áci -- to je najväčšou brzdou na 
ceste cfalšieho technického a umeleckého 
rastu tohto telesa. .Te nemysliteľné. že 
by sbor. i ked združuje hudobne a spe
,·ácky vyspelých alebo aspoň dobre pri
praven_(·ch učiteľov. mohol udržovať 
krok s profesionálnymi slovenskými tele 
sami , keby sa nedosiahla absolútna s,·e
domitosť v dennom domácom i čo len 
krátkom indiv iduálnom štúdiu , zamera
nom jednak na repertoár sboru, j ednak 
na zlepšenie technického fond u a hlaso
vej kultúry ka.ždého člena. Dobrovoľ
nosť v členstve SSSU má byf prá,·e t)·m 
najv_,·šším zákonom a či záväzkom pre 
využínmie všetkého voľného času popri 
učiteľskej práci pre najlepšie plnenie úloh 
p latného člena sJ:>oru. 

Y záujme prehlbenia estetickej Yj'·cho
vy nášho Iudn i , . záujme zvS·šen iR ume
leckej úrovne SSSU je potrebné znásobiť 
hudobnú ,-\·chO\·u na všeobecnovzde
)á,·acích školách prvého a druhého stup
Ila a najmä na pedagogickj'·ch školách. 
pretože predo,·šetkým učiteľ bol v minu
losti a mal by byť aj dnes nositeľom 

hudobnosti národa, ktorá v poslednom 
čase tak povážlive upadá. 

Speváckemu telesu takého zloženia. 
ako je SSSU, ktoreho ,-äčšína členov 
stoj í n a čele speváckych sborov či už 
miestneho alebo okresného charakteru 
a teda prenáša skúsenosti na široké 
masy najmä našej mládeže, mali by sa 
umožniť priaznivejšie pracovné pod
mienky. Spočiatku by stačilo uvoľniť 
členov sboru na jeden deň z vyučovania 
(sobota), aby sa mohli venovať domáce
mu štúdiu. Ďalej malo by sa hodnotiť 
ich členstvo v sbore ako mimoškolská 
osvetová činnosť a zabezpečovať všet
k)rrn členom SSSU podpo.ru bezprostred
ných nadriadených (riaditeľov, inšpekto
rov), pretože pochopenie, s ktorým sa 
vedenie sboru stretáva na Povereníctve 
školstva a kultúry, nenachodí vždy 
želateľnú ozvenu na nižších miestach. 

SSSU okrem umeleckej a výchovnej 
práce je tiež dôležit_\rm spojovacím 
článkom v prehlbovaní bratstva čechov 
a Slovákov. Spoločné sborové festivaly 
PS.U U, PSPU a SSSU, ktoré zásluhou 
vedenia SSSU a najmä prof. Já na 

trelca b oli už tradičn)'mi. sú toho 
dôkazom. P o niekoľkoročnom prerušen í 
vďaka vedeniu bratislavského Parku 
kultúry a oddychu sa r. 1956 opii.tovne 
uskutočnilo manifestačné spoločné vy
stúpenie týchto reprezentačných muž
ských nčitefsk)•ch telies a dokumento
vala sa tak vysoká umelecká úroveň 
našej sborovej kultúry a toto vystú
penie dalo popud k uvažovaniu o inten
z ívnejšom využití spoločných vystúpení 
i v meradle medzinárodnom. 

Taký spoločný koncert, aký sme videli 
a počuli naposledy vo veľkej hale Parku 
kultúry a oddychu v _ Bratislave, je vždy 
živou a najúčinneJšou manifestáciou 
jednoty a bratstva čechov a Slovákov, 
ktorá okrem toho poskytuje širokej 
,-erejnosti najväčší možnSr umeleck$· 
zážitok. Je to súčasne živá univerzita 
p re celoštátne hnutie, pre krásu a mier 
bojujúcich pestovatefov spe,·áckeho sbo
rového umen ia. A toto mravné vedomie 
nech je mocným činiteľom a trvalou 
vzpruhou každého člena SSSU pri do
sahovaní jeho ďalších umeleckých mét 
a nových a novj'•ch úspechov. 

?ozdravujeme prof. Václava Tali c ha a k vymenovaniu 
za nár od n é ho um el ca mu srdečne blahoželáme 
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Premiéra Suchoňovej Krútňavy v Brne. 
Po Ostrave a Tepliciach pripravilo 
26. apríla reprezentatívne predstavenie 
Krútňavy Brno a naozaj kaleidoskop 
výrazových odtieňov a · dramatických 
konfliktov Suchoňovej drámy vyriešilo 
svojrázne, účinne, pietne k zápisu skla
dateľa a umelecky zodpovedne. 

Dramaturgia brnenského J anáčkovho 
divadla volila šťastne pre tento rok 
Suchoňovo dielo pre istú estetickú blíz
kosť s opernou tvorbou L. Jan áčka 
a pokračovala tak v rozumnej koncepcii 

K veta B elanová ( Katrena) a Zdenék 
Kroupa (Stelina) vo štvrtom obraze 

uviesť každým rokom nové pôvodné 
d ielo a venovať patričnú pozornosť. 
dramatickej tvorbe 20. storočia. Naozaj 
zdravé úsilie, namierené proti repertoáro
vej konven cii, šedivosti a šablóne, jedno
strannosti a pohodlnosti. Režisér O. Lin
hart s poctivým úsilím premýšľal o no
vých podmienkach javiskovej práce a iste 
mal na mysli východisko Stanislavského 
predviesť divákom životnú pravdu s vý
razovou silou, reálnosťou i divadelnou 
básnivosťou. A práve tak m ohol vyj sť 
zo štýlu slávneho Reinhard ta, aby .Krút
ňava vyznela ak o syntéza pravdy i doj
mov, životný·ch i umeleckých esencií 
a extatičnosti. Režisér si uvedomoval. 
že divadelná scéna má svoju vnútornú 
zákonitosť a preto n emôže byť natura
listickou fotografiou vonkajšej skutoč 
nosti. R ežisér vcel ku správne pochopil, 
že Krútňava je dokonalá r ealistická 
personifikácia slovenskej dediny, sociálne 
narušenej pomermi po prvej svetovej 
vojne. Vedel dobre vyjadriť morálne 
závery, ktoré vyplývajú z dejových 
konfliktov a zo Suchoúovej snahy ukázať. 
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po úzkostnej depresii n a postavách 
opery cestu k ľudskej statočnosti, sile 
a humánnosti. 

Na hereck~·ch v$,konoch jednotlivcoY 
režisér vyžadoval dôsledný realizmus 
bez tradičných opem$rch póz, ale celk o
vej inscenácii dal primeranú mieru 
básnivosti a baladičnosti, pravý diva
delný impresionizmus. V 2. obraze útek 
Katreny pred Ondrejom naznačil jej 
mravný postoj k udalostiam, ale pred
časne ulomil hrot radu dramatických 
konfliktov a napätí. Psychologicky pre
myslený 4. obraz otriasol morálne i ci 
tove. Hudobné naštudovanie diela b olo 
záležitosťou veľmi svedomitého J. Pin
kasa, ktorému orchester hral znamenite, 
s chuťou a oduševnením. R ých lejšie 
tempo intermezza k 2. obrazu je vecou 
dirigentovho temperamentu, ale zvnkove 
neplastický úvodný sbor, ktorý tlmočí 
ideu diela, a spev za scénou v 5. obraze, 
keď dochádza k mravnému fortissimu. 
je n edostatok, ktorý pomerne ľahko 
možno napraviť. 

Pre prvé obsadenie si dirigent vyvolil 
najlepších sólistov, ktorými Brno dispo
nuje. Anton Jurečka v úlohe Ondreja 
podal nevšedný výkon. Jeho monológ 
v 5. obraze mal priveľa kulminačných 
bodoY, ale aj tak patril k najúspešnejším 
scénam večera. K veta Be lanová, herecky 
nezložit$· zjav umelky ne, vynikla krásnym 
a nosným dramatickým sopránom. V úlo
h e štetinu Zdenek Kroupa vedel dobre 
využiť v plnej kantábilnosti svoj nádher
n ý hlasový fond. Osobnosť naozaj r epr e
zentatívna d oma i v zahraničí. Výprava 
J'I. Zezulu neuprela sa na priestorovú 
zložitosť a bola skôr vizuálna, malebná 
než architektonicky preťažená. Prevládal 
zväčša náznak, k torému dodával patričné 
dynamické napät ie raz h erec, inokedy 
forma a divadelná technika. 

J ednotlivé obrazy dýchajú náladou 
baladickou, ktorú vyvolávajú kontrasty 
svetla a tieňa, závesy a premietnuté 
ľudové maľby. Slabšou stránkou bola 
choreografia, v ktorej nachádzame n e
znalosť ľudových zvykov, prvky ne
ľudové a neslovenské. Tak napr. pieseň 
"Páslo dievča pávy" ako krásna ro
manca je obradový tanec, teda záležitosť 
vÝlučne dievčenská, ktorú cifrovanie 
chlapcov esteticky i fokloristicky zne 
hodnocuje. Už vizuálne veľmi markantné 
rozdelenie ensemblu na sbor a taneční 
kov je zásadný omyl a viedol k samo
účelným efektom pre lacn ý úspech. 
Cifrujúce dievča pred rampou v 6. obraze 



je g~·č. Ľud nemá rád divákov svojich 
hier a. zvykov. V jednej osobe bol na. 
dedine herec i divák, tanečník i spevák, 
takže všetky tance, aj keby boli orgias
tick é, musia. byť p odriadené dramatickej 
atmosfére a ideovej línii diela. 

Aj pri tých to nedostatkoch možno 
označiť brnenskú inscenáciu Krútňavy 
za vynika.jíJCu. Jozef Tvrdoň 

Koncert R. l\lacudzhíského v Ostra 
Ye. Y sále Českého domu v Ostrave-Vitko
viciach predviedol prof. RudolfMacudziú.
ski na IV. koncerte komorného orchestra. 
Hudobnej školy dr. Leoša Janáčka. dňa 
25. apríla. 1957 Concertino pre klavír 
a orchester od Jána Cikkera a Glazuno
vov Koncert f-mo! op. 92 p od taktovkou 
ostravského dirigenta Jana Pešata. 

Ystupným číslom programu b ola 
Predohra ostravského skladateľa Zbyňka 
P!·ecechtela a n a záver koncertn odznela 
Slovácka suita. Vítezsla.va ~ováka. 

Prof. 1\facudziríski je vyn ikajúcou osob
nosťou súčasného reprodukčného umenia. 
.Jeho hra pôsobí dojmom absolútneho 
ovládania. prech ·ádzaného diela, vďaka 
bezchybnému technickému predvedeniu, 
veľkej bohatosti hudobného v~·razu, str
hujúceho rytmu a konečne úžasnej pa
mäti a reprodukčnej poh otovosti. Jeho 
,-i rtnozita spočíva v bohatej úderovej 
technike a absolútnej Yyrovnanosti obi
d•·och rú.k. 

Začiatočná kadencia kon certu poskytla 
mu príležitosť rozvinúť v najlepšom 
svet-le bohatosť jeho umenia a dala 
vyniknúť ako skvel~mu interpretovi pred
Yádzan.),ch skladieb. 

Cikkerovo Concertino prijalo publi
kum s veľkým nadšením. Xajmä Iudový 
základ Concer t ina, jeho priebojnosť a me
lodická bohatosť v nádherných zvulw
Y)' ch kombináciách podmienili úspech 
d iela. 

K omorný orchester zložený z popred
n~·ch ostravských ttmelcov pri znamenitej 
súhre s hosťujúcim sólistom a pri pre
s\·edči,·om podaní dirigenta Jana Pešata 
dobre splnil svoju úlohu, čo obecenstvo 
l.;xitoYalo dlhotn·ajúcim p otleskom. 

Ostravské publikum nestretlo sa t u 
s )facudzinskim po prv.)· raz. Už 6. marca 
1927 predviedol tu Dvorákov Koncert 
g-mol v úprave prof. Km·za vo Yitko
Yiciach s taký m nadšením, že svojou 
hrou priamo fascin oval pnhlikum. Z tohto 
dôvodu pozvali :VIacudzirískéh o r. 1929 
na dali'ie vystúpenie s bývalou Ostrav-

skon filharmóniou, kde hral rovnako 
s veľkým úspechom Beethovenov K on
cer t c-mol. 

Dodnes spomína ostravské obecenstvo 
a členovia orchestra na tieto umelecké 
zážitky a úspechy . ktoré prof. Macu
dziň.ski dosiahol svojou reprodukciou 
v sále Kultúrneho domu v Ostrave. 

Ladislav Olšar 

Z koncertov SF. ll. lV. sa po druh)' raz 
neuskutočnil koncert nemeckého diri
gent a H. H ildebranda (rovnako ako 
v marcovom cykle). Tento koncert 
patril programove k najočakávanejším, 
lebo mali odznieť pre bratislavské obe
censtvo neznáme skladby. Preto sme 
boli radi, že program koncertu aspoú 
z časti zostal nezmenený, i ked ho pre
vzal šéf brnenskej Filharmónie Bi'etislav 
Ba kala. 

B eethovenova I V. symfónia vyznela 
bez vnútorného života a málo vyprace
vane. Asi aj preto, že na skúškach sa 
museli venovať novým a technicky 
náročnejším skladbám, ktoré odzneli 
na koncerte. H usfová skladba E. Chaus
sona (E-dur op. 25, zvaná Poeme) 
so sólistom :VL Jelínkom mala nádych 
m äkkého lyrického snenia, typického 
pre francúzsky romantizmus, odlišného 
od romant izmu nemeckého, ktorý je 
dramatickejší, pohnutejší a expresív
nejší. Celkove Chaussonov Poeme pre 
svoju pomernú dfžku, pritom neveľkú 
kontrastnosť a diferencovanosť výrazo
vých a náladových plôch vyznel trocha 
staticky, ba miestami až ímavne. Pravda, 
nebola to vina ani sólistu ani dirigenta, 
ale skôr vina koncepcie skladby. Sólista 
M. Jelínek po trocha nepokojnom začiat
ku preukázal jemn.)· zmysel pre intímny 
lyrizmus Chaussona. 

Všetky svoje výrazové i technické 
prednosti, spojené so zdravou muzikali
tou, ukázal sólista až v známej Ra vel ovej 
koncertnej r apsódii "Tzigane". ~aj
mä v dlhom sólovom úvode skladby 
ukázal )L Jelínek, že disponuje bohatým 
výrazov)'m registrom, úderným, plným, 
zvučným a dramatickým tónom, s čistou 
intonáciou a rytmickou precíznosťou. 
Orch ester v R avelovej skladbe bol posta
vený, najmä po rytmickej stránke, pred 
náročnú úlohu. Bakala viedol orchester 
pri sprevádzaní sólistu veľmi jemne 
a decen tne, v orchestrálne exponovaných 
miestach so zmyslom pre braví1rnu 
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hýrivosť ravelo..-skej inštntmentačnej 
techniky. 

Ako ·posledná skladba koncertu od· 
znela symfonická rapsódia L. Janáčka, 
"Taras Bulba" . Taras Bulba patrí ne
sporne medzi najlepšie programové sym· 
fonické skladby modernej orchestrálnej 
literatúry. Preto sme boli radi, že sme ju 
v Bratislave mohli počuť na symfonickom 
koncerte (i s organom) ..- takej sugestív· 
nej koncepcii. v akej ju skárnil BI·. 
Bakala. Orchester technicky zdádol 
skladbu p omerne úspešne a Bakala j ej 
dal vyznieť v plnej s \·ojej tragickej 
i heroickej dramatičnosti, s veľkým 
bohatstvom invenčnej a stavebnej pre
myslenosti, plnej ostrých kontrastných 
epizód i širokých gradujúcich plôch. 
najmä v p oslednej časti ... Smrť Tarasa". 

--e-

Xa 3. koncerte abonentného cyklu 
A aj B '" dňoch 17. a 18. apríla odzneli 
pod takto..-kou asist~nta Slovenskej fiJ. 
harmónie Zdenka Bílka - Hurbanovská 
predohra od Otu Ferenczyho, Klavírny 
koncert e -mol od Frederika Chopina 
a Franckova symfónia d-mol. 

Milovníci romantickej hudby odniesli 
si iste príjemné spomienky na siln~· 
umeleck\· zážitok zásluhou veľmi nada
ného, pŕitom však skromného mladého 
dirigenta. Hlboko precítený prednes ly· 
rických i dramatických partií Francko
vej symfónie ako i revolučného charak
teru predohry od O. Ferenczyho vyzneli 
veľmi presvedčivo. Bílek nezachádza 
nikdy do extrémov - jeho koncepcia 
je do najmenších podrobností premysle· 
ná; každý, i ten najjednoduchší výraz 
má čo povedať. Hudba, ktorú tento 
dirigent reprodukuje, každ)"Ill svojím 
tónom prezrádza, že vychádza z hÍbky 
duše skutočného umelca - muzikanta 
telom i dušou. 

Sólistkou večera bola sympatická mia· 
dá Poľka, laureátka Chopinovej súťaže 
Lýdia Grych tolowna. Jej Chopin bol 
jemný v kantilénach i pasážach. Tech· 
nika klaviristky je však pre malé roz. 
pätie ruky do určitej miery .obmedzená. 
Odrážalo sa to niekde i vo v j'-raze . 
najmä dramatick)"ch častí. I ked Chopí
novo forte je o niečo mäkšie ako napr. 
u Liszta alebo Beethovena, predsa nám 
chýbala t u i tam väčšia zvukovosť. 
bohatšia paleta výrazových i dyna
mických odtieňov. Podanie Chopina ne
vyznelo preto tak presvedčivo a bez· 
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prostredne ako ostatné čisla. programu. 
~ajlepšie sa podarilo klaviristka vy
stihnúť tanečný charakter rondovej vety. 
Orchester pekne p odfarboval vedt'ice 
postavenie sólového nástroja. V predo
hre i medzihrách tutti uplatnila sa ume· 
lecká osobnosť dirigenta. Treba vy
zdvihnúť tiež peknú súhru klavíra s or
chestrom, k čomu iste nemálo prispel 
vysoko vyvinut)· zmysel sólistky pre 
rvtmus. 
·~a zá,·er treba ešte dodať. že umenie 

nášh o mladého dirigenta j e veľk)·m 
prísľubom do budúcnosti. Dúfajme, že 
ho budeme mať možnosť v iac počuť 
a jeho talent bude mať čo najviac mož· 
n ostí pre svoje rozvíjanie. -žik 

Koncert Zity Strnadovej-ParákoYej. 
Kladrny recitál riaditeľky Yyššej hu· 
dobnej školy pre vzdelanie učitefoy 
\' Bratislave Zity Strnadovej-Parákovej 
10. apríla t. r. YO Vládnej budove bol 
vysoko hodnotným podnetom a pre
svedčiv)·m príkladom pre mladšiu gene
ráciu koncertných umelcov. Ukázala 
nám, ako spojiť verejnú činnosť a školskú 
službu s osobnými umeleckými záujma· 
mi a s vnútornou, isteže v prvom rade 
z nutkania osobného talentu vyvierajú
con potrebou tvorivého umelca. Pokla
dám za priekopnícky čin. že Zita Strna
doYá-Paráková sa nebála vystúpiť s pro · 
gramom, zasvätený m jednému sklada
teľovi a demonštrovať na jedinom ľud· 
skom a umeleckom prerode cestu, ktorá 
ho viedla historickou vývojovou J1e
vyhnutnosťou od " Malej suity s passa
cagliou" až k .,Metamorfózam" a že 
vedela vystihnúť v diele Eugena Suchoi1a 
práve tie typické vývojové etapy, k toré 
rukolapne dokresiujú jeho umeleck)· 
a ľudsk)• profil. 

Zita Strnadová-Paráková dádne vy
spelou, absolútne spoľahlivou klavírnou 
technikou, výbornou hudobnou pamäťou. 
bohatým citový m a intelektom b ez. 
pečne riadeným a ukázňovaným fon
dom, no nadovšetko spoľahlivým sloho· 
v)'ID cítením. Prirodzene v nedostatku 
pravidelného a častejšieho vystupova
nia pred Yerejnosťou nemohla hned 
dokonale zvládnuť veľké dynamické plo
chy a farebné kontrasty, ktoré pre Su
ch oiíovu výrazovú paletu sú vrcholne 
príznačné. Viac upútala vycizelovaním 
a pretavovaním intímnych lyrických 
spovedí skladateľových, n ež zažitím a vy
stupňovaním búrlivých a obrovských 

zápasov herosa \"O \Tcholn)·ch drama
tick\·ch obrazoch. Xezabudla. pravda, 
ani "na kontrasty, na citové protiklady, 
ktoré sú zvlášť v reprodukčnom ttmení 
clôležitó. Lenže miestami ich málo zdô· 
raziío,·ala, čím sa vystaYovala nebezpe
čenstvu šedivosti. podozrie,·anou z ne· 

osobného a popisného zahrávania si 
so zvukom a technikou. To u umelkyne, 
druhu a kapacity Zity Strnadovej
Parákovej nemôžme predpokladať a pre
to na jej dalšie objavné Yýboje sa v na
šom koncertnom dianí môžeme iba tešiť. 

J. Strelec. 

J,J iešaný s bor S love ns kej filhar · 
rnónie spieval východnému Sl o· 
vensku . Miešaný sbor S lovenskej filhar· 
mónie, ktorý v minulosti (ako rozhlasový 
sbor) mohol iba vo výnimočných pripadoch 
ukázať svoje umenie aj minwbratislavské
mu publil.,-u, začal plniť svoje kultúrno
spoločenské poslanie v 11ových organizač
ných podmienkach aj na našom vidieku. 
Cielom jeho prvého koncertného zájazdu 
bolo východné Slovensko - Humenné. 
Jfichalovce, Košice a Š tós. 

Sbor so svojím dirigentom J. M. Dob
?·odinským, so serióznosťou a nadšením 

jemu vl<J.8tným sa pripravil na tento zájazd 
a na program koncertov zaradil dielo D. 
/Jostakoviéa - Desať poém, ktoré svojím 
obsahom sa mimoriadne dobre hodí do 
d6stojného rámca osláv 40. výročia Velkej 
októbrovej socialistickej revolúcie v tomto 
jubilejnom roku. Uvedené dielo D. Šosta· 
koviča je mimoriadne blízke srdcu celého 
sboru pre jeho pravdivosť a vysoké ume
lecké majstrovstvo. Vysokú úroveň inter
pretácie tohto nanajvýš náročného diela 
sbor niekolkokrát dokázal nielen bratislav
skému publiku, ale aj samému autorovi, 
keá mu zaslal pás s nahrávkou, o ktorej sa 
auto-r vyjadroval s najväčším uznaním. 

'l.'reba povedať, že Miešaný sbor SF na 
tomto zájazde sa svojej úlohy zhostil úspeš· 
ne. Prisp6sobivost jeho členov rozmanitým 
a často velmi odlišným akustickým pome
rom, mimoriadna sú/jtredeno.9t, vyplýva
júca z uvedomelej disciplíny, zanietenosť 
pre ditdo a umelecká úroveň vyústili vo 
výkon . hodný najlepšieho slovenského vo· 
kálneho telesa. Na výkon sboru podstatným 
spôsobom vplýval dirigent Dobrodinský, 
ktorý dokázal i úsporným gestom ovládať 
teleso a interpretovat celú paletu najroz· 
mam"tejších nálad od sklúčeného vzdychu 
väzňa po jasavé a burácajúce vyznanie 
viery v nový život. Ozvena u obecenstva 
bola 'VŠade ro-vnaká. Predvedenie každej 
poémy odmeľwvalo nadšeným pofleskom. 
a jednotlivci prejavovali priamo sboru 
a jeho dirigentovi svoje uznanie osobne. 

Nad jednou vecou sa nám však tt·eba 
zamyslieť! -:vám všetkým - všeobecne 
a pracovníkom, majúcim na starosti roz
voj kultúrneho života lokálne - zvlášť! 
Koncertné siene totiž zívali prázdnotou. 
Kde boli naJi funkcionári, ktori mali mož. 
nost vidieť vrcholné výsledky budo-vania 
v tejto oblasti, kde boli naši pedagógovia, 
ktori prišli o príležitost zhmotniť s-i pred
stavu 1.,-ritéria kvality! Kde boli vedúci 
a členovia našich súborov ĽUT? Zmeškali 
príležitost vidiet dobrý vzo1· kvality! l::.." apo· 
kon, kde bola naša mládež? Takto medzery 
v estetickej (a najmä hudobnej) výchove 
neodstránime! 

Výhovoriek je vela a obyčajne sa vyho· 
vára iba organizátor. Nestačí! Kultúra 
nie je len pre organizátorov. ale pre všet
kých! ľytvorit podmienky preto, aby s-me 
všetci kultúrne žili iste nie je vec jednodu
chá. n· o nepochopil a znevažoval naše vý
sledky na pol-i umenia a kultúry alebo byt 
k týmto výsledkom lahostajný znamená 
nepochopil princíp budot•ania našej cesty 
k socializmu,/ 

- riš. 
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Trionfi Carla Orffa vo Yiedni.10:marca 
t. r . zúéastnil som sa na viedenskej pre
miere trojéasťového scénického oratória 
. ,T rionfi" ocl významného súčasného ne
meckého skladateľa Carla Orffa. Už úvo
dom tohto krátkeho referátu treba pozna
menal, že som viclel skvelé divadlo, sta
rostlivo pripravené a nádherne insceno
vané, počul som zdravú a priebojnú 
muziku, ktorá v Babylone západníckych 
hudobných .,pokusov" stojí ako mohutný 
obelisk pravdivosti, realistickej tvorivej 
metódy a hudobného zobrazovania. 

.,Trionfi" stí tri scénické or-atóriá, 
ktoré vznikli v priebehu pätnástich rokov: 
"Carmina burana'' v r . 1937, "Catulli 
Carmina" v r. 1943 a "Tdonjo di Afro
dite" v r. 1952. Svetová premiéra všetkých 
troch časti v scénickej realizácii bola 
r. 195-'3 v milánskej Scale pod vedením 
Herberta Karajana. Zdalo by sa, že v ča
sovom rozpätí pätnástich rokov (1937-
1952) , teda v období, keď sa svetová hudba 
zmietala v surových kféoch protirealis
tických smerov, vznikne dielo nesúrodé. 
X o treba s radosťou konštatovať, že i pri 
niekolkých menších výhradách si Orff 
zachoval štýlovú jednotnosť. výborn.e uvá
žený dramaturgický rozvrh. starostlivý 
a do detailu premyslený výber starých 
i stndovek.l}ch textových p1·edl6h. A toto 
ie vlastné len velkému a obzvlášt inteli
gentnému umelcovi, akým Carl Orff roz
hodne je. ?Vie je možné v rámci tohto 
referátu obšírnejšie hovoriť o skvelých 
inscenačných nápadoch Giinthera Renner
ta, o vynaliezavej choreografii Eriky 
Hanka, o naskrz suverénnom výkone 
sboru viedenskej Štátnej opery, na ktorom 
bola váha celého predstavenia ( sbormajster 
Richard Rossmayer). A keď k tomu pri
dáme ešte vynikajúce hudobné naštudo
t>anie znamenitej. na viacerých miestach 
i komplikovanej Orjfovej partitúry, H ein
richom Hollreiserom, známym propagá
torom súéasnej hudby, tak dostaneme 
obraz skvelého "špektáklu", na ktorý 
sa tak ľahko nezabúda. Uvedenie a scé
nicky svojrázna realizácia Orffových .. Tri 
onfi·' slúži ku cti všetkým umeleckým 
pracovníkom viedenskej Státnej opery . 
(·spech diela bol naozaj triumfálny. 

A ešte niekolko slov o Orffovej hudbe 
k "Tríonfi" . Treba konštatovať. že i pri 
všetkej komplikovanosti . novom zvuku 
(najmä l. a 3. časti) a rytmickej boha
tostí si uchovala Orffova hudba kryštálovú 
éistotu a jasnosť. Jfelodika celého diela, 
budovaná na církevn.l}ch škálach, je slo
vansky mťik·ká, v.l}mzove bohatá, ktorá 
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často mení pomerne statickú textovú pred
lohu na dramaticky vzrušujúce scény. 
A to je velký prínos do súéasnej hudby, 
ktorý nás presvedčuje o oprávnenosti 
a životnosti scénickej kantáty, ako staro
novej formy. Bolo by záslužným činom, 
keby naša Filharmónia predviedla niektorú 
z týchto kantát aspoň koncertne. 

Dezider K ardoš. 

Cspechy T. G~parka. Y Belgicku. 
:Xemáme často príležitosť rf'ferovať o za
hraničných cestách slovensk ých kon
certných umelcov - zriedkakedy chodia. 
za hranice - preto tým radostnejšie 
prichodí nám zaznamenať úspešn:<' kon
certn:<• zájazd sólistu , lovenskej fi). 
harmónie. d ekana. hudobnej fakulty 
YŠ:\fU prof. Tibora Gašparka do Bel
gicka. koncom marca a v apríli t.. r. 
Cašparek nebol v Belgicku po prvý raz. 
Jeho minuloročné úspechy na k oncort
n .)rch pódiách tejto krajiny, ako aj 
úspešné turné po X DR, priniesli mn 
poZ\·anie aj pre tento rok. O tom, že 
koncerty T. Gašparka boli nevšednou 
umeleckou a spoločenskou udalosťou 
najlepšie svedčí tá skutočnosť, že jeho 
účinkovanie bolo zararlené na slávnostný 
koncert bruselského rozhlasového or
chestra 2. apríla t . r. ~a tomto koncerte, 
v koncertnej sieni Palais des B eaux
Arts predYiedol D,·orákov husfový kon
cert a-mol za dirigovania E. Doneuxa. 
a za prítomnosti belgickej kráľovnej 
Alžbety a ďalších prominentných osob
ností verejného a kultúrneho života 
v Belgicku. Kráľm-ná v prestávke kon
certu osobne vyjadrila prof. T. Gašpar
kovi svoje uznanie za vynikajúci v)·kon. 

X a reci ta loch v Bruseli. v Harelbeke 
a vo Frameries pred vypredaným hľadis
kom Gašparek predviedol Sonátu E -dur 
G. F. Haendla, Chaconnu pre sólo husle od 
J. S. Bacha,. onátu d-mo! J.Brahmsa, Ro
mantické kusy A. Dvoráka, Appasionato 
J. Suka. Sonatínu E.SuchoňaaRumunské 
tance B. Bar-tóka. K a slá,-nosti v Harelbe
ke, ktorá sa konala pri príležitosti 10. vý
ročia založenia tamojšej Hudobnej akadé
mie pomenovanej po zakladateľovi belgic
kej národnej hudby P etrovi Benoitovi, T. 
Gašparkovi udelili aj pamätnú p laketu 
Petra Benoita. Prof. Tibor Cašparek získal 
si srdcia poslucháČO\' a kritiku predo...-šet 
k.)-m hfbkou podania predveden_)·ch diel. 
ObzYiášť radostnou skutočnosťou je vrelé
prijatie Suchoilovho diela. 

Okrem recitalových koncertov v pro
vinciách Belgicka účinkoval v televízii 
s Dvorákovým lovanským tancom e
m ol. Pre bruselský rozhlas nahral De
fossezov Husľov)· J;:onccrt, s dirigentom 
van Yerelstom :\Iozartov husfovv k on
cert D-dur a pre ,.Radio Hainout-)iO:NS" 
Suchoi10vu Sonatínu pre husle a klavír. 

T . Gašparek, E. D oneux a D. Kardoš 
po predvedení D efossezovho Huslového 
koncertu a Kardošovej II. symfónie na 
koncerte SF 14. a 15.februára toho roku 

v B ratislave 

O veľkom úspechu Gašparkovho zájazdu 
najpres,·edčivejší dôkaz podáva jeho 
opätovné pozvanie do Belgicka na väčší 
počet koncertov začiatkom budúceho 
r oku. -riš 

Nové pramene o hudobnom žirol e 
Banskej Bystrice r XIX. stor. 

Pracovníci Ústavu hudobnej vedy Slo 
venskej akadémie vied boli pri výskume 
slovenských hudobných prameňov v Ban
skej Bystr ici v dňoch 18. III.- 23. III. 
upozornení dr. Emilom K assom, archi
várom MsJ\'V, na zaujímav)r spisový 
materiál, týkajúci sa pôsobenia bansko
bystrického hudobného spolku z r okov 
1857- 1862. I de o doteraz nepublikovaný 
a nespracovaný materiál, ktor~' vefmi 
dobre dokresľuje obraz hudobného ži
vota na Slovensku v polovici XIX. sto
ročia, v čase bachovského absolutizmu 
a ktorý je o to cennejší, že je úplný. 
Pracov-níci Hudobnovedného ústavu SAY 
materiál, ktorý má niekoľko sto roz
ličných dokumentov, odfotografoval i a čo 
najskôr ho vedecky spracujú. Pri tej 
istej príležitosti zhotovili mikrofilmy 

autografov skladieb v XIX. storočí 
v Banskej Bystrici účinkujúceho hu
dobníka a skladat.efa Jána E gryho. Ide 
o vyše sto skladieb, ktoré sú uložené 
na chóre tamojšieho rím.-kat . kapitul 
ského kostola. Je zaujímavé, že na tom 
istom mieste sa našli aj niektoré skladby 
Jána Levoslava Bellu. Tak napr. našli 
sme tretie znenie mužského sboru ,Ohlas' 
na slová Andreja Flládkoviča (prvé 
znen ie z r. 1864), sbor "Yon do pofa'· 
nadpísan)· ako "Slovensk)· pochod .. z II. 
zošitu Slo,·ensk.)rch štvorspevov, ktor_)· 
sme doteraz poznali len z Ruppeldtovho 
odpisu. Je pravdepodobné, že Y prípade 
takýchto skladieb a aj in)'ch skladieb, 
uložených tam pod Bellov)•m menom 
ide o autografy . Pravda, definitívne 
riešenie tejto otázky si ,·yžiada dôkladn~' 
y)·skum. Richard Rybarič 

Nové vydanie hudobnín. Keď sa naši 
skladatelia zhovárajú n a "Kultúrnych 
večeroch" s Iuďmi, všade sa ich spytujú 
učitelia, miloYníci hudby, odborníci na 
stav okolo vydá,·ania všetkého, čo súvisí 
s rozvojom sloYenského hudobného ume
nia. 

Každá takáto otázka je zacielená na 
niektorý úsek v našom hudobnom živote. 
A po podnetných rozhovoroch pričiňujú 
sa skladatelia a s nimi všetci pracovníci 
z oblasti hudobného mnenia o pomoc 
tam. kde dosiaf nestačili všetko dobre 
urobiť. 

Speváckym súborom na vidieku, uči
tefským speváckym sborom aj všetkým 
tým nadšencom mužského sborového 
spevu, ktorí oživujú alebo chcú oživiť 
tradíciu sborového spevu a slávností, 
pomM.e pri práci nové ''Ydanie zošitu 
"Desať mužských s borov". V zbierke 
sú sbory rozmanité svojím obsahom, 
lebo inú reč má básnik Ján Botto, inak 
nás nadchýňajú verše P. O. Hviezdo
slava a. inak pôsobí ľúbeznosť a úprim
nosf ako aj pôvab a čaro básní ná.~ho 
Iudu - Tudo...-á poézia.. 

Básne J. Kráľa, A. Prídavka., A. Pláv
ku, M. Lajčiaka, Y. Turčányho spolu 
s básnickou rečou hudby skladateľov 
E. Suchoila, F. Kafendu, Stančeka, L. 
Burlasa, Korínka., L. Rajtera, Francis
ciho a O. F erenczyho zmnožujú rlucha 
tejto sborovej ,.;bierky. 

Nezabúda sa ani na ženský a miešan ý 
sborový spev a post upne vydá Slovenské 
vydavateľstvo krásnej literatúry dalšie 
zošity, aby sme oživovali a rozvíjali tra-
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díciu krásneho sborového spent v závo
doch, na dedinách, v m estách, aby sme 
naše slávnosti l. mája, dni víťazných sláv
ností dneška pozdvihli ešte na vyšší 
stupeň vlasteneckého prejavu, čo bude 
dôstojné nám, generáciám socialistického 
budovania. Oš 

Sbornik o Sergejovi Prokofievovi . S. S. 
Prokofiev. Materialy, dokumenty, vo. 
spominanija. Zostavil, redigoval, po
známky a úvodnú stať napísal S. I. Šlif
štejn. Moskva: Gosudarstvennoje muzy· 
kaľnoje izdateľstvo 1956. 

Voči máloktorému z majstrov súčas
nej hudby chovala sa hudobná publi
cistika tak macošsky ako voči Sergejovi 
Prokofievovi. Máme by si hľadal prácu, 
ktorá by ti výstižne priblížila skladate
ľovu osobnosť a dielo {Nestevova mono
grafia je už zastaralá). Zdá sa, že až te
raz, po smrti skladateľa, splatí hudobná 
veda svoj dlh voči nemu. Sbornik, ktorý 
zredigoval S. I. Šlifštejn, má byť zrejme 
prvou splátkou na tento dlh. Jeh o ťa
žisko je v Prokofievovej autobiografii, 
po prvý raz uverejnenej tak kompletne, 
ako ju skladateľ roku 1941 dopísal. 
V troch kapitolách {Mladé roky, Po 
skončení konzervatória a Roky pobytu 
v zahraničí a po návrate do vlasti) prosto 
a priamo opisuje autobiografia osudy 
skladateľa a jeho diela do roku 1936. 
Je to cenný ľudský a umelecký dokument 
pre pochopenie Prokofieva i jeho doby. 
V ďalšej časti sborníka publikovaný sú
bor Prokofievových článkov, zväčša ve
novaných tvorivým otázkam, ukazuje, 
ako sa skladateľ intenzívne zamýšľal 
nad problémami svojej tvorby. 

Cenný dokumentárny charak ter má 
Prokofievova korešpondencia s N. J. 
Miaskovským i prvé kritické ohlasy 
N. J. l\1iaskovského a B . V. Asafieva 
na jeho tvorbu. Spomienky ProkofieYo
vých príbuzných, druhov-skladateľov, 
interprétov, spolupracovníkov i známych 
dokresľujú jeho profil. Dôležitú časť 
sborníka tvorí zoznam skladieb, usporia
daný podľa opusov {skladby z detstva 
sú uved ené zvlášť) a podfa žánrov, ako 
aj zaujímavé fotografie. 

Šlifštejnov sborník iste vykoná cennú 
službu v oboznamovaní hudobnej verej
nosti s osobnosťou Sergeja Prokofieva, 
súčasne však znovu pripomína potrebu 
dobrej monografie. 

Im 
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ZPRÁVY 

Na pozyanie Leningradskej filharmó
nie odišiel dirigent Bratislavského roz
hlasu Ladislav Slovák na jednoročný 
študijný pobyt do Sovietskeho sväzu. 
Podľa predbežného plánu bude Ladislav 
Slovák dirigovať šesť koncertov, pričom 
polovica progt·amu bude pozostávať zo 
skladieb. ktoré určuje dramaturgický 
plán LF a v druhej polovici uvedie 
diela našich skladateľov. V pláne má 
naštudovať a uviesť Moyzesovu VII. 
symfóniu. predohru Februárová, Sucho
ňovu Serenádu pre sláčikový orchester 
a Fantáziu pre husle a orchester, ďalej 
Cikkerove Spomienky, Kardošovu II. 
symfóniu a Babuškova Prelúdimn. Z čes
kej klasiky uvedie Slovák Dvofákovu 
Symfóniu G-dur, symfonické básne Yod
nik, V prírode a Karneval. )l"ovákont 
symfonickú báseň V Tatrách a ďalšie. 
V rámci povinných koncertov plánuje sa 
samostatn~· koncert z tvorby Jána 
Cikkera. E. uchoi1a a A. ):loyzesa. 

Dňa 10. a ll. apríla dirigoYal dr. Ľu
dovít Rajter 18. abonentný koncert 
slávneho Gewandhausorchestra Y Lipsku. 
Koncert mal tento program: Haydn: 
Symfónia Nr. 104 D-dur, Fidelio Finke: 
Klavírny koncert, Jean Sibelins: IV. 
symfónia a Eugen Suchoň: Symfonietta 
rustica. Sólistom bol i u nás dobre známy 
popredn~· nemecký pianista Amadeus 
Webersinl,e, profesor na Vysokej šk ole 
pre hudbu v Lipsku. Dr. Rajter inte r
pretoval tento veľmi náročný program 
vynikajúco. Yeľmi si dal záležať najmä 
na predvedení najnovšieho Suchoňovho 
diela, ktoré sa stretlo s patričn}'ID ohla
som. Dr. Rajter mal na oboch večeroch 
vefk~· úspech. Gewandhausorchester ho 
pozval i na budúcu sezónu. Leipziger 
Yolkszeitung zo dňa 14. apríla pod nad
pisom .,Prevažne súčasná hudba" píše 
okrem iného: " Na programe boli tento
raz dokonca traja žijúci skladatelia. 
Znovu sme sa presvedčili, že je dobré 
uvádzať diela klasiky alebo romantiky 
spolu s dielami modernými . . . " "Skutoč
ným vrcholom večera bolo podanie 
veľm i vtipnej Symfonietty rustiky od 
slovensk6ho skladateľa Eugena Suchoňa." 

Bystrík Režucha 

Koncert L. Slováka v Leningradskej 
fllhannónii. Hneď po príchodeLadislava 
Slováka do Leningradu zaradilo riadi
teľstvo Leningradskej filharmónie pre 
neho koncerty na 20. a 21. apríla. Pro· 
gram bol už vopred stanoven}• {pôvodne 
mal tieto koncerty dirigovať A. Jansons, 
ktorý však v tom čase bol pozvaný 
do Moskvy na pohostinské dirigovanie). 
Program prvého koncertu L . Slováka 
bol: Weber, Predohra k opere Enryanta; 
Beethoven, Koncert pre klavír a or
chester G-dur {sólista M. Becher -
Maďarsko); Mendelssohn, Škótska sym
fónia. Program druhého koncertu: Men
delssohn, Škótska symfónia; Mozart, 
Koncert pre husle a orchester A-dur 
(sólista B. Gutnikov) a skladba súčasné
h o leningradského skladateľa Životova, 
Tanečná suita. Neobvyklý bol program 
druhého koncertu, kde popri " vážnych" 
skladbách zaradili Životovovu skladbu. 
ktorú by sme u nás pravdepodobne 
zahrnuli pod názov "populárno-zábavná 
hudba". Je to veľmi dobre kompozične 
a najmä inštrumentačne napísaná. sklad
ba, no podľa nášho vkusu je takéto 
zos!avenie programu nie najvhodnejšie. 

Uspech u publika {najmä prvého 
koncertu) bol ozaj veľk.)r . srdečne udtali 
aj Tanečnú suitu. 

Na ďalšom koncerte L. Slováka s Le
ningradskou filharmóniou odznie okrem 
iného aj Suchoňova Serenáda pre sláči
kový orchester a na jún sú zaplánované 
Cikkerove Spomienky. Dúfame. že sa 
L. Slovákovi podarí postupne uviesť 
na každom koncerte aspoň jednu skladbu 
z československej hudobnej tvorby. 

V.D. 

Hudobný a divadeln)' fes1iral 
"Hudobné leto v Piešfanoch" 

Už po niekoľko r okov sme mali mož
nosť sledovať úspešný priebeh hudobn:<·ch 
a divadelných festivalov, ktoré pod 
názvom " Hudobné leto" boli ddy 
v inom krajskom meste. "Clohou t:<·chto 
festivalov bolo zainteresovať krajské 
mestá o hudobný život a o no,·ú úspešnú 
našu tvorbu. Z tohto hfadiska posudzujúc 
tieto slávnosti, môžeme hovoriť, že sa 
každoročne vydarili a stali sa naozaj 
v tom-ktorom kraji slávnostnou uda 
losťou. Vari najkrajšie spomienky zostali 
na festival v Žiline, kde prišli ľudia zo š iro
kého okolia na predstavenie , uchoňovej 
Krútňavy, čo pripomínalo v pravom 
slova zmysle národnú púť. V minulom 
roku, kedže tieto fest i valy boli tt ž 

predtým vo všetkých krajských mestách, 
uskutočnil sa v Piešťanoch. Zámer, 
s ktorým bolo vybrané to miesto, bol 
jasný: rozprúdiť hodnotn)· umelecký 
život aj v kúpeľných strediskách, kde sa. 
združuje množstvo odpočívajúcich na
šich občanov, ba aj hostí zo zahraničia. 
Ukázalo sa, že vof"ba Piešťan pre tento 
účel bola správna. 

Poverenictvo zdravotníctva, rozvíja
júc hlbšiu starostlivosť o kúpeľné stre
diská na Slovensku, sústredilo pozornosť, 
na v)rstavbu Piešťan, aby sa stali medzi
národným kúpeľným strediskom. V ta
komto stredisku sme plne oprávnení 
rozprúdiť umelecký život a sústrediť 
doň takú akciu, akou je hudobný a diva
dein~· festival " Hudobné le to·' , ktoré 
v Piešťanoch má predpoklady stať sa 
akciou s medzinárodným dosahom. 

Aj tohto roku uskutoční sa v Piešťa
noch festival v dňoch 22. júna--28. júla 
s tromi v}·znamnými podujatiami týž
denne, za účasti domácich i zahraničn\·ch 
mnelcov. ~Ľ\\~ v Piešťanoch si uvedomil 
ďalekosiahly v)·znam tohto festivalu pre 
kúpele a preto už vlani postavili pre
krásne prírodné divadlo, ktoré čo najskôr 
treba doplniť o vhodnú, reprezentačnú 
d ivadelnú a koncertnú miestnosť. 

Súčasne s Piešťanmi starajú sa o r oz
vinutie hodnotného umeleckého života 
v čase sezóny aj ďalšie slovenské kúpele, 
najmä Trenčianske Teplice, Sliač a Bar
dejoL I v Tatrách trebapom.)·šľať na vý 
s tavbu vhodnej reprezentačnej budovy, 
ktorá by sa st.ala strediskom umeleckého 
podnikania a v ktorej by bolo možno 
zabezpečiť aj dostatočné množstvo hod
notn~·ch kultúrnych podujatí. zb. 

AktíY učiteľovhudobnvchškôl. V Brati
slave zišiel sa v dňoch· 23. a 24. apríla 
celoslovenský aktív riaditeľov základ
n)•ch hudobn)·ch škôl, ktorý ttsporiadalo 
Po,·ereníctvo školstva a kultín'Y. Pro
gram akth-u mal pracO\-ný charakter, 
pričom sa na ňom prerokoval najmä ná
vTh nového organizačného p oriadku zá
kladn~·ch hudobných škôl, ktorý má byť 
sú~sťou pripravovanej reorganizácie hu~ 
dobného školstva. 

S veľkým rozhorčením aktív konšta
toval, že rezolúcia učiteľov hudobných 
škôl vo veci ich platovej úpra\-y zostala 
bez ohlasu, a to napriek tomu, že túto 
r ezolúciu zaslali Povereníctvu školstva 
a kultúry ešte vo februári a že Sekcia 
mneleckých škôl pri Slovenskom výbore 
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sväzu zamestnancov v umení a kult úre 
vypracovala konkrétn y návrh a našla 
za spolupráce všetkých hudobných škôl 
úhradu na jej r ealizovanie. 

Pri riešení celého radu zásadných a dô· 
ležitých problémov, ako napríklad orga· 
nizácie celoslovenskej súťaže žiakov bud. 
škôl, styku s národný-mi v ýbormi v rámci 
decentralizácie, spolupráce s liternými 
školami, ktorá je veľmi slabá a pod., 
pociťovala sa určitá tiesnivá nechuť a re 
zignácia zo stran y zúčastnených riadi
teľov. Aj keď nijako n emožno súhlasiť 
so slabou pracovnou disciplínou cez 
aktív, žiada sa upozorniť, že pokles zá· 
u jmu o hudobno-p edagogické povolanie 
na základných hudobných školách je 
dôsledkom dlho trvajúceho nezáujmu 
o ich život a prácu a neporozumen ia zo 
strany kompeten t ných riadiacich orgá· 
nov, najmä v ľudovej správe. Krikľavé 
platové disproporcie iba posilňujú tento 
nezdravý zjav. Bolo by veľmi potrebné, 
aby sa rezortné ministerstvo a pover eníc · 
tvo hlboko zamysleli nad týmto nežiadú
cim stavom. 

R. R.ych lo 

W iesbaden uvedie Cikker ovu operu 
Beg B aja zid. Štátna opera vo vViesbadene 
v naštudovaní dirigen ta A. Apelta a re
žiséra dr. Schramma pripravuje premiéru 
B ega B ajazida na január - február 1958. 
Libreto preložil dr. H onolka. 

BratislaYa. Hudobná redakcia brati
slavskéh o televízneho štúdia, využívajúc 
skúsenosti, k tor é získala pri prvej vlastnej 
televíznej opernej inscenácii (Mozart , 
"Ún os 7.0 Serailu") uviedla ako ďalšiu 
televíznu inscenáciu Suchoľíovu operu 
"Krúti'iava" . Ka prograrr.e bola aj Hum
perdinckova " :VIedovníková chalúpka" 
(H än sel und Gr e tel ) a chystá :\'[ascagniho 
operu "Sedliacka česť". Podobné televízne 
inscenácie pripravujeme aj z operetnej 
tvorby. Prvou bude n ová opereta K arola 
Elberta "Z prístavu do prístavu", v pláne 
je hudobná komédia Ralpha B enatzkého 
"Adieu Mimi" . Kovou formou v televíz. 
nom vysielaní bude cyklu s populárnych 
hudobno-historických pásem"Po stopách 
hudobnej kultúry". J . Meier 

Ján Zimmer dokončil v apríli 1957 
Koncert pre organ, sláčikový orchester 
a bicie nástroje. 

KRITICKÉ GLO§Y 

H ovorí sa o nás, že sme národ kultú1·ny. 
A predsa treba sa zamyslieť nad "kultúr
nymi" uzávermi niektor!Jch článkov, 

Tak napríklad nech čitateľ sám posúdi 
Ú1'0veň článku, v ktorom sa hovorí, že 
"král hudobn!Jch nástrojov (organ) bude 
pod papučou, pretože na ňom bude hrať 
liena - prof. Irma Skuhrová". Čo je to 
iné, ako obyčajný vulgárny nevkus a ne
úcta k umeleckej práci, ktorú si každý 
kultúrny človek maximálne cení? 

Alebo: vo Večerníku z 8. máia 1957 
čítame, že prof. Valouch (správn~ má byt 
študent) "dokázal schopnost vzniesť sa 
nad úzku sféru vplyvu svojho učitela ... " 
To znamená, že žiakov máme vychovávať 
k tomu, aby nerešpektovali názory svojich 
učiteľov, ale aby sa usilovali "vzniest sa 
nad ich úzku sféru". A kam sa podeli 
ostatní absolventi - účastníci komento
vaného koncertu? Ak má byť absolven tský 
koncert správne hodnotený, treba uv-iesť 
aj iných žiakov, najmä v danom prípade, 
ked proporcie ich úrovne neiavili mimo
riadne velké kvalitatívne protilclady. 

K ritika je nesporne vec správna a v na
šej kultúrnej obla8ti prepotrebná, ale 
nesmie sledovať deštruktívne ciele. Do
mnievame sa, že redakcia časopisu mala 
by velmi seriózne zvážit, čo a ako pred
kladá na§ej čitateľskej verejnosti a pod 
rúškom populárneho 8túlu nepodceňovať 
kultúrnu úroveň nášho pracujúceho človeka. 

Pisa tei n otieky "Aj hudba m á svoje 
divadlo" v "Práci" zo dňa 6. apríla 1957 
z nepochopiteľn)·ch príčin sa nepodpísal 
p od svoj objav. Svetová hudba m u t otiž 
vďačí za objavenie n ovéh o diela Clauda 
Debussyho "Telleas a Melichanda". Ke
trpezlivo očakávame bližšie zp rávy o 
t om to diele a t o tÝm v iac, že D ivadlo 
hudby, kde mala· mať novoobjavená 
skladba premiéru, uv iedlo namiesto nej 
známu (u nás síce nie) operu "Pelleas 
a 1.'le1isanda" . 

S lovenská hudba - Vydáva Sväz slovenských 
skladateľov, Bratislava. Gorkého ul. 19.-Ve· 
die redakčná rada.- Vedúci redaktor dr. Joze f 
Samko . -Redakcia a administrácia B ratislava, 
Gorkého ul. 19, telefón 268-70. - 'l'lač ia PolY· 
grafické závody, z . l , Bratislava, ul. Nár. po
vstania 4 c . - Vychádza mesačne. -Predplatné 
na rok 1957 Kčs 27.- . - Vydávanie povol ené 
PSK, čislo HSV-19512 57-C. - Rozširuje Po~to· 
vá novinová služba. Objednátky predplatiteľoT 
prijím a a vybantjc k aždý doručovateľ a P:>što· 
vS· ú rad. .A-71 254 

PUBLIKÁCIE SLOVENSKEJ AI(ADÉMIE VIED 
L. Burlas- J . Fišer - A . Hol-eiš 

H UD BA NA SLOVENSKU V XVII. STOROCf 
XVfl. storočie je jedným Z najvýznamnej~(Ch Obdobi VO vývoj! Rlovenskej hudhy,pretože V tom• 

to čaRe boli p oložené zák lady jej celého novodobého ~'voja . .Autorom publikácie .,H udba na Slo
vensku v XVII. storoči" patr i zásluha, že po prvý raz upozornili na bohatú domácu tvorivost 
v oblasti duchovnej i svetskej hudby, najm ä na rozvoj du~hovnej piesne a virginá lovej hudby. 
Najväčši význam práce je však v tom, !e~iDMa kompletný hudobný materiál našich najvýznam
nejAich káncionMov ako .,Cit hara Sa.nctorum" (1636) a .,Cantus Catrolici" (1655), a ko a j virgi· 
nálové skladby Tictorisovho kód<"xU a levočskej t atulaúrnej knihY " Pestrý sbornik " . 

SAV, Bratislava 1954, strdn 422 + 5 obr. cena Kťs 45,
Ernest Uvarsk~ 

JJŇ L EVOSLAV BELLA. 
Monografia o živote a diele J. L. Bellu vznikla z príležitosti 110. výročia narodenia skladateľa (1843)• 

ktorý sa ,svojou t>orbou stáva klasikom slovenskej hudby. Cieľom tejto práce je podat na základe 
veľmi početných novoobjavených prameňov spoľahlivý obraz života a umeleckého vývoja J. L. Bellu, 
zaradiť jeho tvorbu d o dobového kultúrneho prúdenia a stanoviť kriticky jej miesto v historicko m 
vývojovom rade slovenskej i svetovej hudby, a na pokon všet ko, čo má v Bellovej tvorbe trvalú ume
leckú hodnotu, aktualizovat v našej umeleckej pritomnosti. 

Naše doterajšie vedomosti o živote a tvorbe J . L. Bellu autor podstatne rozširuje. 7.ásadne sa za· 
oberá Bellovou spisovateľskou a básnickou činnosťou. Objavuje jeho vzEah k význačným politick)'lD 
a kultún1ym činiteľom z rokov matičnych, k Jánovi Dusarovi·Mallému, k Radlinskému, Sasinkovi, 
Dobšinskému a iným. Sleduje Bellov skladateľský vývoj od cooilianizmu až k vlastnému indi,•icluálne· 
mu prejavu. Osvetľuje Bellove podnet né styky s moravskými a česk:(·mi hud obníkmi. Zásadne rieši 
otázku B ellovho životného zlomu, objavuje tu nové skutočnosti a osvetruje ich najmä psychologicky. 
Vecnou analýzou a porovnávaco u metódou približuje čitateľovi Bel:ovu tvorbu a popri množstve 
životopisný-ch údajov zaoberá sa v obsiahlej stati \-ývojom Bellu ako skladateľa i človeka. Monografia 
je takto základným dielom pre naše poznanie osobnosti i tvorby J. J ,. B ellu. P isaná ie na vedeckom 
základe, doplnená je bohatf"ID hudobno-vedeckf"ID aparátom, avšak jej št ýl je veľmi pr tstupn)·. 

Práca je doplnená súhrnom v ruskom a nemeckom jazyku, tematickým zoznamom skladieb 
J. L. Bellu, zoznamom literárnych prác a a obrazovými prílohami. 

SA V, Bratislava 1955, strán 502, cena brož. Kčs 47,50. 
F r. Poloczek 

SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ P I ESNE II. 
Druhý zväzok zbierky, zredigovaný dr. F. P oloczkom, obsahuje ďalšieh 608 slovenských ľudových 

piesni zo všetkých krajov Slovenska. Tak ako v prvom zväzku , aj tu sú zaradené piesne podľa prfleži· 
tosti, kedy sa spievajú. Dielo je graficky pekne upravené a popri textovej a notovej časti je doplnené 
muol!stvom fotoreprodukcií krásnych ľudových krojov, čo spolu s piesňami zaiste radi uvltajú nielen 
naši národopisni pracovníci, a le aj početné krúžky ľudovej umeleckej tvorivosti. 

SA V, Bratislava 1954, strán 348, cena viaz. Kčs 44. 
Fr. Poloczek 

SLOVEXSKÉ ĽUDOVÉ PIESNE III. 
Nádherne u pravená kniha obsahuje 938 piesni zo š iestich ná rodopisne zaujímavých slovensk)·ch 

obci, s bohatým rozborovým, poznámkovým i fotografickým materiálom. 
Oprot i p rvým zväzkom je tento nielen podstatne rozsia hlejši (obsahuje len o niečo menej piesni. 

ako prvé dva spolu), ale a j vedeckejšie·-sj:rräeo~ný. Spôsob v~·dávania piesňových monografii obci 
z celého Slovenska, ktory bol v ňom znovu uplatnený, zdá sa nailepšie zodpovedat terajšiemu stavu 
zbierania slovenského klasického folklóru, i potrebám súčasnej hudobnej kultúry. 

Zbieranim a vydávaním slovenského hudobného folklóru plni takto S>oju h lavnú úlohu oddelenie 
hudobnej folkloristiky. Je to bezpoch y by jedna z najvážnejšich úloh slovenských v lastived n ých disci· 
plfn s obrovským dosahom pre ďalši vývoj slovenskej národnej kultúry. 

Na vy dani III. zväzku sa pričinil predovšetkým dr. František Poloczek, k torý m:;tteriál zozbieral 
a pri pravil. Okrem neho na zbierke spolupracovali .Alica a Oskár Elsehek (hudobné rozbory), Júlia 
Kováčová (texto,•é r oz bory), dr. Anton H abovštiak (nárečové rozbory) a rad ďalšieh spolupracovnikov. 

SA V, B ratislava 1957, strdn 700, obrázlwv 128, cena viaz. Kčs 87,70. 
J. Kovalčiková-'Fr. Poloczck 

SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ TANCE I. 
Dielo je prv)·m pokusom o system atické vydávanie slovenských ludových tancov. Pri ich zápise 

sa konštatovalo, že mnohé tanečné pohyby jedného tanca sa opakujú i v iných tancoch, a to nielen 
v určitých obciach, oblastiach, ale i n a celom Slovensku. Práve toto priviedlo autorov k t{)mu, aby 
systemizovali tieto často sa vysk ytujúce tanečné pohyby výstižnými terminmi, a tým doplnlli Tyršovu 
terminológiu, ktorú si vyvolili ako základ opisného systému. Zbierka má slúžit pre vedecké štúdium 
a najmä ako pomôcka súborom ľudovej umeleckej tvorivosti, choreogra fom i skladateľom. 

SAV, Bratislava 1956, strán 176, obr ázkov 112, cena viaz. Kčs 76,60. 
DE J I );Y SL OVEKSKEJ H UDBY 

Práca zhťňa doterajšie poznatky o dej inách hudby na Slovensku, vysvetľuje ich na základe vedecké· 
ho svetonázoru a tvori tak ucelený obraz vývoja hudobnej kultúry na Slovensk u. 

Z obsahu: Počiatky hudby na Slovensku v predfeudll.lnom obdobi. - Cirkevná a svetská jednohlasná 
hudba v obdobi feudalizmu (do 16. stor.). - Rozvoj duchovnej piesne a inštrumentálnej hurlby 16. 
a 17. stor.- Vznik národnej hudby v 19. storoči.- Rozvoj hudobného života a zápas o modernú 
orien táciu slovenskej hudby v samostatnom štáte. - Rozkvet slovenskej národnej hudby vo .-íea zstve 
národnej a demokratickej revolúcie. 

SA V, Bral.i~<lava 1957, strán 512, obr. 1fii, cel«! viaz. Kčs 55,-. 



SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA 
NA HUDOBNOM LETE V PIEŠŤANOCH 
Sobota 22. júna 

OTVÁRACÍ KONCE RT FESTIVALU 

Moyzes: Februárová. Predohra 
Cikker: Con certino pre klavír a orches t er 
Suchoň: Metamorfózy 

Dirigent: Ľudovít Rajter - Sólista: Rudolf Macudziríski 

Nedeľa 30. júna 

Beethcven: Leonora III. Predohra 
Beethoven: Koncert pre husle a o rches ter 
B eethoven: V. symfónia "Osudová" 

Dirigent: Ľudovít Rajter - Sólistka: J anina Andrade, Fra.ncúZ8ko 

Sobota 6. júla 

Jurovský: I. symfónia "Mierová" 
Oajkovskij: Variácie na rokokovú tému 
R imski j- K orsakov: ~eherezáda 

Dirigent: Witold Rowicki, Polska - Sólisti: M. Karin a A. Berky 

Nedeľa 14. júla 

Smetana: Vyšehrad. Symfonická báseň z cyklu "Má vlas t" 
Oajkovskij: Koncert pre hus le a o rches ter 
Moyzes: VII. symfónia 

Dirigent: Zdenek Bílek - Sólista: Boris Gutnikov, SSSR 

Nedeľa 21. júla 

Gotovac: Symfonické kolo 
Suk: Fantázia pre hus le a orchester 
Dvoŕák: VII. symfónia 

Dirigent: Djura Jakšié - Sólista: JosefSuk 

Nedeľa 28. júla 

ZÁYEREÚNÝ KON CER T FESTIVAL "G 
Grétry: Céphale a procris . Predohra 
Suchoň: Fantázia- pre husle a o rchest er 
Dvoŕák: Symfónia "Z nového sveta" 

Dirigent: Edgard Doneux, Belgicko - Sólista: Tibor Gašparek 

SIE:& LIEČEBNÉHO DOMU " S LOVAN" Z AČIATOK o 20 h. 

Informácie: Sekretariát Hudobného le ta, Pit> šťany, lieč. clom "SLOVAN" t el. 20-81 . . . . 

CASOPIS SVÄZU SLOVENSKÝCH SKLADATEľ.OV .3 
Ročník I. Jún 1957 • 

Cena Kčs 3.-
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SLOVENSKÁ HUDBA 
ROONÍK I. J úN 19 57 OfSLO 3. 

TOM I S LA V VOLEK 

Hudobný festival " Pražská jar 1957" 
Dvanásta Pražská jar skončila, nadišiel čas utriediť si svoje dojmy z viac 

než päťdesiatich koncertov a operných predstavení, urobiť prvú bilanciu. 
Svoju úvahu môžem začať konštatovaním, že ani jeden z predchádzajúcich 
festivalov nám nepostavil pred oči toľko problémov, závažných a zložitých 
otázok, ako festival tohoročný. Konečne teda zaznela v pražských koncert
ných sieňach hudba moderných autorov, s menami ktorých sme sa v hudob
ných programoch už po niekoľko rokov nestretávali. Tieto mená síce 
poznám~, počuli sme o nick všeličo- zväčša odmietavé, deklasujúce- ale 
od nick sme nepočuli temer nič. A preto prinieslo jarné stretnutie sa s hud
bou Honeggrovou, Bergovou , Hindemit hovou, Schonbergovou, Stravin
ského, Orffovou a i. mnohé prekvapenia. Prišli sme vyzbrojení doteraz 
účinnými frázami o umelcoch odtrhnutých od skutočnosti, boli sme pri
pravení sledovať úpadok, lacnosť a dekadenciu, plané hračky a schválnosti. 
-A zatiaH 

Majstrovský belgický sólista André Gertler rozozvučal Bergov Husľový 
koncert a my sme s úžasom počúvali. Aká opravdivá, bez falše a pozlátky, 
je táto hudba. Pravda, nie je v nej úsmev a tanec, ono však v živote tiež 
nemožno všetko vybaviť poskakovaním a výskaním. Dôstojný proťajšok 
malo Bergovo dielo v ~ostakovičovom Husľovom koncerte, interpretova
nom Oeskou filharmóniou , Mravinským a Oistrachom. Obaja autori sa 
vo svojich koncertoch dotkli tých najhlbších strún životných, každý z nich 
svojím osobitným, majstrovským spôsobom. 
Čo som povedal o diele Bergovom, môžem opakovať pri spomienke na 

Schonbergove Terasovité záhrady, ktoré jedinečným spôsobom predniesla 
Suzanne Danco. I tu je témou ľudská bolesť, smútok a žiaľ. Dielo je písané 
bez ohľadu na poslucháča, ale svojou opravdivosťou, tvarovou a štýlovou 
vytríbenosťou zanecháva veľký dojem. Mám opakovať to isté o Hindemitho
vej Husľovej sonáte, ktorú do svojho programu zaradil David Oistrach? 
Pri ďalšom porovnávaní nám vysvitne n ápadná črta väčšiny skladieb 
týchto autorov: je to prevaha neradostného, niekedy až t ragického výrazu, 
kým zjasnená, radostná nôta zostáva výnimkou. 

Nuž, aké poznat ky n ám vyplývajú zo stretnutia s hudbou západnej 
moderny? Predovšetkým si uvedomujeme, že sme sa v nedávnych rokoch 
dopúšťali chy by: kritizovali a odsudzovali sme diela, ktoré sme v skutoč-
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Louis Durey 

nosti nepoznali. Preberali sme rôzne 
súdy bez toho, aby sme si ich nos
nosť overili. Hoci mnohé bolo od
mietnuté právom, často znamenal 
tento postoj len naše ochudobnenie. 
Vytvárala sa viac-menej umelá izo
lácia, ktorá v umeleckých otázkach 
nemôže priniesť nič dobré. 

I ten, kto menovaných autorov 
odmieta zaradiť do svojho arzenálu, 
umeleckých hodnôt, kto ich naopak 
radí do tábora ideových nepriateľov, 
i ten ich musí poznal. Znalosť ešte 
nikdy nikomu neuškodila, kým ne
znalosť páše svoje zlé dielo denne. 
I keby hudba západu išla iba cestou 
omylov, i vtedy je nevyhnutné ju 
poznávať. Aspoň pre rozpoznanie 
príčin, ktoré k týmto chybám viedli. 
Bez znalosti nie je dôvod k zaujatiu 
stanoviska; a ak odmieta ten, kto 
nepozná, a pritom tak činí . v mene 
nejakej idey, diskredituje ideu samu. 
Ostatne, teraz budú mať kritici toh
to typu úlohu veľmi sťaženú, lebo 
verejnosť si mohla sama utvoriť 
úsudok. V tom je práve jeden z hlav

ných prínosov festivalu, že umožnil poznal a tým vzal slovo dohadom 
a mylným predstavám. Vyčistil vzduch a odvial frázy . Vytvoril podmienky 
pre vecnú diskusiu. 

Radostnou udalosťou festivalu bolo opätovné stretnutie sa s dielami 
sovietskych veľmajstrov: Prokofieva a Šostakoviča. Šostakovič bol toho 
roku naším hosťom a zúčastnil sa aj československej premiéry svojho 
II. klavírneho koncertu. Je to dielo iného rodu než X. symfónia a husľový 
ko.ncert. V en oval ho mládeži a preto prináša radosť a mladistvý vzruch, 
svieže rytmy a veselé popevky, tak ako ich zachytil už v pionierskej scéne 
svojej Piesne o lesoch. Pražské obecenstvo malo tak znovu dôvod prejaviť 
sovietskemu majstrovi svoju úctu a lásku. 

Zaujímavé a dqsť radostné bolo porovnanie modernej hudby svetovej 
s našou hudbou. Azda to je trochu paradoxné, ale najaktuálnejšie a naj
životnejšie znel na festivale Janáček. Zdá sa, že by to bol on, komu by 
obecenstvo pririeklo palmu víťazstva. Dokonalé predvedenie Káte Kaba
novej v Národnom divadle (skvelé naštudovanie Krombholcovo) znamenalo 
jeden z vrcholov festivalu. Rovnako úspešný bol i koncert jeho komorných 
skladieb. Tiež predvedenie Sukovho Asraela a Vycpálkovho Českého 
requiem dokázalo, že česká moderná hudba dobre znesie porovnanie s diela
mi svetovej povesti. Rovnako potešil i úspech mladých autorov, Kalabisa, 
Ebena, Felda a i. Názory sa rozchádzali v oceňovaní nových diel našich 
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D imitri j Šostakovič 

popredných reprezentantov, predo
všetkým so záujmom očakávanej IL 
symfónie Václava Dobiáša. Pretože 
tu v stručnej úvahe nemôžem všetky 
názory tlmočiť - diskusia sa nepo
chybne ešte rozvinie - môžem vy
sloviť iba svoju mienku. Domnievam 
sa, že nové Dobiášove dielo nezna
mená výrazný úspech. Hoci je autor 
technicky veľmi dobre vyzbrojený 
a partitúra má rad efektných miest, 
chýba skladbe to hlavné : určitá, 
jasne formulovaná myšlienka, k torá 
by dielo zjednocovala v pevný celok. 
Zdá sa, že autorov tvorivý zámeŕ 
dostatočne nedozrel, že presne neve
del, čo svojím dielom zamýšľa. Inak 
by sa skladba netrieštila na toľko 
nesúvislých miest a nebola by každá 
veta napísaná akoby iným perom. 

Na tomto mieste bolo by mi treba 
upozorniť i na diela slovenských 
skladateľov, ktoré odzneli na dvoch 
koncertoch Slovenskej filharmónie, 

no o nich v tomto čísle časopisu obšírne píše Jerzy Mlodziejowski. 
Len v letmej skratke sa možno zmieniť o jedinečných výkonoch zahranič

ných sólistov, ktorých sme toho roku boli na festivale svedkami. Prišla 
k nám skutočná elita z celého sveta. Len o súbore záhrebskej opery to 
nemožno plným právom povedať. Snaživý mladý celok sa najmenej presadil 
v Stravinského technicky veľmi náročnej opere Život prostopašníka 
(či Cesta zhýralca). 

Do tradičného fest ivalového rámca zapadla i tohoročná smet anovská 
klavírna súťaž mladých umelcov, ktorá priniesla mimoriadny úspech nášmu 
nadanému Zdeňkovi Hnátovi, ktorý s dvoma sovietskymi umelcami získal 
L cenu a na koncerte laureátov súťaže nadchol svojím predvedením Dvofá
kovho klavírneho koncertu. 

Významnou udalosťou festivalu bolo aj medzinárodné stretnutie sklada
teľov, ktoré trvalo tri dni a zaoberalo sa problemat ikou súčasnej hudby. 

Výsledky a podnety festivalu sú bohaté. Otvárajú nám dobrú perspektívu 
ďalšieho vývoja. Môžeme na túto cestu v dôvere vykročiť, pretože vo svojej 
kultúre a nadaní svojho ľudu máme pevné základy. Ba máme v jednom 
dôležitom bode náskok pred ostatným svetom: naši skladatelia majú bližšie 
k ľudu, sú s jeho životom tesnejšie spojení a tým sú i silnejší. Preto v ich 
hudbe neprevládne nikdy pieseň smútku, nebudú nikdy tak sami, ako bol 
Alban Berg. Ak potom dokážu svoj talent a technické majstrovstvo spojiť 
s mravnou zodpovednosťou i veľkými ideami spoločenskými, ak nenahradia 
život frázou a statočnú prácu prázdnym bombastom, radi ich nových 
dielam prevoláme na trinástej Pražskej jari: bravo! 
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JERZY MLODZIEJOWSKI 

O slovenskej hudbe na "Pražskej jari" 
Bolo mi tt·eba prísť na jar roku 1956 nad Vltavu, do Prahy, aby som prvý 

raz počul slovenskú symfonickú hudbu. Bola to Moyzesova VII. symfónia
ak sa dobre pamätám, vo výbornom predvedení Václava J ir áčka. Čítajúc 

program, spočiatku som sa začudoval, neskoršie 
trochu zosmutnel: hla, hrajú Siedmu symfó
niu, a ja som o žiadnej ani len nepočul! Ako 
je to možné, že sa slovenská hudba nedostala 
do poľských koncertných siení ? Raz som bol 
počul v krakovskom rozhlase M oyzesovu sklad-. 
bu , ,Dolu Váhom''. Bola to nádkerrtá, farebná 
a úprimná hudba éloveka, ktorý musí velmi 
milovať svoju rieku, ktorá sa rodí v Tatrách 
a v Dunaji končí svoju pút. Zaumienil som si, 
že vynaložím všetko úsilie, aby som sa lepšie 
a dôkladnejšie oboznámil so slovenskou hudbou 
a uviedol ju na polské estrády. Prešli roky, 
a, hla, počúvam Moyzesovu VII. symfóniu. 
Dojala ma história jej vzniku; vedel som, že 
je to temer smútočná elégia po smrti dcérky -
preniesol som sa počas tejto rýdzosťou očarujú
cej hudby do mimohudobnéko sveta a k hori
zontom velmi vzdialeným od koncertnej siene. 

. _ . Krása zvukov Moyzesovej partitúry ma pod-
AndreJ Ocenaš manila, ba priamo očarila.. . a znovu &om si 

. zaumienil slovenskú symfóniu - celú hudbu 
- vz",ať so sebou do Polska a postara& sa, aby sa jej tam dob-re darilo t.ak ako 
doma" . Skončil sa pražský festival roku 1956. Ocitol som sa v Bratislave, 
a tu som spoznal ľudí, ktorí mi radi pomohli v mojich zámeroch. Prišlo očare
nie "Krútňavou", ktorú som si vypočul v spoločnosti autora. I Cikkerov 
"Jánošík", dielo skladateľa, s ktorý·m obaja už roky máme úprimne zamilovanú 
v~~· spo~~čnú Slovákom._ i Poliako;n: Tatry. Hudba sponad Váhu stala sa 
bllzsou moJmU srdcu, nez by som Sl bol mokol myslie&. 

* * * 
Keď som znovu sedel v Smetanovej sieni - tentoraz v polovici mája 1957-

vedel som, že počujem zo slovenskej hudby viac, ako v predošlom roku. A to 
v ~;w-menitor;t p~edved;'!'l'~ Slov~kov! No s~alo s_a, že sem; mohol ~y& iba na rannej 
s~úške. Zvvládnuc zloz",ty sys~em pozatvaranych dven do prazdnej koncertnej 
Blene, .zaC<J:l som s ~e~byčaJne n;apäto"!' pozo~sťou načúva& p1·áve hranej 
K<;rdosoveJ II. symfonu. Nech ml velm", sympat",cký Dezider prepáči, že hlav
n'!!m prv~om ru:bola podla mňa ani forma , ani melodika, ani pqlyfónia, ani 
me arckttektonlka. . . bol som uchvátený nádhernou inštrumentáciou! Ako tu 
všetko znamenite znelo! Ako šetrne, skoro asketicky používa Kardoš "velké 
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súzvuky" - .až po chvíli sa dostala ku mne ostmsť počutia. Zdalo sa mi, že 
pomalá časť Je trochu amorfná, a už prinajmenšom príliš roztiahnutá, koci boli 
v nej zlomky nepopisatelne krásneho lyr·izmu a úprimne plynúcej melodickej 
invencie. Finále urobilo na mňa velmi silný a priaznivý dojem. Keď som sa 
po niekoľkých dňoch rozprával o Kardošovej symfónii s Kazimierzom Serockim, 
známym skladateľom z Varšavy - povedal mi s ozajstným údivom: "Ako rád 
by som sti-sol obe ruky tom1t Kardošovi za jeho symfóniu!" A tak môj Dezider 
má už v Polsku troch priateľov. L ebo nie je to podla mňa nič čudného, že aj 
Tadeusz Szeligowski bol velmi nadšený Kardošovou hudbou. Krásna symfónia! 
J e potrebné, aby doputovala aj k nám, do Polska . . . veď cesta, i keď cez vráta 
hraníc, nie je taká ťažká. 

Elegická nálada zavládla v sieni (v ktorej okrem skupinky poľských sklada
tel ov nebolo nikoho) - keď sa začal Suchoňov "Žalm zeme podkarpatskej" . 
Koľko je v tejto hlbokým smútkom dojímavej hudbe šľachetného pátosu, koľko 
ľudskej biedy. Mám dojem, že v tejto partitúre slnko ani raz nezasvietilo. 
Slovenské nebo, zatiahnuté daždivými mračnami visí nad biednou zemou" 
v ktorej i kvety plačú. Poliaci majú jednu národnú pieseň, fc'torá vznikla v ča~ 
soch neslo!Jody -pieseň, tak často spievanú po kostoloch "Z tej biednej zeme, 
z údolia slz - žalostný k nebu vznáša sa plač . . . " . Stále som ju mal na mysli, 
keď nad našimi hlavami plynuli žaloby Sttekoňovko "Ž almu" - posledný 
verš textu " ... spieva svoj žalm" bol niečím neopisatelne otriasajúcim. Videl 
som čierne kríže pri blatistých cestách, biedne, kladné deti , ktorých neš&astný 
osu:f som_poznal :o Se~yrovko ~·ománu. Janko Blaho, ktorého silný hlas, plný 
do]'1-mave7 expreste, na-s všetkpch nadchol, je 
najkmjším tenorom. do tohto " Zalmu". Poznám 
ho z bezstarostných ľudových pesničiek, ale 
neočakával som takú silu a taký výraz. Treba 
vám ko závidieť - Slováci! Dúfam, že i on 
zavíta niekedy k našim prahom. 

* * * 
Bol som pozorným poslucháčom druhého 

koncertu na 7 5 % vyplneného slovenskou 
hudbou. Teda najprv Kresánkova II. suita. 
Priznávam sa, podla mňa bola o jednu čast 
(prvú) pridlhá. Zato velmi pekná stredná 
pomalá, dômyselné scherzo ( polymetrické kom
plikácie sú v ňom dostatočne opodstatnené?) 
a finále sú zaujímavé. Mám určitú výhradu, 
pokial ide o klavír v orchestri: o koľko ho Kre
sánek v tutti použil s obdivuhodným majstrov
stvom, o toľko mi spojovacie sólové "interlu-
dium" pripadalo " asymfonické". Dr. JozefKresánek 

Cikkerovo " L eto" nebolo podla mňa sym-
. fonickou poémou o tradičnej sladkosti leta. Sú to akési velmi búrlivé letné dni 

- auto: musel mať úplne zvláštne počutie, keď komponoval tieto takty, plné 
nepokoJa. 'Podla mňa Cikkerovo " Leto" bolo zlovestným letom roku 1939, 
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keď dookola šalela pálava a dusnota a zo všetkých strán sa hroma-dili zlovestné 
mraky_. A znovU; výborne inštrumentované dielo. Ako vy všetci v Českosloven
sku vyborne ovládate toto remeslo! Orchester pre vás nie je záhadou. Po skon
čení ".Leta" pripomenul ~om si náladou tak velmi odlišné " Spomienky", ktoré 
som s~ naštudoval z part~túry, ktorú som minulý rok dostal do daru. Cikker 
s ob.divuhodnou rozmanitoslou nezakukluje sa v podobnom ovzduší · jeho (do
konca i úplne navzájom susediace) skladby, majú silnú dávku k~rastu. 
Očenášova Kantáta sa mi nie velmi páčila. Vyplynula z dosl bezvýznamnej 

té"!!'y a ~s~ahla výšk'!! opravdivého tv~i~ého nadšenia. J e síce pravda, že 
n~et v neJ prazdnych m~est, ale to ešte n~e ze všetko. Nevedel som v nej nájsl 
kulminačný bod - čo tak dobre počuf v "Zalme" a v "Lete". Ani ostré črtf 
slovenskej ludovosti nestačili mi ju priblížiť. 

!Judovít Rajter má velmi ukáznenú taktovku, čo sa mi zvlášf páčilo (a čo 
m~ sk~točne zai!'!p.onova_lo), v fa!kej 'l!artitú;e Kresánka. Vie "podchytiť" 
sbor vyborne zneJuc~ a ma dokonalu d~kc~u. Vládne nad celkovým dynamickým 
plánom orchestra a drží všetko v pevných rukách. 

* * * 
Na jednom z komorných koncerov v klube Sväzu československých sklada

tel ov Eva Fischerová-Martvoňová hrala Suckoňovu klavírnu "Sonátu". Pokial 
sa dobre pamätám - práve ona hrala minulý rok klavírnu verziu " M etamor
fóz" . "Rustica" by sa v Polsku velmi páčila, len aby bola čo najskôr vytlačená 
a stala sa tak prístupnou. Tak u nás v "goralskom Polsku" známa a oblúbená 
lydická kvarta je milým spojivom medzi polskou a slovenskou hudbou. Autor 
vie (síce pre ciele pedagogické) umiestiť v diele rad prvo-triednych pianistických 
problémov spojených navzájom putom najlepšej hudby. Velmi dobre poznám 
suitu " Preletel sokol", lebo som ju s naším Sláčikovým kvartetom začiatkom 
roku 1957 niekoľkokrát v Poznani predviedol. Viem, že je súčasťou ambicióz
neho cykl'!" ,;Obrazy zo Slovenska" - cyklu, ktorého "Rustica" je predposled
ným oh'!"wkom. I ~eď, žial, nepoznám jej orchestrálne zn~nie, najúprimnejšie 
gratuluJem autorov~ celku. 

* * * 
Nech mi čitatelia týchto riadkov prepáčia počiatočné velmi zvláštne odboče

ni~·v· ~yslím s~ '?šak~ . že bezprostrednosť môjho vnírr:ania slovenskej hudby 
pnc~n~la sa o JeJ hlbste poznanie. Dnes ju poznám určite dôkladnejšie. Pro
stredníctvom dvoch opier (tretiu, "Beg Bajazid" nemal som ešte príležitost 
počul) - prostredníctvom Suchoňových piesní ( "Nox et solitudo" - som 
preložil do poľštiny) , menších vokálnych prác Schneidra-Trnavského a Kardoša 
symjonický?h suít Moyzesa a Rajtrových drobností pre malý orchester, a~ 
Polwk zon.entoval som sa v slovenskej hudbe. Slovenská hudba vyrástla zo 
zeme a vzmesla sa pod neraz chmúrne, ale dnes žičlivé nebo. Nebo, na pozadí 
ktorého črtá sa ostrá silueta Tatier. Za nimi je Poľsko: doširoka otvorené pre 
vašu hudbu. Príďte s ňou k nám, privítame vás staropoľským príslovím: "Hosf 
do domu - Boh do domu .. . " 

Preložil Jozef Gazdík 
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JOZEF ŠAMKO 

K dvom inscenáciám Cikkerovho Bega Bajazida 

Účasť záhrebskej opery na toho
ročnom festivale Pražská jar bola. 
vítanou i vzácnou príležitosťou aj 
pre hosťovanie v Bratislave (14. a 
15. mája 1957), pri ktorom sme mali 
možnosť pokochať sa opäť krásou 
a podmanivosťou Gotovacovej chor
vátskej národnej opery Ero z onoho 
sveta a zároveň obdivovať jednolia
tosť a majstrovské zvládnutie sólo
vých partov a najmä sborovej i or
chestrálnej zložky Brittenovej opery 
Peter Grimes. Chorvátsky operný 
súbor naozaj dôstojne reprezentuje 
nielen opernú tvorbu vlastného ná
roda, ale predvádzaním technicky 
náročnej opery Benjamina. Brittena 
podáva nezvratný dôkaz svojho 
vysokého umeleckého majstrovstva 
aj na medzinárodnom fóre. Jeho 
avantgardné reprodukčné umenie 
zaiste podnieti zodpovedných čini-
teľov našich operných scén, aby sa Ján Ci kker 
dobre zamysleli nad dramaturgic-
kým plánom najmä opery ND v Bratislave, ktorá by popri štandardnom 
a umelecky vysoko náročnom naštudovaní našich národných opier mala 
neodkladne prikročiť aj k štúdiu súčasnej svetovej opernej tvorby a potom 
- tak ako kedysi v Barcelone, v Prahe a vo Viedni - mala by si opäť 
zmeriavať svoje sily s významnými domácimi i zahraničnými opernými 
scénami. No myslíme, že najmä predvedenie Brittenovej opery Peter Grimes 
záhrebskou operou v Bratislave i v Prahe už celko,m rozptýlilo neoprávnené, 
vykrúcačské a niekedy hádam i mierne zlomyseľné poznámky a všelijaké 
výhrady vyslovené, pravda iba v kuloároch alebo naznačované iba pokrče
ním ramien nad "malou spevnosťou a ťažkou ),'eprodukovateľnosťou" súčas
ných slovenských národných opier. Azda nie sme ďaleko od pravdy, keď 
vyslovíme presvedčenie, že keby bol záhrebský operný súbor zavítal k nám 
a uviedol spomenutú Brittenpvu operu už pred dvoma rokmi, Cikkerova 
opera Juro Jánošík bola by si právom našla prístrešie už na. viacerých 
operných scénach našej vlasti. 
- Druhá Cikkerova opera Beg Bajazid na libreto básnika J ána Smreka, 
ktorej hlavnou ideou je láska a vernosť k rodnej hrude a ušľachtilé vzťahy 
medzi ľuďmi, je ďalším základným pilierom našej hudobno-dramatickej 
tvorby. Hlboká psychologizá.cia, ktorá sa stáva typicky cikkerovskou pri 
·voľbe hudobných motívov, dokonalá priliehavosť k strhujúcim dramatic-
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A nna P oláková ako Katka 
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kým situáciám tak v prológu ako i vo 
všetkých troch dejstvách, bohatá a svie
ža invencia, sugestívna sila a dramatická 
presvedčivosť Cikkerovej hudobnej reči, 
pestrosť a nehľadanosť harmonických 
prvkov, nevt ieravé využívanie kontra
punktu, no irytmickomelodických(taneč
ných) prvkov i partií nežnej lyriky pri 
majstrovskom zvládnutí a umeleckom 
stvárnení dvoch odlišných svetov, turec
kého i slovenského, to všetko vedel skla
dateľ Ján Cikker zapojiť, podriadiť a dať 
do služieb humanizmu a horúceho vlaste
nectva. Máme preto oprávnenú nádej, že 
Cikkerov Beg Bajazid, ktorý strhuje 
svojou mohutnosťou a naskrz moder
nou koncepciou vokálnej i orchestrál~j 
zložky a svojou hlboko pravdivou ľudskos
ťou, bude mať zaslúžený úspech aj na 
ďalších cestách doma i v zahraničí. 

Premiéra opery Beg Bajazid 16. februá
ra 1957 na scéne opery ND v Bratislave 
za naštudovania a dirigovania Tibora 
Frešu bola významnou kultúrnou uda
losťou v ČSR a vyvolala živý ohlas i v za
hraničí. Hoci hudobné stvárnenie opery 
dirigentom T. Frešom i . sbormajstrom 
J. Petrom v podstate celkom splnilo pred
stavy autora, predsa s nemenším n apätím 
očakávali sme naštudovanie diela šéfom 
opery Štátneho divadla Ladislavom Ho
loubkom v Košiciach, kde bola premiéra 
17. marca 1957. 

Pri h odnotení práce dirigentov treba 
vidieť výhody i nevýhody obidvoch insce
nácií: Frešo mal poruke autora a usiloval 
sa vyhovieť jeho želaniam, rešpektovať 
jeho pripomienky, pokyny, naproti tomu 
Holoubek bol odkázaný sám na seba, 
pracoval teda samostatne. Tým , že i pri 
svojich bob,atých skúsenostiach operného 
dirigenta pristupoval k štúdiu novej 
opery po dôkladnej príprave -a ako 
v bulletine košickej opery vraví -s nad
šením, očarený a bez výhrad, vnikol do 
diela hlboko a dal mu aj punc svojej ume
leckej individuality. Treba ľutovať, že 
Frešo, ktorý rozhodne má všetky muzi- Beg Bajazid (dr. Gustáv Papp) a A.hmed ( Ferdúwnd Krčmáŕ) pri t•stupe do 1'ichtárovef 

izby na scéne opery SD v Bratislave 



Beg Bajazid (Imrich Jakubek) priznáva sa k svojej matke (Olge Golovkovej) v druhom 
dejstve - na scéne Státneho divadla v Košiciach 

kálne predpoklady pre zvládnutie 
diela už do premiéry, dopracováva 
sa k hlbokému osobnému uchopeniu 
diela až pri reprízach, ktoré majú 
bezosporu stúpajúcu tendenciu, tak 
zo stránky reprodukcie hudobnej 
predlohy jednotlivými zložkami, 
ako aj zo stránky dotvárania ume
leckého výrazu samotného dirigenta. 

V práci režisérov sú koncepcie 
značne odlišné. Rozdielnosť tejto 
koncepcie zdá sa nám v tom, že 
mladý košický režisér Branislav 
Kriška spravoval sa viac intenciami 
libretistu, čím jeho stvárnenie je 
zemitejšie než stvárnenie bratislav
ského režiséra Miloša Wasserbauera, 
ktorý stavia vlastný režijný zámer 
často proti intenciám libretistu. Dô
sledok odlišnosti takéhoto postoja 
v práci režisérov bol potom ten, že 
Kriška presvedčivejšie splnil ideový 
zámer, podľa ktorého sa usiloval 

Mária Hubová (Katka) a K arol 
S ekera ( B ajazid) 

presne postupovať a dal celý svoj um . 
a fantáziu do služieb idey diela. Pravda, pri tomto odlišnom prístupe 
k inscenácii diela je nám ťažko hovoriť tu o dvoch koncepciách, pretože 
Wasserbauer musel ~ohé svoje pôvodné riešenia v záverečnom štádiu 
javiskových skúšok zmeniť (napr. záver prvého dejstva , v ktorom baletná 
skupina mala alegorizovať smútok vlasti - zeme pri slovách "Zaplač, 
pole, zaplač roľa ... ", záver druhého dejstva, v ktorom matka Anna sa 
mala Bajazidovi zjaviť len vo vidine a ďalšie momenty). J e teda ťažko 
porovnávať obidva inscenačné zámery, keďže bratislavské predvedenie sa 
vlastne líši od pôvodného Wasserbauerovho zámeru. Je pochopiteľné, že po 
pristúpení na kompromisy s autormi a najmä pri nedostatočnej osobnej prí
prave k režijnej práci dostal sa Wasserbauer oproti premyslenej a vyhra
nenej košickej inscenácii do nevýhody . No treba vítať jeho snahu po zlepšení 
diela pri reprízach, čo sa mu a j darí najmä v treťom dejstve, ktoré svojou 
statičnosťou bolo boľavým miestom inscenácie. Naproti tomu však 
vo W asserbauerovej realizácii sú veľmi účinné miesta, z ktorých azda 
najzdarilejšia je scéna ustrašených modliacich sa žien v prvom dej
stve. 

Pokiaľ ide o výtvarnú stránku, nemáme vážnejšie výhrady , no zdá sa, 
že košické riešenie Jána Hanáka je farbistejšie a vzdušnejšie. Naproti 
tomu šťastnejšie je riešenie Ladislava Vychodila v prvom dejstve na scéne 
v Bratislave. Tretie dejstvo je vlastne problémom tak pre režiséra ako a j 
pre výtvarníka a tu treba konštatovať, že v Košiciach sa viacej priblížili 
k podstate hudby a nálady tohto dejstva, hoci vysoko si vážime aj experi
mentovanie na bratislavskej scéne. Celkove možno povedať, že sa nevyda-
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rilo ani jedno z oboch riešení (napr. tri kopce v Bratislave, namaľovaný 
bača s ovečkami v Košiciach). · 
čo sa týka kostýmov, treba povedať, že v Košiciach sú slovenské ľudové 

kroje výstižnejšie, charakteristickejšie. (Irena Ton~ovičová) vopr;>ti jedno
tvárnosti a netypičnosti krojov v Bratislave (Ľudmila Purkynova) . S pote
šením však treba konštatovať, že v tejto veci bratislavská opera urobila 
nápravu. Turecké kroje celk.ove vyhov~j~ na o?o.ch sc~t;~ch, no špeciá~~e 
ženské kostýmy druhého deJstva v KosiCiach su JemneJSie a elegantneJsie 
(Magda Radvániová) . . . . . , . , . 

z predstaviteľov Ba]azida na bratislavskeJ scene presvedčivo stvarnil 
postavu dr. Gustáv Papp, ktorý využil z Jura Jánošíka cenné skúsenosti 
aj pre stvárnenie ústrednej úlohy':" ďalšej súčasnej sloven~kej op~re. Svoj,ou 
muzikalitou a hlbokým preniknutim do roly a k tomu aJ osobnym vrelym 
vzťahom k súčasnej tvorbe stal sa jednou z najvýraznejších postáv nášho 
operného javiska. Karol Sekera dokázal úspešne zvládnuť úlohu Bajazida 
zo stránky hlasovej , no aj herecky priebehom ďalších predstavení zaz~a
menáva ďalší vzostup, takže v blízkej budúcnosti bu?e môcť ??raz vta~ 
odbremeňovať nateraz preťaženého dr. Pappa. Hlasovym matenalom a aJ 
technicky dobre vyzbrojený. K. ~ekera m~ všetky p~edJ;~oklady ~re ~sp.ešnú 
cestu sólistu našej národneJ sceny, ak vsetky SVOJe sily venuJe ďalstemu 
zdokonaľovaniu svojej hlasovej kultúry, všestrannému rozvíjaniu hudob
nosti a nie na poslednom mieste správnej deklamácii pri spievaní. Príjemne 

Anna P oláková (Katka} a I m1·ich Jaku · 
be k ( B afazid) 
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prekvapil košický Imrich J akubek 
najmä svojím uvoľneným tónom 
a prirodzeným vytváraním ľudských 
vzťahov a dramatických akcií. Sú
stavnejšia príležitosť k vzájomnému 
hosťovaniu sólistov oboch sloven
ských operných scén (z košických 
myslíme práve na I. Jakubka i ďal
ších - G. Zelenayho, A. Polákovú, 
O. Golovkovú) by mala byť nielen 
kultúrno-politickou samozrejmosťou, 
ale mohla by významne osožiť ume
leckému rastu členov obidvoch 
scén. 

V náročnej úlohe Katky vyniká 
Štefánia Hulmanová svojím bohato 
klenutým a technicky bezpečne po
sadeným hlasom a celou svojou 
osobnosťou vytvára na javisku typ 
ozajstného slovenského dievčaťa. 
Mária Hubová-Kišoňová uplatňuje 
v tejto úlohe svoju vysokú muzikál
nosť, veľké javiskové skúsenosti, 
pričom zvlášť presvedčivo podáva 
miesta lyrického a intímneho cha
rakteru. Košická Anna Poláková 

disponuje všetkými kvalitami potrebnými pre zvládnutie tejto h erecky 
i spevácky náročnej partie. Na košickej premiére ich skutočne všetky 
s veľkým úspechom uplatnila. Škoda, že na bratislavskú scénu (v rámci 
divadelnej žatvy) nevstúpila s väčšou istotou a sebavedomím, pričom by jej 

Správca domu (Jozef K onder) a členky baletného súboru na scéne Štátnej opery v Koši 
ciach 

postava bola vyznela iste rovnako presvedčivo ako v Košiciach. Rozhodne 
však sa Poláková nesmie nechať týmto deprimovať, pretože nadobudnutím 
ďalších skúseností a vystupovaním práve n a cudzích scénach získa potrebný 
pokoj a istotu pri výkone. 

Sugestívny výkon a dokonalé prežitie úlohy matky Anlfy _obdivujeme 
v podaní zaslúžilej umelkyne Heleny Bart ošovej-Schiitzovej. Z postavy 
stvárnenej Jankou Gabčovou cítiť tep slovenskej matky, ktorá pôsobí 
presvedčivo najmä v scénach, kde má možnosť dať vyniknúť črtám jedno
duchej dedinskej ženy, ktorá je však vášnivo oddaná synovi a rodnej zemi. 
Oľga Golovková zapôsobila v tejt o úlohe žiarivým teplom, sálajúcim 
z každého jej t ónu a neobyčajne verného hereckého podania. 

Václav Nouzovský ako Beg Hassan stvárnil svoju úlohu s veľkou dávkou 
emocionality a veľmi dobre mu vychodí melancholická nálada počiatočných 
fáz prológu a scéna s dieťaťom. Hassan J ána H adrabu je hrdinskejší, tvrdší, 
čo je podmienené aj jeho hlasovými dispozíciami. Košický Gejza Zelenay 
zhostil sa tejto úlohy zo všetkých stránok výborne: jeho Beg Ha.ssan je aj 
zádumčivý, a j krutý a hnevlivý, a j zasa láskavý i ľudský . Má veľmi príjemný 
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hlasový materiál, výborne technicky pripravený, vyrovnaný a veľmi dobre 
znejúci aj v krajných polohách. 

Z ďalších sólistov, ktorí vytvorili úlohu richtára, je hlasove najlepší 
Bohuš H anák. No pre budúcu prácu by sme uňho uvítali menej pátosu 
a väčšiu ekonomiku v dynamike. Krajné forte vychádza mu často na ujmu 
kvality tónu. Franjo Hvastia podáva i v tejto úlohe svoj štandardný výkon, 
v ktorom dominuje najmä záverečná scéna. Boris Šimanovský, i keď ne
disponuje veľkým hlasovým fondom, úlohu richtára stvárňuje veľmi ľudsky 
a prirodzene. 

Postavy baču mali úspešných predstaviteľov v Jánovi Hadrabovi a v Ju
rajovi Martvoňovi v Bratislave a v Antonovi Matejčekovi v Košiciach. 
Popri výbornom Hadrabovi, ktorého naturelu zodpovedá úloha veľmi 
dobre, vytvoril J. Martvoň typ rázovitého a dobráckeho človeka, no aj 

neohrozeného bojovníka. Matejček 
zaujal svojou ušľachtilosťou prejavu 
a vyrovnanosťou speváckeho aj he
reckého podania. 

Pomerne náročnú úlohu turecké
ho vojaka za scénou úspešne vytvo
rili Andrej Kucharský, František 
Šubert a v Košiciach Júli us Regec. 
Košický Jozef Konder vedel z úlohy 
správcu domu (eunucha) vytvoriť 
pútavú a výstižnú postavu, ktorá 
vyvolala u publika srdečný ohlas 
a vyšla presvedčivejšie než v Brati
slave (A.Baránek). Pochvalu zasluhu
jú sbory na obidvoch scénach (sbor
majstriJozefPetr a J án Grtinwald), 
ktoré vyzneli mohutne najmä v tre
ťom dejstve, no treba s uznaním kvi
tovať, že malý a žiaľ dosiaľ ešte pre 
košickú scénu nevyhovujúci sbor 
ochotne doplnili aj sólisti. 

Bratislav!'ká i košická realizácia 
Št. Hulmanová (Katka}, B. Hanák (rich-

tár) a H . B artošová (Anna) Bega Bajazida narazili na inscenačné 
problémy tejto opery v dôsledku vždy 

rôzneho osvetlenia. I keď obidve inscenácie majú svoje naozaj umelecky pra v
divo vyznievajúce miesta, jednako by sa žiadalo, vzhľadom na umelecký 
prínos a kultúrnopolitický význam tejto vskutku slovenskej národnej 
opery, jej ďalšie reprodukčné dotvorenie. No i tak budú obidve inscenácie 
dobrým poučením pre inscenáciu , ktorú chystá Národné divadlo v Prahe 
na novémber 1957, ako aj pre operu Štátneho divadla vo Wiesbadene, ktorá 
uvedie Bega Bajazida začiatkom roku 1958. Na tejto ceste za hranice 
vlasti želáme opere Beg Bajazid a jej tvorcom, skladateľovi J . Cikkerovi 
a básnikovi J . Smrekoví - veľa úspechov. 
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ERNEST ZAVARSK Ý 

Príspevok k výskumu hudobnej reči 
v tvorbe Eugena Suchoňa 

Prekonávanie hudobného roman
tizmu na začiatku nášho storočia 
viedlo na jednej strane k dvanásťtó
novej hudbe a k negácii hudby 
tonálnej a na druhej strane k rozší
reniu pojmu tonálnej hudby o tóno
vý materiál starých cirkevných stup
níc a o nové stupnice-modysnovými 
pomermi celých tónov a poltónov 
v tónovom priestore oktávy. 

Eugen Suchoň vniesol prvý do slo
venskej hudby modálny spôsob hu
dobného myslenia. Jedným z naj
význačnejších prvkov jeho hudobnej 
reči je celo- a poltónová stupnica. 
Pravda, už tu treba poznamenať, že 
jeho modálna hudobná reč sa ne
obmedzuje na používanie tónového 
materiálu iba tejto stupnice. Z prak
tických dôvodov si tu však všíma
me iba túto stupnicu a na úryvkoch 
zo Suchoňovej Symfónie rustiky si 
osvetlíme spôsob, akým ju vo svojej 
hudbe používa, napr. už v Žalme, 
najmä však v Krútňave, ba aj v Me- Eugen Suchoň 
tamorfózach. Asi rovnaký význam 
p~e utvá!anie s_a výra~o'7ch prostriedkov hudby Eugena Suchoňa má aj stup
mca lydickonnxolydicka, ktorou sa však budeme zaoberať na inom mieste. 

Pokusy vysvetľovať hudobnú reč skladateľa z melodického preklenutia 
zmenšeného septimového akordu nevysvetľujú ani mnohosť harmonického 
~a~riálu ani jeho ~ogickú jednotu; sú povrchným tápaním, predpoklada
JU?~ v t_vorbe_ l~n ~1veh;10sť a náh?dnosť v používaní prostriedkov hudobnej 
r~m. Ak Je úrč1tá zakomtosť a logika v osnove dur-molovej, je ona aj v mo
da~om. hu~o~nom mysle~- V dejinách hudby sa už častejšie stalo, že napred 
boli pr~eb~Jne hudobné diela a len potom prišla analýza, ktorá ukázala, 
~~o~ Je ta nov~sť (~elen _obsahov~, ale aj v prostriedkoch výrazu), zistila 
J~J zakonY, S: ,vnuto~~ logiku a spnstupňovala: ju súčasníkom i nasledujú
mm g~neram~m. AJ tato - v podstate - škica, chce iba ukázať, akými 
prost~Iedkaffil Suchoň dosahuje tak pregnantné a mocné zvýraznenie hu
dobnych obsahov. Ak _demonštrujeme vývody na Symfónii rustike, je 
to hlavne preto, že tu ICh nachádzame doložené mimoriadne čisto i keď 
nie tak bohato a umelecky tak závažne ako napr. v Krútňave. ' 
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Symfonia rustica, alebo správnejšie Sonata rustica (pretože pôvodné je 
klavírne znenie tohto diela), je poslednou časťou cyklu "Obrázky zo Slo
venska", cyklu " umeleckého školenia", ako to nazval ktorýsi kritik. Suchoň 
v tomto cykle vedie žiaka hry na klavír od jednoduchých harmonických 
spojov až po dosť zložitú hudobnú reč. svojich posledných diel, počínajúc 
Žalmom zeme podkarpatskej. Po str~nke techniky klavírnej hry sa cyklus 
začína na pomerne nevysokej úrovni; s rastúcou vyspelosťou klaviristu 
sa stáva aj hudobná reč zložitou natoľko, že posledná časť, t. j. Sonata 
rustica je akýmsi zhrnutím vývoja hudobnej reči, akoby prípravou pre 
pochopenie posledných diel skladateľa. Pravda, spôsob, akým skladateľ 
vedie žiaka, nie je totožný s vývojom hudobnej reči za posledných dvesto 
rokov a nie je ani presnou skratkou vývoja Suchoňovej hudobnej reči. 
Hneď na začiatku treba poznamenať , že po stránke harmónie je Sonata 

rozmanitá: nachádzame tu úseky, pripomínajúce novákovský impresio
nizmus, úseky prísno diatonické, úseky s voľne použitou chromatikou 
a napokon úseky, vyrastajúce dôsledne z osnovy celo- a poltónovej stupnice. 
Ani vo výstavbe akordov sa nedrží Suchoň prísne terciového systému, ale 
používa aj akordy kvartové (napr. záverečné takty úvodu prvej časti) alebo 
akordy, vyplývajúce z pohybu hlasov v osnove celo- a poltónového modu. 
Avšak táto, akoby rôznorodosť, štýlu je jednotená ľudovou tematikou, 
témami, ktoré autor vzal z ľudových piesni. Nás, pravdaže, nateraz zaují
majú predovšetkým úseky modálne, tvorené z materiálu celo- a poltónovej 
stupnice. 

Od čias Rameaua sa akosi zabudlo na staré cirkevné stupnice, hudobné 
myslenie sa zúžilo na systém dur a moL Ak niektorí skladatelia niekedy 
používali staré mody, ako napr. Liszt alebo Wagner, bol tQ u nich skôr 
akýsi exotizmus, okorenenie už veľmi využitej chromatiky. Až Debussy 
sústavne obohacuje svoju hudobnú reč vymoženosťami, aké mu poskytujú 
cirkevné tóniny nielen samé ale aj v kombinácii s tóninami dur a moL 
Skriabin tiež tvoril pre niektoré diela zvláštne stupnice a ich materiál 
využíval dôsledne horizontálne i vertikálne. V novšej modálnej teórii je 
modus*) východiskom pre výstavbu melódie i harmónie; záleží od sklada
teľa, aký modus a aký systém akordickej výstavby si zvolí pre svoje hu
dobné myslenie. Čosi podobné, ale prevádzané s neúprosnou dôslednosťou 
sa uplatňuje aj v dvanásťtónovej skladobnej technike, kde z organickej 
štrúktúry " série" dôsledne vyplýva melódia i harmónia. Tak ako sa táto 
súvislosť vyžaduje v modálnej teórii, nachádzame ju aj u Suchoňa. Pravda, 
Suchoň v tomto modálnom hudobnom myslení vôbec nie je osamotený. 
Stačí spomenúť, že Olivier Messiaen, najvýznačnejší predstaviteľ modernej 
francúzskej hudby robí svojich sedem modov základom svojej hudobnej 
reči a pôsobí na celú početnú školú svojich žiakov. Nemenej pozoruhodné 
je, že jeho 2. modus v 2. transpozícii má tie isté tóny ako Suchoňova stup
nica. Nezávisle od Messiaena - a pravdaže, a j od Suchoňa - používa ten 
istý modus aj holandský skladateľ Henk Badings a rakúsky Theodor 

• ) 'ľcrmin " modus" sa tu neobmedzuje len na cirkevné tóniny. 
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Berger, samozrejme, každý s inými dôsledkami v harmónii. - Alois Hába 
vo svojej knihe Neue Harmonielehre (1927) uvádza vyše dvesto rozličných 
stupnic, utvorených výberom tónov a intervalov z dvanásťtónovej stupnice. 
Medzi stupnicami, pozostávajúcimi z ôsmich tónov uvádza aj tú, ktorú 
používa Suchoň, ako jednu z tetrachordových stupníc s ústredným tónom 
a s a.symetricky stavanými stupňami. Je to jedna z bezpočetných možností 
-a Hába jej ani nevenuje nijakú ďalšiu pozornosť. Suchoňov metodický 
postup bol dosť podobný Hábovmu - a nevylučujeme tu možnosť ne
priameho vplyvu - avšak zámer bol iný. Suchoň si tiež volí len určitý 
výber tónov z chromatickej temperovanej stupnice, pretože ( 1} skok od 
siedmich k dvanástim tónom sa mu zdal priveľký; v priestore oktávy 
Ea nachádza osem tónov usporiadaných tak, že celotónové kroky sa strie
dajú s poltónovými. 

1-

(. ~ ,, o ll ll 4' 
1 1 

l. príklad. 

Tento modus možno rozdeliť (podobne ako to robí Hába) na dva 
tetrachordy, ktoré sú výsekmi zo stupníc c-mol a fis-moL Pre lepšie 
pochopenie Suchoňovej hudobnej reči je však potrebné, aby sme ab
strahovali od tohto vzťahu tetrachordov k molovým stupniciam a pre
niesli sa do modálneho spôsobu hudobného myslenia a do jeho zákonitostí 
melodickej i harmonickej výstavby. Z tohto modálneho hudobného myslenia 
sa nám totiž ne.obyčajne jednoducho osvetlí štruktúra Suchoňovej hudobnej 
reči (ako som už spomenul v Sonáte to platí len pre niektoré úseky). -

Prv však, než by sme prikročili k rozboru, uvedieme aj dve transpozície 
Suchoňovej stupnice. · 

2 
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2. a 3. príklad. 

Pre jednoduchosť označujeme modus rímskou I. a transpozície čís
lami II. a III. Ďalšie transpozície modu nie sú už možné, pretože 
transpozícia na tóne dis (es) je už v tónovom materiáli totožná s formou I.; 
pokiaľ ide o rozličnosť centrálneho tónu, vec sa má podobne ako v rozlič
ných durových či molových tóninách s tónikou, čo však tu neriešime. 
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Treba ešte poznamenať, že Suchoň (ale aj Messiaen) nedodržiava dôsledne 
hudobnú ortografiu, akú uvádzame, ale že predznaky enharmonicky veľmi 
často zamieňa, čo ostatne temperované ladenie pripúšťa. 

Pre analýzu si vyberáme začiatok Adagia, druhej časti Sonáty. Táto 
časť je akousi voľnou formou variácií s úvodom a s výnimkou dvoch úsekov 
platí zo stránky melodickej i harmonickej štruktúry o celej časti to, čo 
o úvodných taktoch. 

I 

x---__ 
crtsc. 

x 

4. priklad 

Keby sme chceli hľadať nejakú tonálnu príslušnosť týchto niekoľkých 
taktov v zmysle tradi-čnej harmónie, sotva by sme ju našli, s výnimkou 
melódie ľudovej piesne "Obozri sa dievča", ktorej prvé tri takty sú pre
vzaté zo Slov. spevov I, pravda, inak rytmizované. Aj keď by sme mohli 
nájsť z tradičnej harmónie logické vysvetlenie pre jednotlivé spoje, sotva 
by bolo možné nájsť spoločného tonálneho menovateľa pre viac ako dva, 
tri akordy a pritom by sme sa museli uspokojiť s neustálou fluktuáciou 
tonálneho centra. Keď vychádzame z modálneho hudobného myslenia 
Suchoňovho, celý tento úsek sa nám javí v~ľmi dôsledne doškálny v rámci 
príslušnej formy modu: Prvé tri takty s výnimkou dvoch, krížikom ozna
čených tónov "c" a "es" je v druhej transpozícii (III.), pričom tretí akord 
tretieho taktu je už akordom, ktorý je na prechode k I. Všetky ďalšie 
takty sú budované z materiálu pôvodného modu (teda I .). Výnimku tu 
tvoria tóny "cia + g" v takte 5-6, ktoré treba. chápať ako prechodné 
tóny, a tóny " b" a. "g" v takte 13. 
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5 . priklad takt 12- 14. 

Tieto posledné však sú dané melódiou ľudovej piesne (i jej nepatrnou 
úpravou: odskočenie na tón "g"), ktorá sa nedala bez zvyšku vtesnať na 
osnovu modu. To isté platí aj pre samostatne dokomponované závetie 
piesne v taktoch 18 a 19. 

ll molto espressiro 

6. priklad takt 18- 19. 

Veľmi zaujímavý prípad dôsledne modálneho hudobného myslenia sa 
nachádza aj v prvej časti Sonáty pri nástupe vedľajšej témy, vzatej 
z piesne "Široká, široká" (takt 60) a potom najmä od taktu 72, kde téma 
nastupuje kánonicky: 

7. priklad (takty 72- 75 str. 6). 

Nemenej pozoruhodné je aj. to, že Suchoň v ďalších taktoch robí sek
venciu z témy na tónoch "d" (3· takty) a "f", pričom sa pohybuje vý
lučne doškálne v 2. transpozícii mod u (III). Táto :sekvencia a nasledujúce 
"zrušenie" témy je podobné tomu, aké nachádzame v Krútňave v: piesni 
"Ej, pred hostincom". 

O akordickej štruktúre týchto miest Sonáty a Suchoňovej hudobnej reči 
vôbec, predbežne len toľko, že je výsledkom "doškálneho" pohybu hlasov, 
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avšak väčšina útvarov sa dá redukovať na akordy budované v terciovom 
systéme. Častý výskyt tritónu, ba v štvorhlasých akordoch takmer pravi
delne až dvoch, tiež priamo súvisí s mate1·iálom modu. Zaujímavú zákonitosť 
Suchoňovej harmónie si bližšie osvetlime pri inej príležitosti. Môžeme však 
už tu prezradiť, že vzdialených predchodcov Suchoňovej harmónie treba 
hľadať v .dielach Skriabina, čo poukazuje ešte ďalej k Wagnerovi. Ešte 
zaujímavejšia je príbuznosť Suchoňovej harmónie s harmóniou J. M. 
Hauera, skladateľa, ktorý sa stal vlastne priamym predchodcom a spolu
tvorcom dodekafonizmu; túto podobnosť príležitostne demonštrujeme práve 
na Hauerových vyspelých dielach. 

Súvislosťami, ktoré sme spomenuli v úvode i v predchádzajúcom odseku, 
sme už naznačili pozíciu, ktorú zaujíma Suchoňova posledná tvorba vo 
vývoji svetovej hudby. To, pravda, platí do určitej miery aj o diele, zva
nom Sonata rustica - ku ktorej sa musíme vrátiť ako k východisku našej 
úvahy a zaradiť ju do vývoja tvorby skladatela. Predsa však Sonáta - i keď 
nám je východiskom k poznaniu modernej hudobnej reči (a to bolo aj sklada
teľovým zámerom voči žiakovi) - nie je dielom, z ktorého by sme mohli 
dostatočne poznať jeho skladateľskú osobnosť. Lepšie vyjadrené: krivdilo 
by sa Suchoňovi, keby práve toto dielo bolo smerodatným pre náš názor 
na jeho tvorbu, keby sme Suchoňa ako človeka i skladateľa poznali len 
z tejto Sonáty. Bol to .totiž didaktický zámer skladateľa , ktorý mu diktoval 
zjednotiť v diele rozličné slohové prvky, ukázať takmer školsky príkladnú 
prácu s témami, ba čo viac, s témami, vyrastajúcimi zo slovenských ľudo
vých piesní. Touto poslednou okolnosťou dokazuje Suchoň, že jeho modus 
až do rozsahu penta- ba azda až hexachordu nachádzame aj v slovenských 
ludových piesňach, a že teda jeho používanie u Suchoňa nevyrastá iba zo 
špekulácie (tá je však tiež potrebná!), ale z vnútornej súvislosti s melodikou 
slovenskej ľudovej piesne. Odtiaľ vyrastá tá "deklinácia melodickej frázy", 
o ktorej som písal roku 1947 v knihe "Súčasná; slovenská hudba". Suchoň 
tu podal aj presvedčivý dôkaz o tom, že slovenská ľudová melodika sa 
vôbec neprotiví modernej harmónii, ak harmónia vyrastá organicky z tóno
vého materiálu melódie. Tu modálna teória môže priniesť v spracovaní 
slovenskej ľudovej piesne ešte veľa zaujíma-vých poznatkov. za predpokladu 
integrácie tónového materiálu.•Skladatelia v snahe o "slovenské" intonácie 
vo svojej" doterajšej tvorbe využívali, bá nad užívali lydický modus, kým 
ostatné mody a ich kombinácie a transgenerácie zostali takmer vôbec 
nepovšimnuté. Takéto zjednodušo~anie a zužovanie problému národnosti 
v hudbe viedlo k šablónovitosti: dnes sme priamo zaplavovaní prívalom 
pseudonárodných tiež-skladieb. V práci s ľudovou melodikou je teda 
Suchoňova Sonata rustica cenným poučením nielen pre žiakov klavírnej 
hry, ale aj pre každého, kto sa blíži k slovenskej ľudovej piesni s úmyslom 
čerpať z nej pre vlastnú tvorbu - a v tom je jej pravá hodnota. 

Významné miesto v ideologickej sfére všetkých velkých spoločenských 
bojov našej doby má literatúra a umenie.Práve preto je predmetom záujmu na
šej strany, ktorá usiluje, aby umenie slúžilo boju za komunizmus, aby sa ak
tívne zúčastnilo na historickom zápase za oslobodenie človeka. 

(Z rezolúcie Ústredného výboru KSČ) 
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SERGEJ LIFAR 

Moderný balet na vzostupe a či na úpadku? 

Otázky baletného umenia, ktorým sme donedávna nevenovali takmer nijakú 
pozornos&, dostávajú sa v poslednom čase do centra záujmu našej kultúrnej 
verejnosti. Nie náhodou práve teraz vrcholí úsilie niekoľkých našich skladatelov 
o vytvorenie . národného baletu. Úloha, pred ktorou stoja, je velmi náročná 
a zložitá, pretože baletné umenie v súčasnosti je v prudkom kvase. Svedčí 
o tom aj článok Sergeja Li fara, choreografa parížskej V el kej opery. Málokto 
iný môže o danom probléme hovoril tak kompetentne ako Li far, jeden z tvorcov 
moderného baletu. To prirodzene neznamená, že by sme sa stotožňovali so všet
kými jeho názormi. Prinajmenej diskutabilný je jeho názor, že tematika je pre 
balet málo významná a že súčasný námet je baletnému umeniu cudzí. Domnie
vame sa, že jedna z ciest zo súčasnej kdzy tradičného baletu je práve v stvárňo
vaní nových námetov, hoci nezabúdame na nedostatky doterajších pokusov 
v tomto smere -v reláciách sovietskych o nich obšírne hovoril B. J arustovskij 
na II. sjazde S väzu sovietskych skladatelov. (Redakcia) 

Jestvuje moderný balet? Silne pochy
bujem a zdá sa mi, že súčasná kríza - ak 
to je kriza - tak je najmä krízou čo do 
smeru. B ol balet klasický, romantický, 
boli Ďagilevove ruské balety . V týchto 
troch prípadoch, hoci tu šlo o rozličné 
varianty a o smery, bolo možné vytýčit 
ich generálnu líniu, jedinú a yypuklú. 
Nuž a práve toto najviac chýba dnešku. 
Skúste sa opýtať hociktorého tvorivého 
choreografa: " Kde smeruje tanec?" a bu
de v pomykove- ťažko vám odpovie .. . 

Vyzerá to, akoby sme žili zo dňa na 
deň, nedržíme sa nijakého estetického 
imperatívu, ale podliehame ľubovôli obe
censtva a riaditeľov divadiel. Posledné 
sezóny nás o tom mohli najlepšie pre
svedčiť: málo bolo skutočných choreo
grafických novôt, iba zopár bojazlivých 
a krátko trvajúcich prejavov odvahy, 
potom zasa hned návrat na vychodené 
cesty ku Gizele, Čiernej labuti, Modrému 
vtáku, na záchranné loďky mnohých 
baletných sborov. Tanec vždy svojím 
spôsobom odzrkadľuje svoju dobu, musí 
mať pečať súčasnosti, no v tomto čase 
mu práve najviac chýba aktuálnosť. Či 
naozaj jestvuje čosi ako umelecká aktuál
nosť? Rozhliadnite sa. okolo seba a poze
raj te, čo sa okolo vás deje! Vládnu filmy, 
gramofón, rozhlas a televízia, ale nepri· 
nášajú nič cenného alebo nového, nevidieť 
v nich prenikavý podiel tvorivého umel
ca. Neburcujú obecenatvo, ale udržujú ho 
v duševnej lenivosti. 

Kedysi boli dve kategórie návštevní
kov: tí, čo tanec ľúbili a t í, čo ho neľúbili. 
Prichádzali na. choreografické premiéry 
zo snobizmu alebo z úprimnej zanieteno
sti a. túžili po "zápase" o nové, prichá
dzali tak trochu ako sa za našich dni chodí 
na. športové stretnutia. Boli to súboje 
medzi tvorcami a publikom, medzi tvorcami 
a minulosťou. Dnes tanec ľúbi každý, 
nikdy sme nemali širšie obecenstvo. Po
kiaľ sa mňa. týka, ja verím v hlbokú citli
vosť tohto širokého obecenstva a som 
presvedčený, že nijaký ozajstný objav 
mu neunikne, vedomosti totiž nahradzuje 
u neho cit. Žiaľ, mnohí sú inej mienh-y 
a aby si väčšmi udr.Gali obecenstvo, robia 
mu falošné ústupky, ktoré nie sú potreb
né. 

Odtiaľ teda to nekonečné prešľapova
nie na mieste, tie falošné novoty a návrat 
do archívov. Vo Francúzsku, v Opere, 
snažíme sa jednoducho udržať "tanec 
tancujúci" a neprestajne ho obohacovať, 
vkladať do jeho slovníka plastické prvky, 
ktoré priberáme zo všetkých umeleckých 
odvetví, choreografiou asimilovateľných. 

A čo inde? Túžba páčiť sa vedie ich 
k žánru music-hallu, takže niektoré sú
bory majú práve toľko spevákov ako 
tanečníkov. Nuž a kto veľa objíma, málo 
zovrie: tancujú ako spievajú, to znamená 
priemerne. Niektorí zasa robia. výlety do 
blázinca, chcú z tanca robiť prostriedok 
psychoanalýzy a a. by miernili poruchy, 
obnovujú dvojkroky ako Modrý vták, 
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Ciema labuť, Luskáčik a Don Quijote. 
Ani v cudzine sa nemá tanec lepšie: 
vidieť blúdenie, dočasné blúdenia, ktoré 
napokon vyústia do klasiky ako do alibi. 
Je to začarovaný kruh, je to úpadok ba
letu? Nemusí to byť. No a ak ide skutoč
ne o krízu, sú poruke viaceré východiská. 

Dnešná kríza datuje sa vlastne z po· 
vojnových čias. Hned po vojne mladí, nie 
dosť pripravení, využili povojnový zmä· 
tok a vrhli sa do útoku. Coskoro sa do 
toho zamiešali niektorí velikáši, ktorí ich 
z pozadia ovplyvňovali, veria~. že z ob
dobia po prvej svetovej vojne nadišla 
chvíľa, aby vzkriesili obdobie svojich 
úspechov. Poponáhľali sa zvolať veľkých 
snobov, ktorým kedysi na tzv. veľkých 
predstaveniach servírovali veľmi obyčaj
nú potravu. To stačilo zlomiť ono ozajstné 
nadšenie, ktoré panovalo p red r. 1939. 
Hodnoty umele spotvorili a z toho vzniká 
kríza choreografickej estetiky. Ale nie je 
možné večne žiť iba z minulosti. Preto, 
po krátkom čase, začali hľadať nové pre
javy. V tom je najväčší omyl našich čias: 
?Wvota sa nevyrába, ale má spontánne vy
trysk-nút, vnikne ani záblesk do fantázie 
tvorivého umelca. Inak na to nie sú po
trebné ani týždne ani mesiace. Nuž 
a práve toto sa žiada na choreografovi. 
Predložte obecenstvu dielo naozaj krás
ne, dokonalé samo osebe a kritika bude 
po vás sliediť, pretože nedostala svoj prí
del falošnej ·novosti. Je niekoľko opor
ných bodov, niekoľko dokonalých bale
tov v histórii tanca: Gizela, Labutie jaze
ro, Spiaca krásavica, P etruška, Ikar -
a niektorí by chceli, aby sme také tvorili 
každý deň. To však nie je možné, lebo aj 
nám sa treba občas utiahnuť a dumať. 
Žiaľ, choreograf, chytený do klieští kriti
ky - zvyčajne nie na výške stojacej, 
ktorá od neho chce objavy za každú cenu 
a obecenstvo, ktoré chce vidieť tanec, 
napokon nevie, komu slúžiť. Niektorí 
majú odvahu neskákať vyššie než stačia, 
druhí sa však nerozvážne vrhajú ozlom
krky do pretekov o novoty a púšťajú sa. 
do hier, v ktorých sa chcú prekonať 
v originalite, že niekde hľadajú aj osvie
ženie tanca.! Na. nešťastie chcú nájsť zá
chranu vo výbere námetu a toto premies
tenie problému na iné pole - podľa môj
ho názoru - je jedna z vážnych príčin 
súčasnej krízy. Chcú robiť čosi nové, 
prinášajúc pri tom nové témy a. nie nové 
kroky alebo nové spojenia krokov. Sta
vajú sa na. scénu robotníkov, dievčatá, 
falošné symboly, nepravdivé odrazy dneš
nej skutočnosti a veria, že podvihnú tanec 
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na vyššiu úroveň, ked v ňom prevládne 
umelý a lacný realizmus. Nechcem opa
kovať po Teofilovi Gautierovi, že "muž, 
ktorý útočí a. žena, ktorá sa mäkko bráni, 
tvoria pravý námet všetkých tancov". 
Alebo " ... Ak noha., oslňujúca a biela., 
máva rozkošnícky v záplave mušelínu, 
ak ramená krúžia, vlnivé a ohebné ako 
grécke vázy, ak sa zjaví úsmev podobný 
ruži plnej perál, o to ostatné sa už veľmi 
nestaráme. Námet nech aj n emá ani hla
vu ani pätu, ani trup, je nám jedno. 
Pravý, jediný námet baletu je tanec ... " 
Jednako sa domnievam, že tanec v pod
state je umením emócie, že to, čo je baletu 
vlastné, je práve transpozícia. citových 
prvkov do plastických symbolov a vtedy 
téma môže mať iba malý význam. 

Nemusíme vôbec čítať riadky, stačia 
nám medziriadky, hla, podľa mojej mien
ky jedna z formuliek, ktorá nás má viesť 
a ochraňovať od domnelých novôt. Sú 
ešte iné znaky úpadku? Úalšia vážna prí
čina úpadku je hudba. Po nadbytku hud
by pre balet od Deli ba až po Prokofieva
zoznam veľkých skladateľov, ktorí písali 
veľké diela pre balet, je pridlhý, a. by som 
ho tu vyratúval - zdá sa, že tanec 
opúšťa aj jeho najkrajší partner - hud
ba. Film, ktorý skladateľom ukladá oveľa. 
prísnejšie obmedzenie, robí nám vážnu 
konkurenciu. Veľmi často skladatelia pre
nechávajú filmu partitúru bohatú ryt
mom a emóciou, zatiaľ, čo nám dodávajú 
jednoduchú tanečnú hudbu s rôznymi 
nedostatkami, takže najlepšie balety sa 
u nás ro!:ia skoro bez nijakej hudby ale
bo len na veľmi "ľúbivú" hudbu. Radšej 
nijakú hudbu než takú, ktorá kompromi
tuje oboch partnerov, celkový dojem spo
ločného diela. 

Ked si toľko ťažkáme, neznamená to, 
že sme v úplnom úpadku, lebo po stránke 
techniky bol tanec málokedy na takej 
výške, ako teraz. Nástroj je tu, na. dosah 
ruky, stačí vedieť ho použiť. A potom 
máme to najpočetnejšie a na.jnadšenejšie 
obecenstvo. Tanec je nateraz najpríťaž
livejšie umenie. Pretože nadšenie nás 
tvorcov alebo interprétov je v organickej 
súvislosti s tým, aké je hľadisko, v tom 
je aj záruka úspechu. 

Aby sme sa. teda. vedeli vymaniť z fa
lošných novôt, skúmajme tanec, aký je, 
získavajme spoluprácu najvälších sklada
telov a maliarov a. ukáže sa, že náš bale t 
nič nestratil zo svojej veľkosti. "Veľký 
Tanec", ako ho nazýva Paul Valéry, je 
istá hodnota, ktorá nikdy neumrie. 

Preložila V. OčenáJová 

ROZHĽADY 

Umenie chorvátskych hostí 
Je radosťou vráti( sa k dvom bratislavským 

vystúpeniam opery N Dzo Záhrebu. Prinies
li užitočné podnety a poučenia pre na8ich. 
Chceme si povšimnú( tých zložiek v pred
staveni Gotovacovho Era z onoho sveta 
a Brittenovho Petra Grimesa, ktoré sú 
u ná.s, najmä pri porovnaní s tým, čo sme 
od Chorvátov videli, v stave ozaj málo uspo
kojivom. Ide hlavne o réžiu, herecký prejav 
sólistov i sboru a niektoré momenty výtvar
nej zložky. 

Ak by sme ponechali stranou to, že reži
sér Nando Roje predstavil sa ako suverénny 
majster koncepcie diela, už jeho prácu 
so spevákom-hercom a komparzom t·reba 
obdivovať. Pre jeho prácu priznaéný vk-us 
a jemnosť podania celku i jednotlivosti. 
Vynachádzavé, pritom logické a prosté 
aranžovanie sólistov i sboru. Roje pozná 
význam pohybu opony v opere. V Grimesovi 
ani raz nešla hore či dole rovnako. Vždy 
je v zhode s atmosférou na scéne a náladou 
v orchestri ako ich organická zložka. Uká
zal nám, že aj opona je dramaticky p6so
bivý akord, ktorého sa netreba zriekať. 

H ereckými výkonmi ako bol Kuéi6ov 
mlynár z Era, jeho lekárnik z Grimesa, 
Gostiéov Ero a Filippiho Grimes, by sa aj 
činohra mohla pý§it. A tieto neboli jedin-é, 
čo sme obdivova-li. No pre nás najpouénej
šie boli sbory oboch predstavení. Ich kon
takt s dirigentom je ďale/po uvolnenejši 
a prirodzenejší ako u nás. Vidiet z neho 
individuálnu prácu na charakteristik-ách 
ako aj ich d6sledné (!!!) dodržanie a vy hra
tie hereckej akcie. No nedeje sa to niekolký
mi bežnými gestami a opakóvanými pohyb
mi, ako často u nás vídat, ale prirodzeným, 
pestro diferencovaným hereckým prejavom. 
A aj zo stránky speváckych dispozicii bol 
to sbor v pln-om zmysle toho slova. Toto je 
už potom spolahlivý materiál pre režiséra, 
ktorého prostrednictvom vedia sóli.sti i sbor 
udržať vzruch, akciu a život na scéne aj 
vtedy, ak libreto či hudba na to dost ne
mysleli (l. dejstvo Era a na scénickú akciu 
neboha-tý Grimes). 

Scéna Záhrebčanov je sice naturalistická, 
ale zdaleka nie to, čomu sa u ná.s tvrdohla
vo hovorievalo reali.stické. Zameriava sa na 
reálny pódorys a najnutnejši reálny pred
met. Uzavretá je belasým horizontom cez 

v8etky dejst-vá. V kostýmoch vidiet podobnú 
tendenciu štylizovania. Rešpektuje často 
i viac ako základné znaky kroja, či iné dru
hy kostýmu, ale nie je nikdy otrokom popis
nosti a nevýraznosti. 

Po predstaveniach Chorvátov je nad čim 
premý8lať ako i porovnáva( s prácou našej 
openJ. Diskusia okolo Bajazida v ND uká
zala, že exi.stujú problémy a čakajú na rie
šenie. A dobre vieme, že to nie je len pro
blém réžie. 

Z čoho sa však treba na8ej opere konečne 
zobudit, je dramaturgia. Vari to, že máme 
p6vodné novinky domáce, znamená izolovať 
sa celkom od opernej tvorby XX. storočia? 
Chorváti ju hrajú. My to nevieme? 

E. L. 

17. júna sa dožil sedemdesiatich piatich 
rokov Igor Stravinskij, jeden z najvýznam
nejšich a najzložitejšich zjavov hudby na8ej 
epochy. Svojou tvorbou, najmä dielami tzv. 
ruskej periódy odk-rýval nové obzory súčas
nej hudby a rozhodujúcim sp()sobom ovplyv
nil jej ďalši vývoj. 

Na obrázku: Igor Stravinsk-ij v kresbe 
Pabla Picassa. 
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D. Uzunov ako D on José a N . H azu
chová ako Carmen 

Hosfovanie Dimitra Uzunova v Brati
slave. :Máme ešte v živej pamäti vystúpe
nie vynikajúceh o rumunského speváka, 
Davida Oha n es iana, ktorý začiatkom 
apríla t . r . očaril bratislavské obecenstvo 
svojím Mefistom v Gounodovej opere 
"Faust a Margaréta". A už sme počuli na 
javisku ND v Bratislave ďalšieho vynika
júceho sólistu - tenoristu Štát. opery 
v Sofii - Dimitra U zunova, zasl. um. 
BĽR. Tento mladÝ umelec má už za 
sebou celý rad m~dzinárodných úspe
chov-okrem iného vyhral r. 1955 "Cenu 
mesta Paríža" . 

Uzunova sme počuli 21. m á ja t. r. 
v úlohe Dona José v opere G. Bizeta 
"Carmen" . Pred viedol nám výkon , ktorý 
znesie najprísnejš ie hodnotiace kritériá. 

Nádhem ý, dokonale technicky zvlád
nutý hlas suverénne ovláda vo všetkých 
polohách. Popri krásn e sa nesúcich , zvuč
ných hlbokých tónoch disponuje ľahúč
ko, bez námah y nasadzovanými, no pri
tom pevnými výškami hrdinnéh o charak
t eru. Tón i technika poukazujú na dôsled
nú taliansku školu, podľa ktorej spieva 
väčšina bulharských spevákov. 

Pozoruhodný bol aj herecký výkon 
h ostlujúceho speváka. Vrodený tempera
m ent, spolu s dôkladnou technikou pohy
bu ako aj stopercent ná muzikalita - to 
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sú predpoklady, ktoré umožnili Uzuno 
vovi vytvorit postavu Dona José, prav
divo a prirodzene, n o pritom výsostne 
divadelne k onajúceho v ka:ždej chvíli. 
Vzácny je pritom cit pre mieru, k tor ý mu 
bránil zabŕdatl do" trhania kulís", k čomu 
postava D ona José zvádza. Ak chcem e 
hodnotitl celkový výkon Uzunova, mus í
m e hovoritl o svetovej úrovni. Vedeniu 
1\TD patrí vďaka za vzácny umelecký pô
žitok , ktorým bolo hosťovanie Dimitra 
U z u n ova. 
~o t reba spomenúť a j Ninu H azu

c h ovú, sólistku opery ND, ktorá spie
vala Carmen. Hazuchová, tem er p o roč
nej prestávke s tála. p o prvý raz na javisku 
(za chorú O. Hanákovú) a podala v t omto 
predstavení veľmi pekný výkon spevác
k y, i herecký. Bola vynikajúcemu Uzu
n ovovi dôstojnou partnerkou. 

Títo dvaja, ako i ostatní zúčastnení 
umelci, vytvorili prekrásne a - až na 
rytmické n epresnosti ženského sboru 
v I. dejstve - bezchybné predstavenie, 
ktoré prítomné obecenstvo odmeňovalo 
nadšeným p otleskom aj na otvorenej 
scéne. Prajeme s i čo najviac takých pred
stavení na javisku našej opery. G. 

z leningra dského hudobného života. 
10. mája t. r . m al Ladislav Slovák druhý 
koncert s L eningradskou filharmóniou. 
Na program e bola Dvorákova symfonická 
báseň Vodník (zaradená namiesto progra
movanej Sláčikovej ser enády E. Suchoňa., 
ktorá sa m usela v p oslednej chvíli vy
nechať z programu, lebo nedošiel n otový 
materiál), Schumannov K oncert pre v io
lončelo s orchestrom op. 129 (sólista M. 
Chomicer ) a Beethovenova I V. symfón ia. 

Na ďalšom koncerte L. Slováka 18. 
m ája vystúpil ako sólista mladý klavi
rista Glenn Gould (Kanada) v Bach ovom 
K oncerte pre klavír s orchestrom d-mol 
a v Beethovenovom Il. klavímom kon
certe B-dur. Okrem uvedených klavír 
nych koncertov odznela Schumannova 
ou vertúra Manfred a Lisztova Les prelu
des. Gould je bezosporu mimoria dny 
zjav klavírneho interpretačného umen ia. 
Výbom á, bezchybná technika je bez
výhradne v službách výrazu a tlmočenia 
myšlienkovej náplne skladieb. Jeho muzi
kalita, p ochopenie a podanie d iel vzbu
dzuje nebývalý obdiv. Najmä. majstrov
skou in terpretáciou Bachových skladieb , 
s mimoriadnym zmyslom pre ich štýl , 
vzbudil Gould úplnú sen záciu u náročného 
leningrad skéh o publika . 

Symfonický orchester Leningradskej 
filharmónie ukáza l na oboch koncertoch 
svoje kvality. (Pohotove zvládne i tech
nicky veľmi náročné diela). Presvedčivý 
a obdivuhodný výk on podal najmä vo 
Vodníkovi a IV. symfónii L. v . Beetho
vena. V. D. 

Z programov leningradských symfo
nick ých koncertov. Ked sledujem e pro
gramy leningradsk ých symfonických 
koncer tov za uplynulý mesiac, zistíme, že 
nadpolovičnú väčšinu skladieb tvoria 
diela rusk)rch i svetových skladateľov 
klas iky i r om antizmu. Súčasná hudobná 
tvorba je zastúpená predovšetkým tvor 
b ou sovietskych skladateľov, m ená sú
časných skladateľov cudzích zemí sa 
vyskytujú pomem e m álo. 

Spomeniem e v krátkosti niektoré za
ujímavosti z koncertov v uvedenom 
obdobi. 
Večer z diel R. Wagnera tešil sa záujmu 

publika. (Dirigent N. S. Rabinovič.) 
Program bol zostaven ý z operných 
ouvertúr, sborov a árií. Sbory z L oh en
grina a Blúdiaceho Holanďana mali za
slúžen ý úspech . 

Do cyklu abonentných koncer tov Fil
harmónie bol zaradený a j koncert ná
rodného umelca B. Gmyrju za spolu
účinkovania súboru banduristov. Pro
gram bol zostaven ý z ulcrajinských ľudo
vých piesn í. Možno, že sa niekomu zdá 
čudné zaradenie takéhoto koncer tu d o 
abonementu filharmónie. No p o vypočutí 
koncertu s i iste zmení mienku. Bol to 
príklad, ako pristupovať k interpretácii 
ľudových piesní. Sólista Gm yrja vložil 
celé svoje majstrovstvo do podania 
piesní. Spr ievod banduristov, k torí tvoria 
súčasne veľmi dobre znejúci mužský 
sbor , nezaostáva! svojím výkonom za 
sólistom. 
Veľký záujem vzbudilo pred ved enie 

Omše h -m ol od J. S. Bacha pod tak tov
kou K. Eliasburga za spoluúčinkovania 
sólistov a sb oru Akademického orchestra 
Gl inku. Všetci interpreti pristupovali 
k naštudovaniu a uvedeniu d iela s veľkou 
zodpovednosťou, na jmä orchestrálny part 
bol veimi pekne vypracovaný . 

Dirigen t K. Zanderling (kt orý mal 
koncer t s Leningradskou filharmóniou 
i v Bratislave) zaraduje na svoje koncerty 
často modernejš ie skladby. J eho p odanie 
R,a,velovej Španielskej rapsódie d alo pre
dovšetkým vyniknúť všetkým odtienkom 
bohatej palety Ravelovej inštrumentácie . 

Dirigen t Zanderling uviedol aj zaujímav ú 
symfóniu súčasného sovietskeho sklada
teľa Kluznera (prem iéra). S veľkým úspe
chom sa stretlo a j Zanderlingovo lyrické 
p odanie Smetanovej Vltavy. 

Z diel súčasných sovietskych sklada
teľov, zaradených na koncerty Filhar
mónie zasluhuje si zmienku VII. symfónia 
J anisa I vanova (dirigen t A. Jansons) 
s pekn~'lili š irokými melódiami. U publika 
veľmi obfúben ý je i Koncer t R. Gliera 
pre hlas s orchestrom, ktorý si zaradil 
dir. Jansons na program svojho koncertu. 
:Mladý kórejský dirigen t Cho-Dja-Bok 
uviedol P oému - kantát u Chodža-Eina
t ova, sovietskeho skladateľa, pre t enor, 
sbor a orchester. Spoluúčinkoval študent
ský sbor L eningradskej univerzity . 

D va veľmi úspešné koncerty mal 
temperamentný grécky dir igent A. Pari
dis. Uviedol okrem inéh o a j symfonickú 
báseň súčasného gréckeho skladateľa 
Xenosa " Digenis" a dve nokturná De
bussyho . 

Zaujímavé bolo koncertné predvedenie 
opery Sergeja Rachmaninova "Francesca 
da R imini" (dirigent E. Grikurov, sólis ti 
Veľkého d ivadla v Moskve a opery 
Divadla Kirova v Leningrade, sbor 
študentov Leningradskej univerzity ). Tá
to opera, ktorej na scéne ch ýbal drama
t izmus, k oncertne vyznie vefmi pútavo. 
Strhujúce sú svojrázne kompozične rieše
né hudobné obrazy hlavných pos táv, no 
najmä. vystihnut ie atmosféry podsve
tia. 

K. E liasberg u viedol Mahlerovu IV. 
symfóniu G-dur. Dielo b olo ozaj precízne 
naštudované, i náročné partie vyzneli 
d okonale. Celková stavba a poslanie 
symfónie bolo logické a presvedčivé. 

Ako vie leningradské obecenstvo chápať 
dobrú súčasnú hudbu, dokazuje vrelé 
prijatie V. symfónie C. Santora (Brazília ) 
v autorovom p red ved ení. Najmä Scherzo, 
využívajúce bohaté m ožnosti rytmických 
zmien brazílsh.Jich tancov, s použitím 
r ôznych národných bicích nástrojov zís 
kalo symfónii veľký úsp ech. 

Zvykli sm e s i využívať poznatky 
a skúsenosti iných pre zlepšenie svojej 
práce. Je to d obrý zvyk a často prinesie 
ovocie. Čo m ôže byť podnetné pre nás 
z t ohto yri zostavovaní programov? J e to 
predovsetkým žánrová rô z norodosť . 
Nestretlo by sa napríklad koncert né pred
vedenie opier (ktoré n em ám e m ožnost 
v idiet na scéne), aj u nášho publika 
s poch opením a vrelým prijatím ? 

Viera Donovalová , L eningrad 
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l\lalá operná bibliotéka. Pod týmto 
titulom vydáva P olskie wydawnictwo 
Muzyczne v Krakove sériu vkusných 
k:nižočiek pre n ávštevníkov opery, 
sériu podobnú "Bibliotéke koncertného 
poslucháča", o ktorej sme referovali 
minule. Mnohí poľskí hudobní vedci 
a spisovatelia píšu v nej o najvýznač
nejších a najčastejšie hraných poľ
ských i cudzích operách. W . Požníak 
píše o "Figarovej svadbe" a o "Barbierovi 
zo Sevilly", Zofia Lissa o " Borisovi 
Godunovovi" a o Szeligowského " Vzbure 
žiakov", Jerzy Mlodziejowski, horlivý 
propagátor slovenskej hudby, o "Preda
nej neveste", Karol Stromenger o "Zla
tom kohútikovi" Rimskeho-Korsakova 
a o "Ún ose zo sera ilu" a další autori 
o iných operách svetového repertoáru. 

Poľskí autori sa však neobmedzujú 
len na operu, ale h ovoria o celej tvorbe 
dotyčného skladateľa. Tak napr. Karol 
Stromenger si prácu o opere " Zlatý 
kohútik" delí na dve časti: V prvej 
časti h ovorí o priekopníkoch ruskej 
národnej opery, o živote skladateľa, 
o texte opery, je j obsahu a hudbe. V dru
h ej časti podáva najprv osob y a obsa
d enie opery a potom dosť podrobný roz
bor opery, veľmi bohato sprevádzaný 
hudobnými príkladmi i vkusnými kresba
mi. Citateľ si teda môže urobiť zvukovú 
i zrakovú predstavu o opere, i ked sa 
kresby nevzťahujú n a nejakú k onkrétnu 
inscenáciu. Ako v sériách koncertných, 
tak aj tu je na konci publikácie krátky 
súhrn života a tvorby skladateľa a vy
svetlenie niektorých hudobných termí
nov. 

Treba priznať, že koncepcia týcht o 
70 až 100 stránkových publikácií je 
veľmi šťastlivá a skutočne dobrým 
spôsobom oboznamuje poslucháča s oper· 
nými dielami. Pravda, predpokladá sa, 
že poslucháč vie prečítať a zahrať si 
hudobné príklady , ktorých je napr. 
v spomenutej knížočke až 45. 

V porovnaní s našimi opernými libre
tami (Beg Bajazid, Krútňava) má táto 
poľská séria trochu iné p oslanie. Kým 
u nás d ostáva návšt evník divadla libreto 
opery a štúdiu o nej , poľskí autori zrejme 
predpokladajú, že čitateľ a zda ešte 
nevidel dielo a preto ho po každej stránke 
s ním veľmi názorne zoznamujú. Pre 
popularizáciu dotyčného operného diela 
aj m edzi čitateľmi, ktorí nemajú mož
nosť vidieť operu, je takýto spôsob 
veľmi účinný. Zdá sa, že je to aj vhodný 
doplnok štúdia dejín opery pre posluchá-
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čov hudobných škôl, najmä v súvislosti 
s reprodukciou z rozhlas u alebo z gramo
fónových platní. Z. 

Dr. Dragotin Cvetko: Odmevi glas
bene klasike na Slovenskem. (Ohlasy kla· 
s ickej hudby v Slovinsku), Ľubľana 
1955, str. 253. 

Autor práce o klasickej hudbe v Slo
v insku dr. Dragotin Cvetko je profeso
rom na Hudobnej akadémii v Ľubľaní. 
Doterajšími svojimi knihami, najmä 
o slovinskom skladateľovi Ristovi Sa
v ínoví (1949) a Davorinovi J enkovi 
(1952 v Belehrade a nové spracovanie 
1955 v Ľubľani), ako aj vyššie uvedenou 
prácou sa zaraduje m ed zi najznámejších 
hudobno-vedeckých pracovníkov v Juho
slávii. Prispieva do viacerých zahranič
n ých hudobných časopisov a je členom 
Medzinárodnej spoločnosti pre hudobný 
výskum v Basele. 

Ľubľana, m esto na križovatke kultúr
nych prúdov,sa mohla v 18. storočí h o
nosiť pom erne vyspelým hudobným ži
votom. Castému hosťovaniu talianskych 
operných súborov začali po roku 1780 
konkurovať aj spoločnosti n emecké. Sku
točnosť, že talianski speváci neraz pred
nášali níektoré árie a j slovinsky, pod
nietila akiste aj vznik prvej slovinskej 
opery "Belín" (1780) od Jakoba Zupa
na. 

R oku 1794 sa založila nová Societas 
Philharmonicorum, inštitúcia vyslovene 
meštianska. Jej činnosti, najmä za ve
denia J aneza B. N ovaka, treba pripísať 
prenikanie klasick ej hudby . Novakova 
hudba ku komédii "Figarova svadba" 
sa výrazne opiera o Mozárta. Aj v pro
gram och Filharmónie badať silný nápor 
klasicizmu. Už r oku 1794 sa objavujú 
v programoch skladby Beethovena, čo
skoro a j Mozarta, Myslivečka, oboch 
Haydnov, Jírovca, Salieriho a iných 
a Haydnovo " Stvorenie" uviedla spo
ločnosť roku 1801. 

Rozvoj klasickej hudby v Slovinsku 
spadá d o prvých d voch desaťročí 19. 
storočia. V tom čase prílev hosťujúcich 
cudzích umelcov nepriamo napomáha l 
zvyšovať úroveň slovinského reprodukč
ného umenia. Od dvadsiatych r ok ov 
badať zvrat ku romant izmu, obľubu ľah
šej talianskej opery a s rozšírujúcim sa 
poslucháčstvom a j prechodný úpadok 
vkusu. 

Cvetkova kniha o klasicizm e v Slo
vinsku prináša množstvo zaujímavého 

Matka _Anna _(Helen<l; Bartošová-SchUtzová) a Bajazid (dr. Gustáv Papp) v druhom 
de7stve C~kkerove1 opery Beg Bajazid na scéne Národného divadla v Bratislave 



---~--------------

Š l · · H l ') a Ba}·az;d (dr. r< • . ~•-'v Pa.pp) v druhom deJ'stve na scéne Katka ( te anw, u manova • <:ru.>.._. 
opery N D t' Bratislave 

materiálu nielen o prenikaní klasickej 
hudby do Ľubľane a odtiaľ aj na slovin
ský vidiek, ale aj o slovinských súčasných 
skladateľoch a o rozvoji slovinského 
reprodukčného umenia. Táto dôkladná 
práca, vychádzajúca v širokom meradle 
z rozvoja slovinskej spoločnosti, sa zdá 
byť monografickou predprácou k "Deji
nám slovinskej hudby" , ktoré autor 
práve pripravuje. Cudzieho čitateľa 
okrem skutočností, týkajúcich sa špeciál
ne slovinskej hudby, zaujmú najmä tie 
state, kde prof. Cvetko hovorí o vply
voch talianskej a hlavne nemeckej hudby 
na rozvoj slovinského hudobného živo
ta. 

U nás - okrem pokusov - nemáme 
prácu tohto druhu, hoci by bola nanaj
výš potrebná. Prechod od feudálnej 

·spoločnosti ku vzniku slovenského meš
tianst va je t otiž u nás zložitejší a prejavy 
národného uvedomenia v jednotlivých 
umeleckých oblastiach sa nediali súčasne. 
Koniec 18. a prvé desaťročie 19. storočia 
u nás sú úsekom, k torý pre hudobného 
dejepisca skrýva zatiaľ veľa nevyrieše
n ých problémov. 

z. 

Na okraj edície Helfertových štúdií 
o českej hudbe. P o vydaní dvoch zväzkov 
Helfertových štúdií o Bedtichovi Smeta
novi a Leošovi Janáčkovi (Huď. matice, 
Praha 1950 a tamtiež 1949) vychádza 
teraz, po sedemročnej prestávke, k sedem
desiatemu výročiu Helfer tovho narodenia 
tretí súbor*). Oproti predchádzajúcim je 
t ematicky pojatý širšie: pretláča totiž, 
s výnimkou Helfertových prác o Smeta
novi a Janáčkovi, niektoré jeho drobnej
šie štúdie a príležitostn é články, venované 
českej hudbe v najširšom význame slova. 
Preto tak t iež prvý oddiel súboru je veno
vaný Helfertovi ako organizátorovi hu
dobno-výskumnej, verejnej osvetovej a 
pedagogickej činnosti (obsahuje štúdie 
K otázce našeho hudebního folkloru, 
Hudební archív zemského musea v Brne, 
Hudební veda na naší universi te, Hudba 
na stredních školách a o kulturním po
slání rozhlasu), druhý zachytáva H el
ferta historika, počínajúc českým baro
kom a klasicizmom (Dvúr Rudolfúv: 
dvorská kapela, Boh. Černohorský, Prú
kopnický význam české hudby v 18. 

* Vladimir Helfert, O čeqké hudbé . Do tlače Pri
pravili a poznámkami opatrili Bohumír štedroň 
a Ivan Poledňák. Vydalo S:ti.'KLHU v ed. k lasi 
kové hudebni vMy a kritiky, rad I. zv . 2., Praha 
195i. Str. 203. 

století, J. H. Vofíšek), cez zakladateľsk-ú 
generáciu českej novodobej hudby až 
k poslednej fáze súčasnej (Ant . Dvorák, 
O Zdenka Fibicha, Moderní česká hudba 
na svetovém foru, Nečasový mistr J. B. 
F oerster, Vít. Novák, Dve ztráty české 
hudby J os. Suk a Ot. Ostrčil a Brnenští 
hudební skladatelé), nevynímajúc z toho 
monografické state o významných brnen
ských osobnostiach výkonných (Frant . 
Neumann a F erd. Vach) a o moravskom 
hudobnom pedagógovi F rantiškovi Wai
{JOVi; posledný oddiel celého zväzku tvoria 
dve Helfertove štúdie o Ot. Zichovi a Zd. 
Nejedlom. Zo samotného výpočtu je 
teda zrejmé, že úloha, ktorú si editori 
stanovili totiž "ukázat šífi i hloubku Hel
fertových kritických a vedeckých zájmu 
o všechny hudební obory" a pritom 
,.podat prístupný výher p odstatných po
jednání Vlad. Helferta" (predhovor, str. 
7, 8), taktiež nesporne splnili. Je t o, prav 
da, iba m alá splátka dlhu, k torým sme 
Helfertov i zaviazaní: dnes, keď boj o čes
kú modernú hudbu, kritiku a estetiku 
nadobúda zase otvorených foriem a od
bornej, nevulgarizujúcej a neschemati
zujúcej základne, s i totiž čoraz väčšmi 
uvedomujeme H elfertovu pokrokovosť 
a mravnú veľkosť. Uvedomujeme s i, že 
t reba Helfertovu celoživotnú prácu i po
pularizovať, ale predovšetkým dôklad
nejšie než doteraz študovať, prísne kri
ticky, ale súčasne uvážene a zodpovedne 
hodnotiť. A že na tejto ú lohe by sa mali 
podielať predovšetkým Helfertovi priami 
žiaci a vôbec celá brnenská muzikologická 
škola, k torá vďačí Helfertovi nielen za 
svoj vznik, ale dodnes i za svoje pevné 
hudobnovedecké základy, za svoj smer 
a ciele, j e pochopiteľné. Nie je preto ná
hodné, že práve na brnenskej hudobnej 
vede vznikla vlani z pera jedného z naj 
mladších príslušníkov školy Ivana Poled
ňáka diplomová p ráca K estetickým ná
zorúm V. H. a Bibliografia H elfertových 
_prác, a že zásluhou d oc. dr. Bohumíra 
štedroňa dnes dochádza k vydávaniu 
H elfertových štúdií. Ale tým smutnejšou 
skutočnosťou však zostáva, že sa tak 
musí diať formou popularizujúceho vý
-boru: lebo ak p otrebujeme v českej muzi
kologickej literatúre pendant Zobraných 
spisov F. Šaldu (žiaľ neukončených), tak 
popri vychádzajúcom diele Zdeňka Ne
jedlého a sborníku z prác Otakara 
Hostinského (0 umení, Praha 1956) 
H elfertov literárny odkaz b y to mal byť 
v prvom rade. 

František Hrabal 
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O dosud neznámé st-ati Vladinúra 
Hellerta. Na jare 1938 pripravovala 
Hudební matice Um~lecké besedy v Praze 
vydání Janáčkovy Elegie na smrt 
dcery Olgy a VL Helfert napsal pfi 
této príležitosti 14. dubna 1938 drobnou 
studii - vlastn~ úvod k chystané edici, 
nazvaný Olga Janáčková. Elegie dosud 
nevyšla a na Helfertovu studii se zapo
mn~lo. Až teprve na jare letošního roku 
za pfisp~ní paní Bl. Helfertové jsem 
nalezl v literární pozústa.losti VL Helferta. 
kopii hledané stud ie a n~kolik týdmi po té 
byl originál zjišten v pozťistalosti O. 
Nebušky. 

Je to drobn~jší studie zabírající čtyfi 
a pul stránky strojem ob rádek, v níž 
hluboce dojímavým zpusobem rozprádá 
Helfert klubko vzrušujících událostí, 
které m~ly sehrát v živote Janáčkov~ 
opravdu tragickou úlohu. Její forma je 
pro Relferta, pro jeho bohatý sloh, celkem 
málo príznačná. Z velké části se opirá 
o citáty z korespondence L . Janáčka 
a z pametí Zd. Janáčkové. Vytváfí 
souvislé d~jové pásmo o živote a smrti 
Olgy Janáčkové, dcery Leoše Janáčka 
a hlavne zde akcentuje jejich společnou 
velkou lásku k Rusku. 

Myšlenku na vydání Elegie ·sledoval 
VL Helfert již od r. 1933. Ale teprve 
začátkem roku 1938 byla pfipravena 
hromadná nakladatelská smlouva na 
vydání nekolika J anáčkových d~l, mezi 
nimi též Elegie. Je pozoruhodné, že pres 
časovou tíseň - Helfert tehdy s inten
sivním zaujetím pracoval na základní 
monografii o L. Janáčkovi- si k vypra 
cování úvodu vybral z n~kolika možných 
skladeb práve Elegii. Tento vý.Mr a na
konec i formaci predmluvy patrn~ siln~ 
ovlivnily tehdejší mezinárodní události, 
zvlá.šte násilný Anschluss Rakouska 12. 
brezna 1938. Formu i obsah stati zde pod
rídil snaze demonstrovat své vžité slovan
ské a. demokratické presvedčení. Okol
nosti jejího vzníku, tato nevšední sym
biosa v~decké a. politické invence, jsou 
pro poznání osobnosti VL Helferta daleko 
duležit~jší než je jí vlastní objevný prínos. 
Helfert se o n~j v tomto prípad~ ani 
nesnažil. Šlo mu vskutku o rychlé vy
jádfení jistých společenských a morál- · 
ních idejí, jejichž dominantou učinil 
známé rusofilství Leoše Janáčka. V onech 
dnech, pro náš národ zvlášte te-:Zkých, 
psa.l o lásce k ruskému lidu, používá 
azbuky, žádá o originální otisk ruských 
veršu a veškerým tímto vn~jším proje- · 
vem dává zreteln~ na.jevo své sympatie 
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k východní orientaci. Malá drobná Rel
fertova studie se co do rozsahu nemuže 
ovšem prirovnávat k jeho objevným 
stežejnim vedeckým díllim, presto však, 
vzhledem k souvislosti mnoha. jevu, 
pusobících pfi jejím vzniku, výrazn~ 
a typicky dokresluje ušlechtilý charakter 
a p okrokovost jednoho z nejpredn~jších 
českých hudebních vedeli. 

Premysl Novák 

Slovenské Iudové balady. Zozbieral 
a. štúdiu napísal J ifí Horák. Litografiami 
vyzdobil Vincent Hložník. Bratislava 
Slovenské vydavateľstvo krásnej litera: 
túry, 1956. 

Máloktorej novinke na našom kniž
nom trhu dostalo sa takého sympatického 
prijatia. ako novému výberu zo sloven
ských ľudových balád. Radi by sme sa 
boli pripojili k tomuto kladnému ocene
niu, keby "Slovenské ľudové balady" 
naozaj boli dokonalou edíciou typických 
ukážok našej baladickej piesne. Za takú 
však v žiadnom prípade nemožno po
važovať vydanie, ktoré prináša iba 
texty balád. Vo vydani prof. dr. Horáka 
bola porušená zákonitá väzba slova 
a melódie, existujúca v našej balade. 
Koncepcia vydavateľa, ktorý v balade 
vidí iba poetický text, je v podstate 
zhodná s názormi romantických ob
divovateľov ľudovej piesi'íovej "sloves
nosti". Na tomto fakte nič nemení 
skutočnosť, že texty sú vydané s celým 
kritickým aparátom modernej vedy. 
Od Kollárových čias však pokročila. 
nielen edičná technika, ale aj vedecké 
ponímanie ľudovej piesne, a tou je 
nesporne aj balada. Preto dnes nemožno 
vydávať nielen vedecky, ale ani ume
lecky spoľahlivú edíciu balád bez melódií 
tak isto, ako by bolo absurdné vydávať 
iba ich melódie bez textov. 

Jednostranný pohľad prof. dr. J. Ho
ráka na. našu baladu sa. prejavuje aj 
v inak veľmi cennej úvodnej štúdii. 
Nik nebude popierať oprávnenosť i nut
nosť vedeckého skúmania textovej strán
ky balád, domnievame sa však, že toto 
!,!kúmanie by nemalo obchádzať výsledky 
hudobnej folkloristiky, najmä ak sa 
zaoberá problémami, hudobnou folklo
ristikou spoľahlivo zodpovedanými (vý-
vojové členenie ľudovej piesne). . 

Pri vydaní "Slovenských ľudových 
balád" sa nevyužila príležitosť vy
tvoriť reprezentatívny výber, všestranne 
zachycujúci umeleckú osobitosť našich 

balád. Škoda tejto príležitosti naJma 
preto, že ilustrátor i vydavateľstvo sa 
pričinili o vydanie diela po výtvarnej 
stránke jedinečného. lv 

Klavírny výtah Bega Bajazida na knižnom 
trhu 

Nákladom Slovenského hudobného fon
du vyšlo už druhé vydanie klavírneho 
výťahu druhej Cikkerovej opery ·Beg 
Bajazid .. Klavírny výťah možno dostať 
v kníhkupectvách Slovenskej knihy. 

Slovenské vydavateľstvo krásnej lite
ratúry pripravuje na vydanie pred ne
dávnom vzniklé drobné hudobné akva
rely pre klavír "Čo mi deti rozprávali", 
ktorými skladateľ Ján Cikker umelecky 
spracováva detské otázky. Je to pätnásť 
skladbičiek, ktoré budú obľúbeným prí
nosom do repertoáru na-šich klaviristov. 

Slovenská klavírna tvorba. Táto edícia 
SVKL v Bratislave, Michalská 9, obsa
huje kratšie skladby slovenských sklada
teľov, ktoré vychádzajú od roku 1955. Vy
dávanie . "Slovenskej klavírnej tvorby" 
má za Cieľ ukázať doma i v zahraničí 
šírku hudobného tvorivého úsilia, ktoré 
sa na Slovensku po oslobodení rozhorie
va. Charakterizovať znaky skladieb 
v podrobnostiaeh mohlo by sa len v ši
rokom vedeckom ro7.bore a to v súvislosti 
s celým tvorivým procesom každého 
skladateľa, kt-orého klavírna ukážka je 
v "Slovenskej klavírnej tvorbe" vytla
čená. V tomto informatívnom článočku 
to urobiť nemôžeme. Ale po poznaní 
uverejnených skladieb v dvoch roční
kových zošitoch (r. 1955-1956) vidíme, 
že skladatelia sa snažia obohacovať 
hudobné slovenské cítenie o objavné 
obraznosti v zdravej šírke a nie o obraz
nosti vyšpekulované, vykonštruované, 
problema.twké. Majstrovská smelost jed
notlivých skladateľov nie je vo vonkaj
ších znakoch technicko-výrazového ruti
nérstva, ale je daná d obr)rrn uchopením 
nového emocionálneho zážitku. 

Každý klavirista, ba aj teoretik môže 
v týchto skladbičkách pre klavír sledo
vať, čo hýbe myslením skladateľov mlaď
šej i staršej generácie. Pravda, nie podľa. 
veku, ale podľa činov ducha, ktoré nie
kedy starca zmenia na smelého jw1áka, 
kým zasa mnohi zostareli, lebo sa ume
lecky neprerodili do súčasnosti. 

Oš 

Emil Hula:Vybrané etudy pro začáteč
niky - housle sólo. I. díl. Státní nakla
datelství krásné literatury, hudby a ume
ní, Praha 1957. 

Hulova zbierka etud pre začiatočníkov 
husľovej hry znamená vzácne doplnenie 
a. obohatenie našej inštruktívnej litera
túry. Autormi etud sú známi husľoví 
pedagógovia a sám Rula. Pri výbere 
etud Rula postupuje prísne metodicky. 
Každá etuda rieši na jednej strane zá
kladný technický problém a na druhej 
s~rall:e stupňuje hudobnosť a estetický 
Clt žtaka, ktorý má zhora. riadiť spôsob 
a akosť zvládnutia všetkých technických 
úloh. Z toho vyplýva, že Rula. v tomto 
diele kladie hlavný dôraz na. riešenie 
hudobných problémov z hľadiska hu
d.obného súvisu. Táto prakticko-este
twká stránka býva často v inštruktív
nych dielach zatláčaná. 

. Metodický postup začína cvičeniami 
mtonačnými a tónovými, ktoré spestruje 
v nasledujúcich cvičeniach rytmom. Vý
chova rytmu začína. pravidelným strie
daním opakujúcich sa tónov, potom 
striedaním tónov a páuz najprv v štvor
dobom, neskôr v trojdobom takte. Bé
riotova etuda má. za úlohu pestovanie 
hudobnej pamäti. Nasledujú cvičenia, 
ktoré sa zaoberajú základmi legátovej 
hry, synkopami, hrou martelé a hrou 
rôznych hodnôt na rovnakej dÍžke sláka. 
Týmto sleduje vyrovnanosť tónu, rytmu 
a .akcel?-tov. Ve_ľkú pozm;nosť venuje 
str1edanm horneJ a dolneJ časti sláka 
(Rula, Campagnoli). Etudami L. Mo
zarta! Wohlfahrta a Rulu zakončuje 
I . dtel etud, ktorý sleduje zručnosť 
pravej ruky a samozrejme i správnu 
súčinnosť oboch horných končatín. 

Elena Faltinová 

. Na pomoc súborom ĽUT. "Naša práca" 
J~ repertoárový sborník, určený p re roz
hčné s~bory, krúžky, umelecké skupiny 
ľudoveJ umeleckej tvorivosti, vrátajúc 
do toho aj súbory a krúžky mládežnícke 
a pionierske. Vydáva ho Vydavateľstvo 
Osveta v Martine ako orgán Slovenského 
ústredia ľudovej umeleckej tvorivosti 
v Bratislave. Vychodí mesačne a prináša 
~elecky ~odnotné materiály (básne, po
viedky, scenky, aktovky, bábkové scén
ky, piesne, častušky, skladby, tance ľu
dové a spoločenské atd.). Sborník prináša 
materiál podľa tematických celkov. Tak 
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n apr. l. číslo Kašej práce, k tor é v :Vyšlo 
v januári t. r ., malo n ázov Fastangy 
n a dedine a prinieslo p estrú náplň 
nielen fašiangových zábav, ale i r ôznych 
zimných estrádnych programov , večier
kov a posedení. 
Nakoľko hudobná čast "Našej práce" 

m á významný podiel na vytváraní r ep er
toáru speváckych , h udobných , h udobno
spevá~kych a tanečných ;;úboro~, podá
vam e návod, ako zostaVltl d oh ry reper 
toár. Naše súbory p otrebujú tec~icky 
nenáročné, pritom však h odn otné p1esne 
a skladby, ktorými sa m á hudo~ný vkus 
obecenstva dvíha t a vychovávat. Ide tu 
v prvom rade o dvíhanie hudobnosti roľ
n íckych a robotníckych m ás, lebo v t om 
t o prost redí vzn~ajú a . úči~ujú súbory 
Iudovej umeleckeJ tvor1vostl. P re ten to 
významný spoločensko-'1chovný dosah 
treb a si povšimnút p oslarne a prín os hu
dobnej časti sb orníka "Naša práca " pre 
súbory. Tu môžu pomôcť naši skladate
lia, ak b udú kompon ovat pies~e, sbory 
a iné skladby pre s úbor y IudoveJ umele?· 
k ej tvorivos t i . Pr.oblém je v tom,, že m e 
veľmi náročné p1esn e , skladby, uP.ravy 
majú byť umeleck~ _hodnotn~. ťilo~a 
skladateľa j~, a by J?llll~álnynn t~ch?IC· 
kými prostn edkann dostah ? l maXJ~alny 
umelecký účinok. Pravd a, Je .to m ekedy 
ťažšie, ako komponovať r ozstahlu, tech : 
nicky náročnú skladbu. Súbory ľudoveJ 
umeleckej tvorivost i s i však zaslúžia, ab y 
ich potre~y .s i P.ovš~i ~~i skladatelia 
a aby vzmkl1 n aJrozh cn eJS!e sk ladby p re 
n aše súb ory . Tak át o práca by ich t vorbu 
ešte viac pr ibliž ila k Judu a t ým by 
sa dvíhala hudobn á úroveň n ajširších 
m ás. 

VI. ročník " Našej p ráce" (1956) ob 
sahuje t akmer sto p iesní v rozličných 
úpravá ch. V t om to r oku vyšlo päť čísel , 
ktoré prinášaj ú r ozmanitý. hu,dobný m a
teriál podľa tých~o t em at!ckych. celkov: : 
F ašiangy n a dedme, Vohme m 1er (pn · 
prava volieb) , Sväzácka estráda, Ž tvot 
š tudentský - život v~sel~, Do~ink~ 
a Slávnosti družby. Ďalšte čt sla prmesu 
m ateriál na tém y : L etujeme- rekreuje
m e, Našim športovcom a ich priazn ivco.m, 
N ajm enším p r e radosť. a zábavu, Mestac 
československo-sovietskeho priateľstva 
atd. 

Ako vidieť z tem atickéh o p lánu , h u 
dobné m ateriály (piesne , s b ory) p otrebu jú 
a j priliehavé t ex t y . J e tu žiadúca a j ú zka 
spolupráca textár ov a skladateľov. 

Z PR ÁVY 

Slovensk á organová hudba v NDR. Dňa 
18. januára t . r. p redviedol prof. J ohan
nes Kohler n a ľudovom organ ovom k on
cer te vo W eimare dve skladby Mikuláša. 
Moyzesa a P astorale Andreja Očenáša. 
P r iazn ivý ohlas s i získalo aj Andan te con 
m oto Alexandra Albrech ta. a Prelu dium 
quasi una Fantasie D ezidera K ar doša, 
k tor é zaradil do svojho kon cer tu v B erlí
n e dr. F erd inand Klinda 27. m ája 1957. 
K on cer t m al velmi pekný ú spech a ~ápa
donemecký r ozhlas (H essischer Rund
funk) nahral h o a j n a magnetofónové 

p ásy. ' h db . ' zá O sloven skú organovu u u maJU · 
u jem aj ďalší or~anoví ~elci v ~emecku, 
a sborník, zredigovany dr. Ferd~an~om 
Klindom, bu de čoskoro zar adeny 8.] do 
katalógu hudobnín vydavateistva Alkor 
v Zápa dnom Nem eck u . 

K oncert k 30. výroiíiu košického roz
hlasu. Pri príležitosti 30. výročia pravi
d elného v ysielania z K ošíc a pri.pril~ži 
tosti Dňa rádia k onal sa 7. m áJa slav
nostn ý kon cert k ošického rozhlasového 
orch estra. Po prejave riaditeľa košick ej 
r ozhlasovej stanice Ondreja Laciak a 
zahral orchester pod taktovkou svojho 
šéfa J ána Šefla Kardošovu Vý chodo
slovenskú predoh r u, Roman cu pre husle 
a orch est er Michala Vileca (sólista Ladi
slav Rozparka) , Novákovu Slovácku 
suit u , Griegov Klavírny koncer t a -mol 
(sólista Miloš Váňa) a n akoniec predohru 
Naše Slovensk o od Mikuláša Moyzesa. 
Vý k ony orch estra b oli veľmi uspokojivé, 
i keď by potreb oval ešte väčšiu vyrovna· 
n osil na)mä obsad en ie sláčikového súboru 
a z n eho h lavn e violončiel j e nedostaču 
júce. Škoda,, ž~ práve z . týc~~o p~íči~ 
n emohli brat Jednu z naJkra]stch ca.c;t.t 
Slováckej suity "V n oci" . Miloš Yáňa 
vyu žil príležitosť. zaskvieť. sa v Gnego
v om k on certe svojou obdivuhodnou , 
s uverénnou v irtuozitou . Hlbšie citové 
pre'.Gitie však v jeh o inter pretácii ?i~Ine 
chý balo. P oh otový a muzikálny dirigent 
J án šefi dirigoval i teJ?-~krát vä~inl! 
diel naspamät. J emneJŠte dynai~ncke 
odtieňovanie, farbisté nuancov arue a 
spresnenie súhry sú úlohy , ktoré dirigen ta 
a or chester čakajú v ďalšom štádiu vý· 

J. Bateľ v oja. rs 
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Z činnosti SSSU. Spevácky sb or sloven
ských učiteľov absolvoval vapríli amáji 
1957 šest celovečerných a sedem vých ov
n ých koncer t ov . Pri príležitosti vystúpe
n ia na Košickej h udobnej jari navštív il a j 
dve iné východoslovenské mestá, Micha 
l ovce a P rešov. D o rámca osláv Dňa víťaz· 
st va prispel SSSU koncer t mi v Poprade, 
v K ežmar ku, vo Svite, na ~trbskom Ple
se, vo Vyšných Hágoch a v Novom Smo
k ovci. J adrom programu b oli ukážky 
na jmä z vokálnej tvorby našich súčas· 
ných skladateľov. K on cer ty, ktoré diri 
goval dr. Juraj Haluzický, stretli sa všade 
so živým záujmom početného a vním a
vého obecenstva. 

K onc.ert Speváckeho sboru slovenských 
učitelov. J ubilejn ý koncert Speváck eho 
sboru slovenských učiteľov bol p re
hliadkou umeleckých výsledkov celej 
boh atej dlhoročnej činnosti sboru. Vzhla
d om n a to a j program večera priniesol 
b oh atý výber najkrajších a n ajhodnot
nejších skladieb zo širokéh o r epertoáru 
telesa, od p olyfón ia X VI. storočia až p o 
súčasnú d obu, ako a j celý rad krásnych 
úprav ľudových p iestú našich a j cudzích. 

Okrem Palest rinovh o moteta " Pueri 
H ebraeorum" celú prvú polovicu večera 
ven ovali slovenskej a českej sborovej 
tvorbe. Veľmi pekne vyzneli staršie, 
klasické sbory, slávnostn ý "Sviatok Slo
venska" J ána Levoslava Bellu, výrazove 
vzrušený "Hľa vzlietol orol" Mikuláša 
Schneidra-Trnavskéh o, Križkovskéh o 
"Utonulá " , práve tak ako Janáčkova 
" Ach voj na, vojna" a Novákov bohatier 
sk y s b or "Dvanásť b iely ch sokolov". 
V d voch súčasných skladbách, Sucho
ňovej "Čo hučí h ora" a Moyzesovej 
"San ta H elena", k torou sb or pozdravil 
prítomnéh o majstra-jubilanta, boli by 
sme si želali bohatšie v~-razové a dyna
mické odt ienenie. 

V druhej časti k oncertu sme si vy
počuli veľmi pôsobivý výber ľudových 
piesn í v úpravách n a.l3ich aj cudzích 
skladateľov, ktorý t iež dával možnosť. 
b ohatému uplatneniu sa sólistov sboru. 
P riaznivo boli p rijaté n ajmä Schneidra
Trnavsk éh o "Veje v ietor " a F rešova 
úp rava piesne "Poľana", v ktorej teno
r ovom sóle upútal hlasove primeraný, 
no žiaľ trocha n ervózn y výk on P etra 
K orvina. Pekný úspech d osiah ol a j só
lista A. Juríček v Bar tókových Sloven
ských ľudových piesňach a v Mikulovej 
"Počúvaj , počúvaj ", ktorú n a žiadosť 

obecenstva aj opakoval. Tanečná poľská. 
pieseň " Floryjanská. brána" (krakowiak), 
K odályho "Staromládenecká" a Moy
zesove "T ri panenky" so sólistami 
Faj tom a K ostolánym, boli ďalším 
pekným príspevkom večera. Spon tánny 
ohlas vzbudil hudobný žart , rozkošná 
Trnavského úprava p iesne "P r i potok u 
sedela", p rednesená skutočne bravúrne. 
Večer m al u početného obecenstva 

živú a srdečnú odozvu, akú si SSSU 
plne zaslúži a pr e ktorú m á všetky pred
poklady : tvárny materiál, nadšenie a obe
tavosť. členov aj vedúcich a dlhoročnú 
t radíciu. No bohaté umelecké úspechy, 
ktorých teleso v minulosti, aj v n edávnej, 
d osiahlo - zaväzujú stále zn ova usilovne 
hľadat n ové cesty , obohacovať a roz
v íjat t o, čo sa d obrou prácou v minu
losti vytvorilo. 

Dirigent dr. Juraj Haluzický 

P ráve preto, že ide o teleso veľkého 
význ amu, je treba, aby SSSU bol 
k svojej práci i sebe nanajvýš nár ocn y. 
Mám e n a zreteli objektívne príčiny, 
p redovšetk)'lll ned ostatok pravidelných 
a častých skúšok , ktor é, žiaľ spomaľuj ú 
u meleck ý rast telesa. Sbor má síce pev· 
ne fundovaný hlasový materiál, ktorý 
v skladbách silného a dram atick y vznos
néh o tónu sa veľmi dobre uplatňuje, n o 
aj v niektorých lyrických partiách m u· 
sí ešte v iac dbať na techniku dychania, 
vyrovnanosť a ušiach tilost celkovéh o 
zvu ku. Skrá tka urobit všetko, aby si 
SSSU zach oval I):lÍesto, ktoré mu v n ašom 
hudobnom živote n á leží. J . H rubá 
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Koncert Miešaného s boru SF. Posledný 
koncert obidvoch abonentných cyklov 
v apríli vyplnil Miešaný sbor Slovenskej 
filharmónie predvedením desiatich poém 
na slová revolučných ruských básnikov 
ód Dmitrija Šostakoviča. Dielo takej 
obsahovej závažnosti kladie na dirigenta 
i sbor vysoké požiadavky. Naše naj. 
vyspelejšie sborové teleso vystúpilo tento
raz pod vedením dirigenta J . M. Dobro
dinského. Čo sa týka koncepcie celého 
diela i jeho jednotlivých častí, usiloval sa 
dirigent zachovávať chápanie Slovákovo, 
ktorý toto dielo naštudoval prvý, no 
i napriek tomu vtlačil mu pečať svojho 
vlastného umeleckého cítenia. 

O kvalit-e reprodukcie tohto cyklu 
svedčí i skutočnosť, že nahrávky poém 
na zvukový pás predstihnú i niektoré 
telesá vlasti skladateľa. I zaradenie 
tejto skladby do programu Pražskej 
jari, v reprodukcii nášho sboru, je dôka
zom vyspelosti jeho interpretácie. Sbor 
takto reprezentuje slovenské reprodukčné 
umenie v silnej konkurencii českých 
i zahraničných umelcov i telies. -žik 

Medzinárodná Mahlerovská spoločnost 
ktorej predsedá Bruno Walter, sa roz
hodla do roku 1960, ked bude sté výročie 
narodenín Gustava Mahlera, vydať prvé 
dva zväzky jeho Súborného diela. 

Paliž. V dňoch 28., 30. a 31. mája vy
stupovala v Paríži na Medzinárodnom 
divadelnom festivale berlínska Komická 
opera. V Divadle národov zahrala Janáč
kovu "Líšku Bystroušku" v réžii Waltera 
Felsensteina. Dirigoval český dirigent 
Václav Neumann, v úlohe lesníka vystú
pil sólista opery !\TJ) v Prahe Rudolf As
mus. Vystúpenie Berlínčanov malo veľký 
úspech u obecenstva i kritiky. 

Helsinki. V dňoch 8.-17. Juna sa tu 
konal tradičný Sibeliov festival na počesť 
92-ročného majstra. Na festivale odznelo 
sedem Sibeliových symfónií, husľový 
koncert, vokálne skladby, dalej diela 
mladších fínskych skladateľov a ukážky 
fínskeho folklóru. Festivalový orchester 
dirigovali Nils-Eric Fougstedt a Jussi 
Jalas, známi i z vystúpení v českoslo
vensku. 
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Benátky sú v letných mesiacoch dejis
kom dvoch hudobných festivaJov. 
V dňoch 26.-29. júna sa tu konal III. 
medzinárodný fes t ival šansónu a od 25. 
augusta do 8. septembra budú prebiehať 
podujatia spojené s XX. festivalom Me
dzinárodnej spoločnosti pre novú hudbu. 

Sväz juhoslovanských skladateľov vy
dáva hudobný časopis Zvuk, ktorý v 9.-
10. čísle tohto ročníka prináša niekoľko 
zaujímavých článkov. V prvej časti je 
uverejnený článok dr. E. Zavarského 
"0 slovenskej hudbe", kde autor obozna
muje čitateľov s vývojom a rozmachom 
slovenskej hudobnej kultúry. Pozoru
hodný je tiež článok o súčasnom stave 
madarskej hudby z pera mladého madar
ského skladateľa Emila Petroviča. Pro
blematike sborového ·spevu sa v juhoslo
vanskom hudobnom živote venuje značná 
pozornosť, najmä však z hľadiska hlaso
vej kultúry, ako na to poukazuje článok 
Vojislava lliča. . 

Druhá časť revue je venovaná otázkam 
domáceho hudobného života. Predovšet
kým je tu rozbor novej opery - Pokon
direná ti kva - od Mihovila Logara, dalej 
referát o úlohách a význame Sväzu hu
dobných družstiev Srbska od Mihaila 
Vukdragoviča a napokon o Treťom kon
grese Sväzu juhoslovanských folkloristov, 
na ktorom sa okrem iných zúčastnil aj 
dr. Jozef Kresánek. 

V nasledujúcej časti venuje časopis po
zornosť festivalom vo Varšave, Darm
stadte, Edinburgu, Mozartovmu roku 
vo Viedni a dielu Igora Stravinského -
Canticum sacrum. Živan Radojkovié na
koniec píše o XIX. kongrese CISAC-u 
(Medzinárodnej konfederácii spoločnosti 
autorov a skladateľov) a jeho uznese
niach. Kongres sa konal v septembri m. r. 
v Hamburgu. 

V rubrike Hudobná kronika časopis 
prináša recenzie z hudobného života 
v Zágrebe, ,Ľubľani, Sarajeve, Rijeke, 
informuje o nových vydaniach hudob
ných diel atd. 

Londýn. Maria Meneghini Callas, jedna 
z najväčších súčasných speváčok, vy
stupovala v Covent Garden opere v Lon
dýne v Belliniho opere Norma s prenika
vým úspechom. Ebe Stignani spievala 
úlohu Adalgisi. 

AKTÍV SVÄZU SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV . O VÝSLEDKOCH Il. SJAZDU 
SOVIETSKYCH SKLADATEĽOV 

Dňa 30. maJa t. r. sa konal celoslovenský aktív Sväzu slovenských skladateľov. 
Cieľom tohto aktívu bolo oboznámiť členov SSS s výsledkami sjazdu sovietskych sklada
teľov. Po otváracom prejave predsedu Sväzu slovenských skladateľov Dezidera Kardoša, 
predniesol obširny referát, vypracovaný kolektívom hudobných ve1lcov, doc. dr. Jozef 
Kresánek. 

V úvode referátu poukázal predovšetkým na svetový význam sovietskej hudby, 
zvážil jej umelecký a spoločenský dosah a potom prešiel na tie problémy sjazdu soviet
skych skladateľov, ktoré sa bezprostredne dotýkajú aj problémov našej hudby a jej 
ďalšieho rozvoja. Sústredil sa najprv na otázky ideovo-estetické, potom na problematiku 
socialistického realizmu. Postupne sa zaoberal otázkou pochopenia socialistického 
realizmu, názorom II. sjazdu na tento pojem, na odsúdenie jednostranného chápania 
tohto pojmu, dalej sa zaoberal otázkami ľudovosti, zrozumiteľnosti, estetickej výchovy 
más, idcovosti, stranickosti, národnosti, novátorstva, majstrovstva, obsahovosti a kriti
kou dogmatizmu. V preberaní týchto otázok a problémov spočívalo vlastné ťažisko 
referátu, a to už aj preto, lebo práve vo veci týchto otázok priniesol sjazd nové a pre
nikavejšie náhľady. Po doterajšom, neraz jednostrannom pertraktovaní týchto problé
mov a po nesprávnom postoji niektorých hlasov v poslednom čase voči týmto pojmom, 
účastnici aktívu s uspokojením a zadostučinenim prijali zdravé názory a tendencie, 
ku ktorým dospel II. s jazd sovietskych skladateľov, čo iste prispeje i u nás k ďalšiemu 
vývojovému rozvoju slovenskej hudobnej tvorby, estetiky a vôbec tvorivého ovzdušia. 

Po týchto závažných otázkach, ktoré boli v posledných časoch často predmetom 
a stredobodom úvah a diskusií, zaoberal sa referát dalej s otázkami morálneho profilu 
socialistického umelca, problémami hudobných druhov a žánrov, otázkami hudobnej 
vedy a kritiky, problematikou vedenia umenia, ako aj otázkami uplatnenia súčasnej 
hudobnej tvorby. 

V závere sa referát zameral na zodpovednost skladateľa voči spoločnosti a voči záuj
mom ďalšieho spoločensko-kultúrneho napredovania. V záujme hlbšieho preniknutia 
výsledkov a zmyslu II. sjazdu sovietskych skladat~rov kladieme váhu na diskusie, 
ktoré prebiehajú v jednotlivých tvorivých komisiách Sväzu slovenských skladaterov, 
kde sa môžu členovia sústredif na svoju problematiku a kde móžu vytvorit priaznivejšiu, 
bezprostrednejšiu atmosféru v ujasňovaní problémov nastolených sjazdom. 

RAD PRÁCE 

Symfonickému orchestru b-ratislavského r ozhlasu. 

Pri príležitosti vyznamenania Symfonického orchestra bratislavského rozhlasu 
Radom práce zaslal predseda Sväzu slovenských skladateľov Dezider Kardoš, laureát 
štátnej ceny, členom orchestra tento blahoprajný list: 

Vážení súdruhovia! 
S vel kou radosťou som vzal na vedomie zprávu o vysokom vyznamenaní, ktoré sa Vám 

dostalo udelením Radu práce. 
Táto skutočnost potvrdzuje Vaše vynikajúce zásluhy na rozvoji slovenského hudobného 

umenia a dokazuje vysokú umeleckú úroveň Vášho telesa. Verejné koncerty SOBR a ne
spočetné nahrávky pre hudobné vysielanie čs. rozhlasu boli toho najlepším dôkazom. Sväz 
slovenských skladateľov, i ja osobne, zvlášt oceňujeme Váš dobrý pomer k slovenskej 
hudobnej kultúre, ktorá našou spoločnou zásluhou preniká do širokých vrstiev slovenského 
ludu , stáva sa jeho du8evným majetkom, podporuje jeho záujem o hudobné umenie a upev
ňuje jeho vlcultenecké povedomie. Prirodzene, tieto výsledky dobrej práce Vás zaväzujú, 
aby .ste v ďalšej svojej činnosti ešte ZV!JŠovali umelecké majstrovstvo a tak pomáhali rMtu 
slovenskej národnej kultúry i v budúcnosti. . 
. E šte raz Vám srdečne blahoželám a ostávam V á8 

D ezider K a rd oš , 
predseda Sväzu slovenských skladatelov 
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KRITICKÉ GLOSY 

Podobne ako v minulých rokoch mali 
i tohoroční domáci a zahraniční návštevníci 
Pražskej jari možnosť navštíviť niekoľko 
hudobných výstav. J ednu z nich pod názvom 
"Hudební život v ČSR" usporiadal Sväz 
československých skladatelov. Žial zostalo 
iba pri názve. Podla exponátov výstavy 
totiž neexistu je ž i adna slovenská hudobná 
tvorba. A lebo si usporiadatelia výstavy 
mysleli, že slovenskú hudobnú tvorbu do
statočne reprezentuje H ýrošova Náuka 
o hudbe?! Nehladiac na to, že ich konanie 
si nem6žeme vysvetliť ináč ako hrubú nevší
mavosť voči slovenskej hudbe a jej význa
m u , skresľovala výstava charakter vývoja 
hudobnej kultúry v oslobodenom Českoslo
vensku, pretože jedna z jeho najcharakte
ristickejších čŕt je práve obrovský rozkvet 
slovenskej národnej hudby. lv 

Článok Jerzyho M lodziejowského o slo
venskej hudbe na P ražskej jari 1957 okrem 
iného cituje mienku niekoľkých poľských 
skladateľov o dielach našich skladateľov. To 
prirodzene nebol jediný kladný ohlas zo 
strany zahraničných skladatelov. Anglický 
skladateľ a dirigent M . A rnold bol napr. 
tak uchvátený Suchoňovým "Žalmom zeme 
podkarpatskej", že sa ho rozhodol uviesť 
vo svojej vlasti a hned po koncerte sa infor
moval u skladateľa o možnosti získania 
notového materiálu. Spolu s M . Arnoldom 
sa na prvom. koncerte Slovenskej filharmó 
nie zúčastnil rad významných západných 
skladateľov a muzikológov, ktorí mu dali 
prednosť pred Stravinského operou "Život 
prostopašníka". Medzi nimi bol i dr. K . 
Votterle, jeden z najvýznamnejších činíte
lov západonemeckého hudobného života a 
úprimný priatel slovenskej hudby. V naj
bližšom čase vyjde zvláštne číslo časopisu 
" M usica", ktorého je Votterle šéfredakto
rom, s obšírnym materiálom o súčasnej 
slovenskej hudbe. D ruhý koncert S F zhro
maždil tol ko zahraničných návštevníkov ako 
azda žiadne iné festivalové podujatie. Mno
hí z nich osobne blahopriali autorom uvede
ných skladieb i dirigentovi dr. Rajterovi. 
Z mnohých pripomenieme aspoň soviet
skych majstrov D . Šostakoviča a D . K aba
levského. Slovenskej hudbe sa tak dostalo 
vysokého uznania od znalcov najpovolanej
ších . 
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HUDOBNÁ S Ú ŤAŽ 

P overeníctvo školstva a ku ltúry a Slo
venský hudobný fond vypisujú súťaž na 
vytvorenie slovenských piesní všetkých 
žánrov, ktoré by dôstojne prispeli k osla 
vám 40. výročia Veľkej ok tóbrovej r evo
lúcie a 10. výročia Februárového víťaz
stva . 

Podmienky: Súťaž je an onymná . Zaslať 
treba p iesne, ktoré d o vyhlásen ia výsled
k ov n ebudú uvedené, ani vydané. Jeden 
a u tor m ôže zadať i viac p iesní. Rukopis 
(texty dvojmo) v úprave p re klavír a spev 
(sólo, sbor ) opatrený heslom , ak o i neprie 
svit nú zalepen ú obálku obsahujúcu m eno 
a adresu au tora h udby a textu treba odo
slať na a dresu: Slovenský hudobný fond , 
Bratislava, Gorkéh o u l. č. 19, najneskor
šie do 15. sep tembra 1957. Skladatelia 
majú možnosť voľného výber u au tora 
textu. 

Ceny: za hudbu za text 

l. cena 5.000.- 2.500.-
2. cena 4.000.- 2.000.-
3. cena 3.500.- 1.700.-
4. cen a 3.000.- 1.500.-
5. cena 2.500.- 1.200.-
6. cena 2.000.- 1.000.-
7. cena 1.500.- 700.-
8. cena 1.000.- 500.-
9. cena 600.- 300.-

10. cena 400.- 200.-

Vyhlásenie výsledkov: Výsledky súťaže 
budú vyhlásené a uverejnen é do 30. sep
tembra 1957. Súťažná porota má právo 
ceny neudeliť a lebo zlučovať a deliť. H ud
ba a texty budú hodnotené osobitne. 

Poverenictvo školstva a kultúry 
Slovenský hudobný fond 

Slovensk á hudba - Vydáva Sväz slovensk)•ch 
skladateľov, Bratislava, Gorkého n l. 19.- Ve
die redakčná rada. - Vedúci redaktor dr. Jozef 
Samko. -Redakcia a adminis trácia Bratis lava, 
Gorkého nl. 19, telefón 268·70. - Tlačia Poly
grafické závody, n. p., z. 1, B ratis lava , Nár. pc• 
vstania 4 o. - Vychádzamesačne.-Predplatné 
n a rok 1957 Kčs 27.- . - Vydávanie p ovolené 
P SK, člslo H SV -19512 57-C. - Rozširuje Pošto
vá noVinová s lužba. Ob jedná.,.ky predplatiteľov 
p rljlma a vybavuje k aždý doručovateľ a pošto· 
vý úrad . .A-71254 

MESTSKÉ MÚZEilli A KONCERTNÁ KANCELÁRIA 
V BRATISLAVE PORIADAJú V MESIACI J ÚLI 

KONCERTY NA NÁDVORÍ 

bratislavskej Starej radnice, Primaciálne námestie (v prípade nepriazni
vého počasia v Zrkadlovej sieni radnice) vždy v piatok o 20. hodine : 

5. júla Dychové kvinteto slovenských fil
harmonikov 

Vl. Brunner , R. ť':ervenka, V. 
Matušík, R. Novák, J . Dvofák, 
spoluúčinkuje R. Macudzinski. 
Na program e: J. M. Haydn, G. 
F. Händel, G. R ossini, L. v. 
Beethoven, A. Moyzes, J. B. 
F oerster. 

12. júla Komorné združenie 

Dirigen t : Vlastimil H orá k. Só
lista: Vladislav Brunner. 

Na programe: P urcel, Viva ldi, 
Bach, Boccherin i, Vaňhal, Starý, 
neznámy slovenský autor . 

19. júla Madrfgalisti 
Komorný súbor Speváckeho sbo
ru Slovenskej filharmón ie. Diri
gent: J án Mária D obrodinský. 

26. júla Klavime trio sólistov Slovenskej 
ftlharmónie . 
M. Karin, T. Gašparek, A. Berky. 
Na programe: Schuber t , B rahms, 
Dvoi'ák. 

HUDOBNÉ NOVINKY VYDAVATEĽSTVA OSVETA, N.P. 
EDÍCIA DYCHOV Á H U DBA 

František Grančič: Hostiansky ~ardáš 

Tomáš Požgay : Mazúrka 
Strán 48, Kčs 11,05 brož. 

EDÍCIA SKLADBY PRE TANEČNÝ 
ORCHESTER 

Ján Siváček: Večerná prechádzka, pomalý 
fox 

Pavol Zelenay : Nesmelá láska, fox trot 
Inštnunentoval Ján Siváček. Slová: 
V. Palátová a Vl. Nárožný. Strán 84, 
Kčs 18,40 brož. 

Zdenek Cón : Dnes ráno rozkvitol orgován, 
valčík 

Andrej Lieskovský : Vám o láske spievam, 
valčik 
Inštrumentoval Zdenek Cón. Strán 
82, Kčs 18,90 brož. 

Gejza Dusík: Poviem ti to jednou vetou, 
tango 

K arol Elbert : Či sa, môj milý, pamäW, 
tango 
Inštnunen tova l Zd. Cón. Strán 70, 
Kčs 14,30 brož. 

Jaroslav Laifer: Malé medvieďa, foxtrot 

Andrej Lieskovský: Stále niečo zabúdam, 
foxtrot 
Inštnunentoval J. Laifer. Slová: 
Milan a Vít Ilek. (V tlači.) 

Vieroslav Mat ušík: Prečo sa pýtaš, fox trot 

Ľudovít Stassel: Na to ebu« nemám, fox
trotlnštnunentoval Ľ. Stassel. Slová: 
au tori. (V tlači. ) 

Práve vyšiel prvý zväzok novej edicie 
Osvety: 

Melódia a rytmus - Album skladieb pre 
malý tanečný orchester (Marineta 
Neplač, môj drahý synáčik, Lístoček 
z brezy, Co sa tak na mňa dívaš, 
Lastovička moja malá, Len malú 
chvíľu). Kčs 8,40 brož. 

SPEVNICKY 

Myjavské tance. Zostavila Júlia Kováčo
vá . (V tla~i.) 

Dostanete vo všetkých predajniach 
Slovenskej knihy n. p . 



Hudobný a divad e lný festival 

"Hudobné leto 1957" v Pie.fťanoch 

2:?. YI. Otvorenie festivalu. 

S lovenská filharmónia - dirigent ];udovíl Rajter, sól ista .'11ichal Karin 

23. VI. Vys túpenie ,.Lúčnice" 

26. VI. Klavírny koncert Aiexandra J ennera (Rakúsko) 

29. VI. E. Suchoň: Krútilava - opera Xárodného divadla, Bratis lava, dirigent 
T ibor Prešo 

30. VI. Slovenská filharmónia · - dirigent Ľudovít Raiter, sóli!ltka Janine Andrade 
(Francúzsko) 

3. VII. Klavírny koncert Valentina Gheorghiu (Rumunsko) 

6. VII. A. Chačaturjan: Gajané - balet ~úrodného divadla, Bratisla\'a, cl irigen t 
Ján Valach 

7. YII. Slovenská filharmónia - dirigent W itold R owiczki (Poľsko), sólis ta A. Berky, 
čelo a M iloš Váňa, klavír 

10. VII. Husľov)· koncert Borisa Gutnikova (SSSR), 
pri klavíri Lidia Peéerskaja (SSSR) 

13. VII. Slovenská filharmónia · - dirigen t Zdenék Bílek - sólista Boris Gutnikov 
(SSSR) 

14. VII. S. P rokofiev : Romeo a Júlia - balet Štátnt>ho divadla. Brno 

17. VII. K lavírne trio sólistov Slovenskej filharmónie 

20. VII. J. Cikker: Beg Bajazid - opera Národného divadla.. Brat islava, dir . T . Prešo 

21. V II. Slovenská fi lharmónia - d irigent Djum Jal.:ši<< (Juhoslávia), sólista Josef 
Suk, husle. Praha 

24. VII. Miešan)· s bor Slovenskej filharmónie 

27. VII. Vystú penie Slovens kého ľudového umeleckčho kolektín1 

28. VII. Záver festi\·alu 

Slovenská filharm ónia - dirigent Edgat·d Doueux (Belg icko), sólista T ·ibor 
Gašpar ek 

l 
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SLOVENSKÁ HUDJBA 
ROČNÍK I. JÚL-AUGUST 1957 ČÍSLO 4-5 

K problému socialistického realizmu 
(Z p rínosov II. sjazdu sovietskych skladateľov) 

".Minister kultúry N. A. Michajlov konštatoval na II. sjazde sovietskych 
skladateľov toto: "Veľkou zásluhou sjazdu je to, že bojuje za ďalšie upev
nenie socialistického realizmu." Pripisovať s jazdu ako zásluhu túto samo
zrejmosť - malo svoje opodstatnenie. Sjazd sa konal v období hneď po 
prudkých útokoch na oprávnenosť a existenciu pojmu socialistického 
realizmu. Čím boli zavinené tieto útoky~ Časť ich bola vedená z viac
menej o~vorenej _protisocialistickej pozície, časť ich bola myslená poctivo, 
vyvolana doteraJŠOu nevypracovanosťpu a jednostranným zjednodušujú
cim výkladom socialistického realizmu. 

Chubov takýmto výkladom zazlieva predovšetkým to, že "definíciu 
podstaty metódy socialistického realizmu nahradzovali svojvoľným reg
lementovaním výrazových prostriedkov a spôwbov". Viedlo to podľa 
neho "k chaosu, časom dosť kurióznemu , v skladateľskej praxi -lc nivelizácii 
a šablóne". A doložil: "Ak je skladateľ vopred upozornený (vlastným 
vedomím), že k vyjadreniu svojho zámeru môže použiť prevažne tieto 
prostriedky a spôsoby a nie iné -inak že by sa prehrešil proti "metóde" 
a vyvolal hnev kritiky - potom sa celá jeho pozornosť už menej upne 
k úsiliu o životnú pravdivosť výrazu a viac k prostriedkom, čo však brzdí 
skladateľovu fantáziu a odvádza ho od cieľa. Postup vpred sa mení v zača
rovaný kruh, nastáva nevyhnutné opal:ovanie a zjednodušovanie". Týmito 
postreh_mi Chubov vystihol podstatu zla zjednodušeného, jednostranného 
chápama socialistického realizmu, ktoré ochudobňovali umeleckú tvorivú 
fantáziu skladateľov a tým i výrazovú bohatosť socialistického realizmu. 
Proti týmto jednostranným chápaniam stavia Chubov umenie, ktoré 
"vyjadruje život ·V celej jeho zložitej protikladnosti", čiže umenie úprimné 
a pravdivé. Nie náhodou žiadal Chubov na sjazde "hlboký a mnohotvárny 
prejav pravdivosti citov" . Realizmus v hudbe je podľa neho "predovšetkým 
pravdivé vyjadrenie duchovného sveta človeka, najjemnejších čŕt jeho 
duševného rozpoloženia, vyvolaného peripetiami životného boja. V tejto 
oblasti má skladateľ k dispozícii všetky výrazové prostriedky hudby. 
Organizujúci prvok realistickej metódy chráni umelca pred svojvoľnosťou" . 
Keď II. sjazd takéto pochopenie stavia voči smutne presláveným teóriám 
bezkonfliktovosti a podobným plochým názorom, tak možno len s radosťou 



konštatovať, že celú problematiku socialistického realizmu posunul v znač~ 
nej miere dopredu. Otvoril a vytvoril týmto podmienky ~re možno~ti 
ďalšieho umeleckého vývojového napredovania. Vytvoril tvonvé ovzdušie, 
v ktorom nemalé úlohy čakajú na skladateľské talenty, lebo i "socialistický 
realizmus sa bude rozvíjať a zdokonaľovať výraznými talentami" ako to 
na sj.azde výstižne poznamenali (Chubov). Nejde o nereálnosť a iluzórnosť 
pojmu socialistického ~ealizm~, ale o. ~áročn_ú úl~h~ ~ok~zať ~o koi?-
kretizovať na umeleckeJ a maJstrovskeJ urovni. SomahstiCky realizmus Je 
historickv vzniklý pojem, ktorému konkrétne niečo zodpovedá: a to umenie, 
ktoré sa" nesie v duchu pokrokových spoločenských tendencií, v duchu 
spoločenských záujmov ľudu. 

Problematika zrozumiteľnosti je jedna z ústredných otázok socialistického 
umenia, ktorej II. sjazd sovietskych skladateľov venoval dôkladnejšiu 
pozornosť. . . . 

Praktické i t-eoretické riešenie otázky zrozunnteľnosti na umeleckeJ 
úrovni nebola a nie je jednoduchou požiadavkou. Popri vydarených ús
pechoch sa tieto snahy neobišli preto. ani bez jednost~anných t;ende~ci~vvo 
forme dogmatického výkladu ludovostt. Chubov vo SVOJOm_referate vyst1zne 
kládol otázku: "Prečo meniť pochopiteľnosť v dogmu?'· A poznamenal: 
"Však to nie je abstraktná podmienka, predpísaná raz na~ždy pre ~šet~y 
doby a národy! Hlavné je, že zrozumiteľnosť umeleckého ~ela sa ~reJaVUJe 
v procese jeho chápa;nia živýll}i ľuďmi;" Celú otáz,ku z~ozu~mteľn?stl s~ad~~ 
rieši Chubov vo svoJom referate na zaklade zastavama nazoru, ze "exiStUJU 
rôzne stupne, rôzne gradácie vnímania umeleckého diela". 

Pri jednostrannom preberaní otázok zrozumiteľnosti sa akosi zabúdalo 
v minulosti na to že aj umelecké dielo kladie určité nároky na poslucháča. 
"Vulgárne bolo ponímanie zrozumiteľnosti - pokračuje Chubov - či, 
ako je zvykom hovoriť "prístupnosti": ak nie je hudobné dielo pochopené 
akýmkolvek poslucháčstvom (nezávisle na jeho vyspelosti~ ihneď po prvo~ 
počutí, je považované za neprístupné vôbec, nezrozunnteľné, za "c~dz1e 
ľudu" a teda za neľudové a nerealistické. Nové dielo ... nemusí byť ihneď 
pochopené nie preto, že by bolo neprístupné, nezrozumiteľné, ale z mnohých 
iných príčin , napríklad vinou zlej , nepodarenej interpretácie.' aleb~ nedo
statočnej hudobnej vyspelosti daného poslucháča atď." Toto sú pnamo mtované 
názory s. Chubova, s ktorými možno len súhlasiť a tým odsú~ť dog~u, že 
pochopiteľnosť zrozumiteľnosť a prístupnosť skladby na prve počutie pre 
poslucháča bez' ohľadu na jeh~ vyspelosť - a ~á~e~ sklad~y je rozhodujúcir:" 
kritériom. Túto dogmu oznam! Chubov za pnnntivne a Jednostranne cha
panie inak všeobecne uznávanej pravdy, že všetko geniálne a talentované je 
pochopiteľné. Pravda: nie všetk~ pocho~iteľné j~ g~n~álne .. , . , 

Boj proti požiadavke zrozumiteľnosti ako vylucneho kntena neznamena 
ani zďaleka snahu neuznávať oprávnenosť tejto požiadavky. Každý skla
dateľ sa musí snažiť o to, aby bol zrozumiteľný: aby zostal v medziach 
umenia. Je iste túžbou každého skladateľa dosiahnuť čo v najširšom merítku 
ohlas u poslucháčstva. Ide však o to, aby sa z t-ejto správnej požiadavky 
jednostrann)rm chápaním neurobila dogma, hamujúca ďalší . vÝ_Vojový 
rozkvet socialistického umenia, aby sa jej zdogmatizovaním nelikv1dovala 
povinnosť myslieť a starať sa aj o estetickú výchovu más. 
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Organickou súčasťou problematiky zrozumiteľnosti je totiž i otázka 
estetickej výchovy más. Otázka zrozumiteľnosti hudobnej skladby a otázka 
estetickej výchovy más sú dve stránky tej istej problematiky a nedajú sa 
od seba odtrhávať. Súdruh Chrennikov vo svojom referáte osobitne upo
zorňoval na potrebu a nutnosť estetickej výchovy más: "Pokiaľ ide o roz
dielnosť hudobného vkusu, o estetickú zaostalosť určitých vrstiev poslucháčov 
a teda nevyhnutnosť širokej osvetovej práce medzi nimi, uvedomili si túto 
úlohu už i naši predchodcovia a je to i naša sústavná úloha. Proces estetickej 
výchovy más bude tým plodnejší, čím životne pútavejšia bude náplň hudby, 
čím prirodzenejšie sa budú rozvíjať klasické tendencie, čím organickejšie 
a oprávnenejšie bude jej novátorstvo". Nie je náhodou, že práve v súvislosti 
s estetickou výchovou más hovoril s. Chrennikov o poučnosti odhaliť 
demokratické vlastnosti Prokofievovej tvorby, ktorá približuje jeho tvorbu 
k ľudovým masám, bez toho, žeby pristupoval na umelecké kompmmisy, 
bez toho, žeby sa prispôsoboval "stredne aritmetickému priemeru" vkusu 
poslucháčstva. Minister Michajlov mal na sjazde takýto názor na túto 
otázku: "Vo všetkej mnohotvárnej a zložitej ideovo-výchovnej práci, ktorú 
komunistická strana a sovietsky štát každodenne uskutočňujú medzi 
ľudom, má estetická výchova svoje osobitné a dôležité miesto." 

Teda ľudovosť tvorby neznamená len jednostranné vyhovenie vkusu, 
aby tvorba bola len ekvivalentom vkusu poslucháča. Chubov dôrazne 
poukázal na to, že pojem ludovosti nie je synonymom pojmu 1wpularity 
ani národnej formy. Jednoznačne odsúdil i v SSSR "módnu naivnú" 
snahu stotožniť hudobný realizmus s ľúbozvučnosťou. Odsúdil i názor, 
že "ak dielo nie je založené na tematickom materiáli ľudovej piesne, nie je 
ľudové, nie je národné, nie je realistické". 

Oproti úzkym poňatiam ľudovosti ako záležitosti úzkych vkusových 
problematík, k plnšiemu ponímaniu tohto pojmu máme možnosť dospieť 
z hladiska spoločen~kých záujmov ludu. Tvorbu môžeme označiť za ľudovú 
v plnom a dôslednom zmysle len vtedy, ak je objektívne v súlade alebo 
priamo vyjadruje spoločenské záujmy ľudu. Teda ľudovosť v zmysle tvorby, 
ktorá je na úrovni skutočne pokrokových spoločenských tendencií, je 
širším a plnším ponímaním ľudovosti ako ponímanie len jednostranného 
individuálneho vkusového nadbiehania. Pri tomto plnšom chápaní pojmu 
ľudovosti ústi teda problematika ľudovosti do problematiky straníckosti 
a ideovosti tvorby. "V súčasnej dobe splýva v umení socialistického realizmu 
idea ľudovosti s ideou straníckosti" - povedal Chubov na sjazde . 

Ak je umenie "neoddeliteľnou a organickou súčasťou socialistickej 
kultúry", tak je len prirodzené, že i umenie sa aktívne zúčastňuje "na boji 
a budovateľskej práci ľudu". Požiadavka straníckosti ako súčasti revo
lučného boja robotníckej triedy je jedna zo základných požiadaviek kla
dených na umenie, od ktorej teória socialistického realizmu nemôže upustiť. 
Revolučná straníckosť je najdôležitejšou súčasťou ideologického boja za 
novú spoločnosť, je ústrednou problematikou a v praxi i v teoretických 
úvahách má kľúčový význam. Požiadavka straníckosti nijako neprotirečí 
špecifičnosti umenia a vzdať sa tohto princípu znamenalo by upierať umeniu 
slúžiť najvyšším spoločenským ideálom: záujmom ľudu. V tomto zmysle 
straníckosť ako plnšia forma ľudovosti znamená humanizmus, čo nikdy 
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nebolo cudzie umeniu, práve naopak! "Hudobné umenie, rovnako ako 
každé opravdivé umenie, žilo a žije životom ľudu a vidí svoj vysoký 
cieľ v službe ľudu." Tento fakt musí zaväzovať každého skladateľa, ktorý je 
na mravnej a svetonáhľadovej úrovni. Ideovosť umeleckej tvorby, ideový 
dosah umeleckej tvorby je prirodzenou vlastnosťou umenia, no nám ide 
o ideovosť, základom .ktorej je "spojenie s ľudom". Môžeme povedať 
spolu so sjazdom sov. skladateľov, že "sme pre hudbu blízku životu, 
dramatickú, jasnú, obsažnú, prekrásnu svojou formou. Sme pre veľké zásady 
ľudovosti a ideovosti v hudobnej tvorbe". Každý estetický ideál, v duchu 
ktorého sa nesie skladba, má svoj spoločenský ideový dosah a tento fakt 
stavia každého skladateľa pred voľbu svojej umeleckej cesty. llúzia 
tretej cesty je len ilúziou o to viac, že neosobný pomer, umelecká neú
primnosť a nepoctivosť sú nezlučiteľné s mravným profilom umelca a na
koniec idú na úkor kvality umeleckej tvorby. Nejde len o to, nájsť pre 
určité idey nejaký a hociaký " umelecký" ekvivalent, ale umelecký výraz 
na takej úrovni, ktorá vyžaduje plnú a úprimnú subjektívnu účasť sklada
teľa na tvorbe . Popri požiadavke ideovosti a straníckosti ide nám o umelecky 
jedinečné diela a nielen o nahrážky umenia. 

PAVOL POLAK 

Bilancia a perspektívy "Bratislavskej 
. '" Jan 

Náš tohoročný hudobný festival, ktorý sa po prvý raz konal pod heslom 
" Bratislavská jar", skrýval za týmto novým názvom aj zmenené pod
mienky. V minulosti mal festival primerané finančné i umelecké predpoklady. 
Organizačné základy festivalu malo na starosti Povereníctvo kultúry a pri 
príležitosti festivalu sa utvoril osobitný festivalový výbor, ktorý mal 
právomoc a možnosti pozývať k nám väčšinu z najpoprednejších umelcov, 
vystupujúcich na " Pražskej jari" . Tento rok organizovala festival iba 
Slovenská filharmónia ako svoju skoro internú záležitosť v rámci svojich 
obvyklých abonentn)'ch koncertov. Kancelária Slovenskej filharmónie 
pochopiteľne nemá ani takú organizačnú právomoc, ani primerané finančné 
prostriedky, aby mohla usporiadať festival takých rozmerov a takej ume
leckej úrovne, aké u nás boli v minulosti. Podľa nových platných smerníc sa 
má festival, ako celoštátna inštitúcia medzinárodného dosahu, koncentrovať 
v Prahe ("Pražská jar" ), a na Slovensku má vyrásť druhý reprezentačný 
festival, podobného charakteru, v kúpeľnom meste Piešťany ("Piešťanské 
hudobné leto"). 

Z toho dôvodu je jasné, že " Bratislavská jar" sa svojou úrovňou a ná
plňou nemohla merať s našimi festivalmi v minulosti. Jeho kladnou strán
kou okrem vystúpení niektorých popredných sólistov, bola celková 
programová línia, vedená snahou zoznamovať našich poslucháčov vo 
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väčšom meradle ako predtým s nie
ktorými cennými ·dielami súčasnej 
hudby, ďalej uskutočňovanie už tra
dičného vystúpenia Českej filharmó
nie a po prvý raz brnenskej Štátnej 
filharmónie, ktorá svojím pozoruhod
ným programom zanechala sympa
tický dojem. 

Napriek tomu však znamenal to
horočný festh·al úpadok. Kým ťa
žisko našich minulých festivalov 
tvorili koncerty zahraničných umel
cov-účastníkov "Pražskej jari", za
tiaT toho roku u nás vystupovali iba 
piati, pričom účasť dvoch z nich pô
vodne nebola zaistená. Ostatní só
listi sa grupovali z našich umelcov, 
alebo sa získali výmenou za zahra
ničný zájazd SF, ba i na základe 
viac-menej náhodných známostí ale
bo spojení. Pravdepodobne pre finan
čné nedostatky vystupovali práve 
traja najlepší sólisti "Bratislavskej 
jari" -David Oistrach , Gioconda de 
Vito a L)'Via Rév - iba raz, takže 
ich ani zďaleka všetci záujemci ne
mohli počuť, kým ostatní, medzi 

David OU!tm ch, národný umelec S S SR, na 
svojom recitáli v Bratislave 

F oto : 8. 'Petráš-ČTK 

nimi, žiaľ i slabší, mali zaistené dva koncerty . .,Bmtislavská jar" ďalej 
nehostila žiadneho zo zahraničných dirigentov "Pražskej ja.ri" a jediný 
zahraničný súbor "Das europäische Bachensemble" sa kvalitou nevyrovnal 
orc~hestrom, ktoré sme u nás v minulosti počuli. 

Dalším nedostatkom bolo, že práve v čase " Bratislavskej jari" , keď sa 
Slovenská filharmónia mala plne venovať svojim festivalovým záväzkom, 
podnikla zájazdy, na " Pražskú jar" a do Brna a do Rakúska. Pravda, 
tento nedostatok môžeme vyčítať iba súvislosti k nášmu lokálnemu festivalu. 
Z celkového kultúrnopolitického hľadiska znamenali tieto zájazdy mimo
riadne dôležité udalost i a významné medzníky pre propagáciu našej hudob
nej kultúry, i pre samotnú filharmóniu. Tešíme sa z triumfálneho úspechu 
SF na jej prvom a preto historickom zahraničnom zájazde, ako aj zo vzor
nej reprezentácie slovenskej hudby na " Pražskej jari" a môžeme si len zo 
srdca priať, aby v budúcnosti bolo zájazdov čím viac. Ide tu len o to, aby 
sa záJazdy podľa možnosti zaradili v budúcnosti tak, aby nekolidovali 
s ."B;atislavskou jarou" . K ým v sezóne má SF každý týždeň svoj symfo
mcký koncert, práve cez festival mohla uskutočniť namiesto priati ch iba tri 
koncerty. 
Keďže sa aj " Pražská jar" začína skôr ako náš festival, bolo by azda 

možné uskutočňovať budúce zájazdy SF, ktoré, dúfajme, sa stanú tradičnou 
súčasťou pražského festivalu, v skoršom termíne, teda ešte pred začiatkom 

117 



"BratiElavskej jari" . (Aj česká filharmórúa prichádza k nám až po skon
čení "Pražskej jari" .) Podľa. možností by mala SF voliť taký program, 
ktorý by potom mohla celý uviesť v Bratislave, aby si zbytočne netrieštila. 
sily nacvičovaním väčšieho množstva skladieb v krátkom čase, ako to 
bolo toho roku, keď na svojich piatich zájazdových koncertoch mala na 
programe trinásť diel, z ktorých však len tri mohla použiť na bratislavskom 
festivale. Pritom treba ľutovať, že Kresánkovu II. orchestrálnu suitu, ktorá 
odznela u nás len raz na premiére, nepojali do programu, najmä keď popri 
známejších dielach Suchoňa, Cikkera, Kardoša a Očenáša dôstojne repre
zentovala na medzinárodnom fóre "Pražskej jari" vyspelú slovenskú hudbu 
aj v Bratislave! Pre termínovú kolíziu nemohol napr. prísť svetochýrny di
rigent Charles Munch do Bratislavy , ktorý dirigoval koncerty v Prahe 
a v Brne. 

Ak teraz porovnávame výsledky a úroveň tohoročnej "Bratislavskej 
jari" s bohatstvom umeleckých zážitkov uplynulej koncertnej sezóny, 
dochádzame k ešte negatívnejším uzáverom, lebo kým festivaly v minu
losti vždy ďaleko prevyšovali bežné koncerty, zatiaľ toho roku to bolo 
skôr naopak. 

Ak by v budúcnosti mali festivaly vyzerať tak, ako tento rok, vzniká 
otázka, či je účelné dávať týmto viac-menej obvyklým abonentným kon
certom vôbec názov festival , i keď sú v tomto období koncerty o niečo 

Zaslúžilý umelec Bŕeti8lav Bakala a an
glická hWJli stka Giooonda de Vito. Záber 
z koncertu Brnenského ~tátneho orchestra na 

Bratislavskej jari 
Foto: J. H erec 
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častejšie a zavítajú k nám naše dva 
reprezentačné orchestre z Prahy a 
Brna. To však ešte festival nevy
tvorí. 

Bola by tu, pravda, aj iná mož
nosť, ako by sa dal náš lokálny fes
tival pre budúcnosť zachrániť, ba 
ešte lepšie prispôsobiť našim miest
nym danostiam bez toho , žeby v 
celoštátnom meradle znamenal kon
kurenciu "Pražskej jari" či " Pieš
ťanskému hudobnému letu" . Aj v 
Brne sa koná miestny festival "Br
nenský máj" a podobne je to i v 
iných mestách v republike. Pravda, 
Slovenská filharmórúa by to ne
mohla organizovať iba z vlastných 
síl a v rámci svojej kompetencie. 
Očakávame od pripraveného nového 
zákonného usporiadania a organi
zácie koncertnej činnosti pre Slo
vensko zriadenie Ústrednej koncert
nej kancelárie, ktorá akiste umožní 
v spolupráci s Koncertním jedna
telstvím v Prahe styk so zahranič
nými umelcami a koncertnými kan
celáriami. Potom budeme môcť 

l 

a. 

pozývať k nám početných umelcov 
podľa našich špecifických požiada
viek a vyslať našich umelcov častej 
šie na zahraničné turné. Okrem budú
cej Ústrednej koncertnej kancelárie 
by sa mohli zainteresovať aj ďalšie 
miestne organizácie, predovšetkým 
Kultúrny odbor ÚNV v Bratislave 
a. v spolupráci s týmito činiteľmi by 
sa mohla vypracovať nová koncep
cia "Bratislavskej jari", prispôsobe
nej našim možnostiam, ktoré doteraz 
neboli využité. 

Predovšetkým by musel náš fes
tival mať oveľa širší rámec, musel 
by zachytiť ďaleko väčší okruh záu
jemcov a nemal by sa obmedziť na 
jedinú koncertnú sieň ; celé mesto 
by sa mohlo zapojiť do festivalového 
ovzdušia. Výnimočne krásna poloha 
Bratislavy so svojimi početnými 
parkmi, sadmi, záhradami, amfiteát-

Dimitrij Šostakovič(v strede) s d irigentom 
J. }•1. D ob1·odinským a V. Z áborským 

FotD: l\L P cterka 

rom, Dunajom, blízkymi jazerami, ale aj historický mi budovami s pa
mätnými sieňami, štýlovými nádvoriami, námestiami a kostolmi 
priamo volá po ich včlenení do festivalu. V rámci týchto podujatí 
by sa mali konať večerné serenády, komorné koncerty a populárne sym
fonické koncerty (napr. s Orchestrom bratislavského rozhlasu), ale aj 
koncerty na vode by vzbudili veľkú pozornosť. Tu by sa mohli uplatniť 
naši reprodukční umelci, ktorí sa všeobecne cez rok nedostanú veľmi často 
k slovu. Mohla by sa zapojiť aj zložka estrádnej hudby uskutočňovaním 
promenádnych koncertov a vystúpením našich ľudových súborov, SĽUKu, 
Lúčnice, UVSu. Príjmy z veľkých estrádnych vystúpení by sa dali použiť 
k financovaniu niektorých nákladnejších umeleckých podujatí, ktoré by 
sa ináč pre nedostatok prostriedkov nemohli uskutočniť. 

ilustrujeme bohaté možnosti na tomto poli niekoľkými príkladmi. 
Akiste by čarovne pôsobili večerné serenády na Primaciálnom .námestí 
alebo v parku na hrade. Výborné umiestenie by našli komorné koncerty na 
nádvorí Starej radnice alebo Slovenskej národnej galérie, pri zlom počasí 
v sieni niektorej historickej budovy, napr. Zrkadlovej sieni radnice, čitárni 
Univerzitnej knižnice a pod. Akiste veľký ohlas by vyvolala " vodná" 
hudba na Dunaji alebo na niektorom jazere pri Železnej studničke. Kon
certy populárnej symfonickej hudby by boli vhodne umiestené napr. 
v Petržalskom sade alebo záhrade Pionierskeho paláca Klementa Gottwalda, 
pri zlom počasí v Koncertnej sieni čs. rozhlasu. Veľkej pozornosti by sa 
tešili vystúpenia našich ľudových súborov v hradnom amfiteátri alebo 
v estrádnej hale PKO, nemenej ako promenádne koncerty v parku na 
Hviezdoslavovom námesti alebo v Horskom parku. 

Týchto niekoľko návrhov, pravda, nevyčerpáva ani zďaleka všetky 

119 



Národný umelec .lll[ikuláš Schneider-Trnav
ský s pol s kým dit·igentom W itoldom Rowic

kým na posedení v Piešťanoch 
· Foto: J. H erec 

naše možnosti. Takýmto spôsobom 
by náš festival dostal špecifickú "bra
tislavskú" tvárnosť, .veď včlenenie 
svojráznych; lokálnych daností do 
festivalového konceptu fje charakte
ristické pre väčšinu festivalov. 

Samozrejme, významné podujatia, 
koncerty Slovenskej filharmónie, hos
ťujúcich súborov i sólistov, by sa na
ďalej konali v reprezentačnej koncert
nej sieni SF, kde by bolo umelecké 
ťažisko festivalu. Svojou umeleckou 
náročnosťou by tieto koncerty účinne 
kontrastovali s horeuvedenými 'popu
lárnejšími. ·I tu by, ' pravda,' ~mala 
dramaturgická línia dbať o sph1enie 
opravdu festivalových požiadaviek 
a zameriavať sa predovšetkým na 
reprodukciu mimoriadne vzácnych, 
monumentálnych, opravdu slávnost

nej príležitosti prispôsobených a predurčených diel, ktoré sa na obvyklých 
koncertoch len málokedy predvádzajú. Aj Miešaný sbor SF by mal každo
ročne pripraviť niektoré z významných diel orat oriálnej tvorby. Netreba 
azda zdôrazňovať, že b y ~a pri všetkej programovej mnohostrannosti 
kládol obzvláštny zreteľ na uvádzanie diel nášho storočia. Práve tak je 
samozrejmé, že predvádzanie reprezentatíV11ych diel našich skladateľov je 
nevyhnutným predpokladom na to, aby náš festival ukázal svojráznu 
slovenskú nôtu a tým splnil jednu zo svojich dôležitých funkcií. Zaujímavé 
by bolo a j zaradenie diela niektorého v Bra tislave narodeného skladateľa, 
ako napr. klasického J. N. Hummela alebo neskororomantického symfonika 
Fr. Schmidta, ktorého diela budia v zahraničí veľký záujem. Malo by sa 
vziať do úvahy, že početní veľkí skladatelia, počnúc J. Haydnom a končiac 
B . Bartókom , sa častejšie zdržiavali v Bratislave, resp. tu koncertovali, 
takže zaradenie niektorých z ich diel do festivalového rámca by m alo tiež 
svoje opodstatnenie. 

Do festivalu by sa mohla zapojiť aj zložka operná a baletná, uvedením 
niektorého diela na voľnom priestranstve, ktoré sa svojím charakterom 
hodí na to, ďalej prípravou premiéry niektorého významného diela v čase 
festivalu a konečne pozývaním sólistov i celých operných súborov k pohos
tinskému vystupovaniu. Sem by zapadlo aj usporadúvanie rôznych výstav. 

Takáto festivalová koncepcia by plne využila, ale vôbec nepresahovala 
naše miestne možnosti, zásadne by sa pritom odlišovala od obvyklej hu
dobnej sezóny, svojím prispôsobením sa k miestnym danostiam a využitím 
voľného priestranstva by bola opravdivou " Bratislavskou jarou" a umož
ňovala by a j našim umelcom v najširšom meradle sa uplatniť. Svojou 
širokou platformou a žánrovou pestrosťou by festivalová myšlienka vošla 
do vedomia najširších vrstiev nášho obyvateľstva a bola by v súlade so 
slávnou hudobnou minulosťou nášho mesta. 
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ROMAN RYCHLO 

Kardošove klavírne skladby pre mládež 
op. 27 

Inštruktívne skladby patria me
dzi najmladšie v slovenskej hudob
nej tvorbe. Postupne však rozrastá 
sa aj táto oblasť a objavujú sa 
zatiaľ ojedinelé, ale pritom cenné 
pokusy našich hudobných škôl, us
poradúvať celovečerné žiacke kon
certy z diel slovenských autorov. 

Po Suchoňových " Obrázkoch zo 
Slovenska" prichádza D. Kardoš so 
svojimi " Klavírnymi skladbami pre 
mládež op. 27''. Svojským spôsobom 
zhosťuje sa v nich veľmi zodpovednej 
úlohy, pričom organicky nadväzuje 
na vlastnú predchádzajúcu klavírnu 
tvorbu, najmä na svoje, dnes už zná
me "Bagately" . Po každej stránke 
dostáva sa autor oproti "Bagate
lám" dopredu a je veľmi zaujímavé 
sledovať tento jeho vývoj , ktorý vo 
viacerých smeroch znamená veľký 
pokrok a rast. Bohaté a rozvoja
schopné invenčné n ápady sú kom-

D ezider Kardoš 

pozične majstrovsky zvládnuté a uspôsobné danej forme, ktorá je 
prostá, priesvitná a jasná. Architektonicky je stavba pevná a pre
svedčivá. Obsahove sa Kardoš odpútava od prekomponovanej ľudovej 
piesne a dostáva sa na platformu programových obrazov, vyjadrených 
melodikou, ktorá je veľmi blízka dnešnej našej študujúcej mládeži. Po 
harmonickej stránke, o ktorej bude reč neskôr, neprekračuje Kardoš 
rámec diatoniky . Formová stavba je pomerne jednoduchá, pretože ide 
o menšie, krátke skladbičky, v k torvch sa Kardoš zväčša pridržiava formy 
piesňovej. Technický stupeň ťažkosti je temer všade úmerný obsahu. 
Z každého taktu tu vidno, že autor pristupoval k tejto práci veľmi seriózne 
a zodpovedne a že každý i ten najmenší útvar nielen precítil , ale a j pre-
myslel. · 

Pokúsme sa však nazrieť do nových Kardošových Klavírnych skladieb 
očami učiteľa, vyučujúceho na hudobnej škole, ktorý ich bude uplatňovať 
vo svojej každodennej pedagogickej praxi. Tu nám, napriek naprostej 
kompozičnej dokonalosti týchto skladieb, vystupujú do popredia určité 
problematické momenty. 

121 



Vo všetkých týchto skladbičkách prihovára sa nám D. Kardoš jasnou 
rečou a tlmočí svoj názor na inštruktívnu tvorbu. Hlavný problém inštruk
tívnej tvorby vidí v dokonalom zabezpečení horizontálnej melodickej 
línie vo všetkých hlasoch. Túto snahu autora možno bez výhrady považovať 
za správnu, pretože melódia je skutočne tou cest.ou, po ktorej sa dostávame 
až do hfbky detského citu. Peknej melódii je prístupný každý žiak, má ju rád 
a veľmi ochotne ju hrá. 

Snaha po melodičnosti nie je u Kardoša novinkou. Je dobre známe, že 
v dobrom úmysle, zabezpečiť melodiku všetkých hlasov, dostáva sa niekedy 
tak ďaleko, že ju uprednostňuje aj v neprospech vertikálneho efektu harmo
nických súzvukov. Pokiaľ však ide o symfonickú tvorbu a iné diela, ktoré sú· 
po stránke kompozičnej a techn~ckej v:cholne expo~?van~, možno o to~to, 
niekedy až neúprosnom stanov:1~ku diskutovať, pnco~ Je nevyhnu~ne .ho 
rešpektovať, ako rozvojaschopny prvok v KardošoveJ tvorbe. Pok1aľ 1de 
o inštruktívnu tvorbu, vec sa má ináč a javí sa v zložitejšej podobe. Je 
známe, po stránke harmonickej je Kardoš veľmi smelý a priebojný. Niet 
pochyby o tom, že harmonická smelosť je v súčasnej hudbe jednou z ne
vyhnutných podmienok úspešnej tvorby. Pokiaľ však ide o inštruktí~n.u 
tvorbu, bolo by potrebné zvážiť, ako ďaleko je možné zachádzať a Čl Je 
nevyhnutné v snahe priblížiť našej študujúcej mládeži súdobé moderné 
harmónie -uplatňovať mimoriadne smelé útvary. 

Dostávame sa takto do nemilej situácie, v ktorej správne kompozičné 
stanovisko stretáva sa v určitom "konflikte" so zásadnými hudobno-peda-
gogickými kritériam~. . , •. • 

Osobitným problemom pre skladateľa Je uchovať od zaCiatku az do 
konca názorový, ideový, estetický a kompozičný rámec inštruktívnej 
tvorby. Temer všetci naši skladatelia v tomto ohľade začnú vždy kompo
novať tak že sa prispôsobujú detskému indivíduu, ale na ďalších stránkach 
pomerne fahko opúšťajú skro~ný rámec, ktorý vym~d~?}e inšt!uk~ívn_a: 
tvorba. Stalo sa to aj Kardošovi. D. Kardoš, v snahe pnblíz1ť našeJ mladez1 
novodobú paletu harmonických útva:ov, za:chádza v n~ektorý~h miesta~~ 
priďaleko a pomerne ľahko, bez toho, zeby Sl to uvedomil, necha sa strhnuť 
pracovným zápalom a dostáva sa do zajatia zrelého kompozičného štýlu. 
Po stránke harmonickej vytvára takto súzvuky, ktoré sú skvelé, maximá~e 
rozvojaschopné, ale ktoré v ušiach hudobne menej vyspelého žiaka viz~eJÚ 
nezrozumiteľne ba niekedy, berúc do ohľadu ešte nevypestovany uder 
a nevycibrený 'vkus dieťaťa, až drsne. Treba vysoko hodnotiť, že Kardoš 
nekompromisne a rigorózne pridržiava sa svojich, ináč pozoruhodných 
a serióznych hudobno-kompozičných stanovísk, ale vzhľadom na krehkosť 
a ·jemnosť detského citu bolo by predsa len správnejšie túto vec zvážiť, už 
vzhľadom na to, že detský svet citovych zážitkov je po stránke kvalitatívnej 
iný, ako cit dospelého člo_veka., Prisilne pôso?.ia~e. harn~o~ické ~ontrasty , 
pomerne kompaktné kulmm~čne plo~hY: a zlozi~Jš~e m~sh~nkove .~ochod~ 
môžu ľahko naštrbiť krehky detsky Cit, ktory este me Je stabil1zovany 
a nemá náležitú oporu v ničom konkrétnom, okrem rozprávkového sveta 
detskej fantázie. Predčasne rozrušená hladina spontánneho detského · citu 
nepôsobí priaznivo na jeho ďalšie pestovanie. 

Z tohto hľadiska je inštruktívna tvorba temer vždy ťažkým skúšobným 
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kameňom aj pre najvyspelejšieho skladateľa. Potvrdzujú to aj Kardošove 
Klavírne skladby pre mládež. Pretože sa tu žiada, aby sa skladateľ vyja
droval technicky prístupne a architektonicky pomerne skromne, musí 
skladateľ v celej skladbe zásadne upustiť od používania kompletne obsade-' 
ných harmonických súzvukov a musí voliť útvary, pozostávajúce iba 
z tých najdôležitejších a najtypickejších hlasov. Tým sa však efektívnosť 
hlasových kontrastov často zvyšuje a vzniká problém, ako sa vyjadrovať, 
aby to bolo - napriek temer bezvýhradnému používaniu neúplných 
harmonických útvarov - harmonicky bohaté, ale pritom aby forma 
zostala prostá a jednoduchá a aby sa proporcie nerozrástli do nežiadúcich 
dimenzií. Tomuto problému nemohol sa vyhnúť ani Kardoš a riešil ho na. 
niektorých miestach veľmi šťastlivo, inde zase menej vhodnou · cestou. 

Otázka, ktorý súzvuk pôsobí na detský sluch ľubozvučne , závisí spra
vidla na výchove a prostredí, v ktorom dieťa vyrastá. Po tejto stránke 
nemôže byť spon1 o tom, že prostriedkami modernej pedagogiky je možné 
vypestovať u dieťaťa taký stav, v ktorom sa utlmí reakcia na počutie 
veľkej septimy, alebo zväčšenej oktávy a v ktorom si dieťa navykne aj na. 
ostrejšie znejúce súzvuky. Zostáva však otvorenou otázka, či je to správne, 
keď si dieťa na vyká už od malička na prudké citové napätia a či by nebolo 
správnejšie dbať na to, a.by detský cit pre zažitie harmónií vyvíjal sa zvoľna, 
prirodzene, ale pritom zámerne. Domnievame sa, že tá druhá cesta bola by 
správnejšia, hoci vieme, že kompozične ju ovládnuť a pritom neustúpiť od 
správneho názoru, že naše deti majú si už od malička navykať na stav~bný 
materiál súdobej, najmä však domácej hudobnej tvorby, je veľký a dosiaľ 
nerozriešený problém. 

Vezmime napríklad "Prekáračku" z Kardošových Klavírnych skladieb 
op. 27. Konfrontujme 19. a 20. ta.kt 

Allegro 910coso~ ~ , p Jl, ." J ~ ~ 
' , 

f.. .""",.. 

.l 

... ff atď 

" - ......... ' > stm . 

.. 
J L.,..J.....J - - -

alebo iné miest.o tej istej skladbičky 

v 
ff atd.' 

l 

l23 · 



prípadne jej kulmináciu s intonačný mi problémami, ktoré učitelia: 
hudobných škôl súčasne riešia. Dostaneme sa do situácie, v ktorej si málo-· 
ktorý učiteľ bude vedieť poradiť. Ide totiž o to, že žiak na danom technickom 
stupni n e m á e š t e s t a b i l i z o v a n ú i n t o n a č n e - s l u c h o v ú 
p re ds ta v u a že sa tu črtá nebezpečenstvo predčasného jej uvoľnenia. 
Kulminačná gradácia, ktorá je ináč majstrovsky rozriešená, pôsobí na 
detský cit až prisilne. 

Z toho vyplýva, že v inštruktívnej tvorbe je nevyhnutné robiť určitý 
kompromis, pokiaľ ide o zabezpečenie súvisu medzi horizontálnou melodikou 
a vertikálnymi harmonickými útvarmi. D. Kardoš v mnohých skladbičkách 
dokazuje, že vie nájsť veľmi vhodné riešenie týchto vzťahov. Tak napríklad 
"Melancholické intermezzo" môže poslúžiť vzorom pri demonštrovaní správ
nej väzby melodických a harmonických proporcií. Tak isto melodicky 
osobitne bohatý "Malý valčík", alebo skladbička " V samote", prípadne 
"Pieseň bez slov" sú dôkazom, že Kardoš vie správne rozriešiť problém 
organickej jednoty medzi technickým stupňom, melodikou, harmonickou 
väzbou a architektonikou. Aj "Prekáračka", pokiaľ by ju zahral technicky 
zrelý konzervatorista, pri určitej úderovej vyspelosti, vyznie ako skladbička 
veľmi chutná a umelecky cenná (vyššie spomenutá pripomienka týka sa iba 
možnosti prevedenia žiakom menej vyspelým na hudobnej škole). 

Posledné dve skladby z op. 27 a to "Humoreska" a "Toccatina" patria do 
vyššieho technického stupňa, na ktorom intonačná stránka je úmerná 
harmonickému stavebnému materiálu, ktorý autor uplatňuje a preto tento 
problém sa ich netýka. 

Považujeme za potrebné osobitne sa ešte zmieniť o technickej stránke 
Kardošových Klavírnych skladieb pre mládež a to pokiaľ ide o rýdzo 
klaviristické ich zvládnutie. Po tejto stránke dostáva sa Kardoš týmito 
skladbami o veľký kus dopredu oproti svojim "Bagatelám". Kým "Ba
gately" javia sa ako skladbičky dosť nesúrodé a to v tom zmysle, že ich 
technický stupeň nie je vždy úmerný ich obsahu, v nových Klavírnych 
skladbách op. 27 D. Kardoš javí znaky určitých skúseností, z ktorých vedel 
náležite ťažiť. Klavírne skladby pre mládež možno označiť po tejto stránke 
za súrodé. 

Škoda, že následkom dosť obľúbeného spôsobu vedenia hlasov, ktoré 
D. Kardoš rád používay vzniká časté prekrývanie alebo kríženie rúk, 
prípadne prekrývanie tých istých tónov pravou a ľavou rukou súčasne, 
čím sa značne komplikujú požiadavky technickej zrelosti. Ako typické 
miesto pre demonštráciu tohto útvaru nech poslúži nasledujúci príklad 
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zo skladbičk~ "V samote", prípadne už vyššie spomenutý príklad č. 2. Snáď 
?Y bolo spr~vne upustiť v ~štr~ktivnej literatúre od používania príliš 
uzkych hra?1c~ poloh~ v k~rych_ Je ~e'7~utné prekrývanie rúk, pretože 
ten~_ techmcky p~o~lem; aJ keď Je -~ol~zlt?:,a tr~ba ho riešiť, predsa len vo 
SV?J~J podstate, me Je rydzo '.'klavmstiCky a Je to pre učiteľa pomerne 
ťazka úlo~a zvladnuť ho, na mžšo~ technickom stupni žiakovej zrelosti. 

Z .a~alJZY Kardošo~ych ~aVIrnych. skl~eb pre mládež op. 27 
yysVItá, ze aut~r u?~ra sa v ~Jto oblasti SVOJeJ tvorby cestou osobitnou, 
m?u ako ostatm n~s1 sklada~eha. Tento postup je za danej situácie, ktorá 
vl~ney v h~~obneJ pe~agog~ke a v inštruktívnej tvorbe, veľmi správny. 
Tym, ze nas1 skladatelia pnstupujú z rozličných hľadísk k tomu istému 
problému, _vytvár.~ jú_ sa po~mien~y pre jeho podchyt~nie a hudobno-vedecké 
sp~acovame. SvoJimi Klavm1yllll skladbami pre mladež D. Kardoš značne 
pnspel v boji za našu inštruktívnu tvorbu nového razenia. Skutočnosť že 
naši poprední vynikajúci skladatelia začínajú venovať zvýšenú pozor~osť 
tvorbe :pre roláde~, ynaplň~ nás určitým uspokojením a oprávňuje predpo
kladať, ze sa naša mstruktivna tvorba bude v ďalšom ešte sľubnejšie vyvíjať. 

EUGEN Š IM ÚN EK 

K otázke majstrovstva 

~·acionálr:e ú~~hyyo ~mení sl_e~~jú ?byčajl_le cieľ odhaliť podstatu umenia, 
p~1čo~ do~pwv~JU k ~rt;<"t.mšpec~ficnostt umema: k špecifičnosti buď v zmysle 
puhe] odlisno~~l od ~ych dru~ov ~vorivej aktivity človeka, alebo v užšom 
zmysle, k poZiadavkam, ktore ma umenie spfňať, a le ktoré sú ešte stále 
v medziach tejto špecifickej odlišnosti. 

I k~ď ide v umení o špecifickú tvorbu, majstrovstvo umeleckej tvorby sa 
nedos~ahne len v splnením P?ži~daviek abs~ra~tných poznatkov o špecifičnosti 
ume~1a. Pretoze .umelecke dielo sa neda uplne vyčerpať pojmovým po
z?amm, _vyhove~e po~natkom o špecifično::.ti umenia nemusí byť o sebe 
este ma]stroyskym vyko~om. V kofkých dielach nachádzame špecifické 
zna_ky umema a pre~sa wh nepokladáme za majstrovské. Stotožňovanie 
ma1~trovstva so špecifi~nosťo~ umenia bral~ by nám možnosť odstupňová
vama čo do. umeleckeJ kvality, umeleckeJ hodnoty, sily a vydarenosti. 
Preto, z hľadisk~ umel~ckého majstrovstva nestačí, aby tvorba dosahovala 
len n~roky šp_ecifičnostl: aby bola len hudbou, výtvarníctvom, básňou _ .. 
Analyzou dosiahn~té abstraktné špecifické znaky umenia nemôžu vystačiť 
ako recept pre ma3strovs~ú tvorbu. Často sa i u nás uspokojujeme tým, že 
umel~cka ,tvorba dosahuJe úroveň špecifičnosti, no menej zdôrazňujeme, 
~e?eJ .. trva!lle na ~~· aby umelecká tvorba dosahovala kritérium umeleckej 
~ed~necn:ost~ v- ~nténu~ umeleck~ho majstrovstva. Neexistuje majstrov
~~~? m1mo ~pe01~čno~t1 toho-ktoreho umenia, no pojem majstrovstva je 
uzs1 ako poJem specdičnosti umenia vôbec. V rámci špecifičnosti je viac 
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·možností umeleckého výrazu, no pri nárokoch majstrovstva ide o jedinečný 
~az zámeru. Špecifičnosť.- ale na jedinečnom stupni! 

Častý je náhľad, že otázka majstrovstva je otázkou "ako" , len záležitosťou 
formy. Ide v majstrovstve skutočne len o dokonalosť formy ? 

Význam formy v umení je nesporne závažným momentom, no plný zmy
sel umeleckej tvorby nevyčerpá va. Bezo bsa ž ná formo vá "tvorba", ktorá môže 
byť len prázdnou schémou, nemôže byť umeleckou tvorbou, najmä nie v hu
dbe. Formová konštrukcia bez minimálneho hudobno-estetického zmyslu 
a obsahu - do ktm·ého rovnako tnusia sublimovať všetky mirnohudobné obsahové 
záme1·y - nemôže znamenať estetickú (tým menej umeleckú) hodnotu pre 
človeka. Hudba sa stáva hudbou predovšetkým svojim špecifickým hudob
ným estetickým zmyslom, teda obsahom . . Ako v umení vôbec, ani v hudbe 
nejde len o formu, tý m menej len o obsah. Otázka umenia je zároveň a sú
časne otázkou formy i obsahu, navzájom sa aktívne vymedzujú, podmie
ňujú , dialekticky určujú. Preto i otázka majstrovstva, ako špecifičnosti 
na jedinečnom stupni, je súčasne záležitosťou obsahu i formy. To kon
krétne z hľadiska jedinečnosti znamená 'JWlximálnu obsažnosť tematickej 
i dynamickej formy skladby v zmysle esteticko-hudobnej výraznosti, 
maximálnu hudobno-estetickú obsahovú nasýtenosť ich adekvátnosti 
v zmysle vyzretej vyhranenosti a spontánnosti estetického zámeru. Darmo 
bude mať skladba racionálnym kritériám vyhovujúcu tematickú i dyna
mickú formu , darmo si budú navzájom zodpovedať, ak nenadobudnú 
svojou hudobno-estetickou obsažnos(ou a zmyslom špecifickú váhu jedineč
ného hudobného prejavu. Skladba sa stáva menej alebo lepšie vydareným 
umeleckým dielom práve stupňom svojej hudobno-estetickej obsahovej 
významnosti (s nový m dôrazom, že do tejto významovosti musia subli
movať i mimohudobné " obsahy", ak sa chcú stať skutočným obsahom 
hudby), špecifickou váhou tohto obsahu a ďalej mierou , akou sa obsah 
v skladbe skutočne konkretizuje. Prázdna forma bez hudobno-estetického 
zmyslu, bez hudobno-estetického obsahu (prázdna technická konštrukcia)· 
nie je hudbou a nemôže byť ani umením. Stupňom hudobno-estetickej 
obsažnosti rastie hodnotnosť skladby ako hudby . Nakoniec sa teda i ma j
strovstvo kompozície zvrtne na otázke hudobno-estetickej obsahovej jedi~ 
nečnosti , na jedinečnosti jej hudobno-estetického zmysl1t. Ide pravda o ob
sažnosť, ktorá vo svojej ind.i-:iduálnej a konkrétnej jedinečnosti je i zá
ležitos(ou formy . Obe sa navzájom vymedzujú a určujú. 

Stupňom imanentnej hudobno-estetickej obsažn osti skladby rastie jej 
esteticko-umelecký v.)rznamový zmysel, jej sila účinku , podmanivosti, 
strhujúcosti a presvedčivosti: t~ím i jej spoločenská a realist ická hodnota. 
Stupňom hudobno-estetickej obsažnosti a nosnosti skladby rastie jej 
umelecká objektivita a všeobecná umeleck á platnosť a odolnosť voči 
dobovej relativite. Význačné majstrovské skladby sú velké práve t ýmto 
svojím jedinečným hudobno-estetickým zmyslom. V tomto zmysle sú 
originálne a toto je práve jediný zmysel umeleckej originality, ktorá má 
pre umeleckú tvorbu význam hlavne pre správne ponímanie majstrov
stva. Originalita v zmysle jedinečného hudobno-estetického zmyslu, 
jedinečnej hudobno-estetickej hlbky , jedinečnej hudobnej konkret izácie 
určitého obsahového, významového alebo ideového zámeru. Voči falošným 

126 

• 

ponímaniam majstrovstva ak o záležitosti len technickej zručnosti, tech
nickej novoty alebo atraktívnosti stavia naša estetika požiadavku originality 
v zmysle j edinečného hudobného prejavu s maximálnou špecifickou váhou 
hudobno-estetickej obsažnosti a tým výraznosti. Voči rutinovanosti a voči 
schematičnosti staviame ponímanie majstrovstva ako niečo "jedinečného" 
so svojou umeleckou hodnotou, ako záležitosť eminentne tvorivú a v tomto 
zmysle pôvodnú. Ide o diela esteticky objavné, ktoré svojou jedinečnou 
pôvodnosťou dokážu obohatiť hudobnú tvorbu. Opravdu majstrovská 
tvorba je nesmierne individuálna, nesmieme si ju však mýliť s individua
lizmom a subjektivizmom. 

K takejto jedinečnej t vorbe sa, pravda, nevystačí len bežnou remeselnou 
tvorbou , ktorá často plodí nie dosť vyzreté a hlboké diela. Skúsení autori 
v záujme jedinečnosti spoliehaj ú sa a čakajú skôr na vnútorný reflex-i keď 
sa tento dostavuje niekedy len po úpornom hľadaní - keď už nemajú dojem 
zložitosti, problémovitosti, ale len pocit bezprostredného spontánneho 
hudobného prejavu. Patrí k talentovanosti skladateľa, že sa mu t ieto 
reflexy dostavu jú s jedinečnými tvorivými víziami. Sú to vzácne chvíle 
inšpirácie a intuície. 

Prečo t akýto dôraz a prečo toľké volanie o jedinečnosť 1 
Predovšetkým preto, že ešte ani dnes nie je zriedkavosť<> u názor , že 

poslucháčstvo svojou umeleckou a percepčnou úrovňou nedosahuje hudo hnú 
tvorbu vysokej ma jstrovskej úrovne a preto vraj treba spustiť z týchto 
nárokov. Takýto vulgarizujúci názor neraz zrážal umelecké nárok y na 
tvorbu. Akoby práve majstrovské skladby svojou umeleckou jedinečnosťou 
neboli tým najsilnejším faktorom, pôsobiacim na vedomie poslucháča. 
Akoby práve tieto diela svojimi trvalými hodnotami skôr či neskôr nepre
nikli bezpečne do vedomia poslucháča. Umelecky jedinečné majstrovsk é 
diela poslucháč prv či neskôr musí uznať. Je však pochybné, či sklad ateľ 
má spustiť z kritérií majst.rovskej jedinečnosti z falošného ohľadu n a 
poslucháča. Či z falošnej servilnosti mu má dať skladby, o ktorých je sám 
presvedčený, že sú umelecky menejcenné1 

Tendencie znižovania umeleckých nárokov nemajú v umeleckej tvorbe 
miesta - i keď sa objavujú niekedy a.ko mylné ponímania dobrých úmyslov. 

·Tieto tvrdenia sú protiumelecké. Sú vlastne namierené proti umeniu a v pod
state urážajú a podceňujú i samotného poslucháča tým , že mu nepriznávajú 
právo na jedinečnú umeleckú tvorbu. Pri umeleckej čestnosti a statočnosti 
malo by byť prirodzenými ambíciami každého skladateľa dosiahnuť maj
strovskej jedinečnosti a neuspokojiť sa len dosiahnutím úrovne špeci
fičnosti. Takéto prirodzené a zdravé ambície nijako neprotirečia spolo
čenským nárokom na hudbu. Práve naopak! Skladba môže maximálne 
plniť svoju spoločenskú úlohu len ako umelecky jedinečná skladba. 

Srdečne blahoželáme našim mladým umelcom, ktorí dô8tojne reprezentovali 
naše umem·e na VI . / e8tivale mládeže v Mo8kve. L aureátmi / e8tivalu a držitelmi 
zlatých medai lí 8a 8tali cimbali8ta Matej Farkaš, cimbalová hudba Eugena 
Farkaša, kapela ludových ná8trojov Lúčnice a tanečná 8kupina Lúčnice. 
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LADISLAV MOKRÝ 

Na okraj "Dejín slovenskej hudby" 

Slovenská hudobnohistorická spisba bola pred nedávnom obohatená 
dielom "Dejiny slovenskej hudby", ktoré predstavuje doteraz najobsiahlejší 
pokus o systematické vylíčenie vývoja hudobnej kultúry na Slovensku. 
Vydanie tejto publikácie nám poskytuje príležitosť stručne načrtnúť 
terajši st.av domáceho bádania o vývoji hudby na Slovensku, ako sa zračí 
v spomínanej práci i jeho ďalšie bezprostredné úlohy. 

" Dejiny slovenskej hudby " sú výsledkom kolektívneho úsilia dvanástich 
slovenských muzikológov. Pôvodným zámerom tohoto autorského kolektívu, 
ktorý na podnet Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied začal 
roku 1952 s prípravnými prácami, bolo napísať širšej verejnosti určený 
náčrt vývoja slovenskej hudby, založený predovšetkým na kritickom 
sústavnom výklade skutočností, známych zo staršej literatúry, nové 
výskumy heuristické sa pôvodne nesledovali. Táto koncepcia sa čoskoro 
ukázala ako príliš úzka. Vo viacerých prípadoch boli fakty, tradované 
staršou literatúrou natoľko kusé, že nemohli slúžiť ani za východisko. 
Preto bolo treba napr. stať o hudbe v 19. stor. založiť na novom rozsiahlom 
pramennom skúmaní. Podobne boli po prvý raz podrobené štúdiu pramene 
hudobného klasicizmu, ktoré vyniesol na povrch prieskum slovenských 
archívov a knižníc, organizovaný Ústavom hudobnej vedy SA V. I ostatné 
state, založené predovšetkým na známom materiáli, poskytujú podstatne 
bohatší obraz o hudobnej kultúre príslušného obdobia než napr. v roku 1949 
vydaný "Vývin hudobnej kultúry na Slovensku", pretože boli podrobnejšie 
analyzované. Po prvý raz boli tiež využité výsledky zahraničného, najmä 
maďarského bádania o prameňoch slovenskej proveniencie. 

Pôvodná koncepcia "Dejín slovenskej hudby" ako stručného náčrtu 
zostala v pla.tnosti , len pokiaľ išlo o obmedzenie, resp. vylúčenie poznám
kového aparátu, odkazov na literatúru a obrazových ilustrácií - na škodu 
celej publikácie, ktorej neprispel ani zctlhavý výrobný proces. 

Vcelku je teda význam "Dejín slovenskej hudby" predovšetkým v tom, 
že oboznamujú širokú čit.ateľskú obec s bohatými faktami, svedčiacimi 
o aktívnej účasti hudby na duchovnom živote Slovenska v minulosti 
i v súč.asnosti. Výklad týchto skutočností však nemožno vo všetkých prí
padoch považovať za definitívny, pretože nám často boli známe iba ako 
izolované fakty bez širších súvislostí umeleckých i spoločenských, ako aj 
preto, že v budúcnosti iste budú osvetlené objavením nových, azda aj 
významnejších prameňov. 

Tým prirodzene nie je vyčerpaný prínos "Dejín slovenskej hudby" pre 
slovenskú hudobnú historiografiu. Sú ony významným medzníkom už 
i preto, že zjednotili široký kolektív muzikológov na diele veľkého kultúr
neho dosahu. Spoločným znakom práce všetkých autorov bolo úsilie o zvedeč
tenie hudobnohistorickej práce, prejavujúca sa v snahe o celostné chápanie 
umeleckých faktov z hľadiska ich spoločenskej funkcie. Táto snaha, i keď 
nemohla byť vždy realizovaná do dôsledkov pre nedostatočnú preskúmanost 
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mnohých fáz vývoja našej hud
by, priniesla cenné výsledky 
v mnohých statiach, ktoré sa 
tÝm kvalitatívne líšia od všet
kého, čo bolo o danom pred
mete napísané v minulosti. 
Skúsenosti získané pri práci na 
"Dejinách" budú preto vý
znamné i pre ďalší rozvoj slov en
skej hudobnej historiografie. 

Pre ďalší vývin slovenskej 
hudobnej historiografie budú 
však rozhodujúce uzávery, kto
ré vyplynú z kritického hodno
«mia "Dejín slovenskej hud
by", a to predovšetkým zo 
strany domácich i zahranič
ných odborníkov, no i zo stra
ny našej kultúrnej verejnosti, 
ktorej sú " Dejiny" určené. Je 
isté, že aj autori " Dejín" sa 
k svojej práci postavia kritic
ky - najmä preto, že od na
písania niektorých statí uply
nulo už päť rokov. Bez toho, 
žeby som chcel predbiehať 

Anonymný drevoryt zo XVI/XVII. stor., roz
iírenvý v tlačiach skalického tklliara Skarnicla 

výsledky tohoto hodnotenia, možno už dnes naznačiť úlohy hudobno
historickej práce na Slovensku v budúcnosti. 

Na prvom mieste treba spomenúť urýchlené ukončenie prieskumu 
hudobných prameňov na SloveruJku, ktorý robí hudobno-historické oddelenie 
Ústavu hudobnej vedy SA V. Bez úplného prehľadu o všetkých prístupných 
prameňoch nebude totiž v budúcnosti možná žiadna sústavná bádateľská 
práca. Bude tiež treba zabezpečiť sústavné zverejňovanie výsledkov prie
skumu, aby o nich boli informované aj odborné kruhy, priamo na prieskume 
nezúčastnené. Paralelne s prieskumom domácich archívov a knižníc pre
biehajúci prieskum sloveník a slovákumov v zahraničných inštitúciách 
t reba zintenzívniť a rozšíriť. 

Rovnako je nanajvýš aktuálne zriadenie sloveruJkého ústredného hudoliného 
archívu. Doterajšie kroky v tomto smere svedčia o tom, že ani štátnej správe 
nie je zrejmé, o aký ústav nám teraz predovšetkým musí ísť. Prvoradou 
potrebou slovenskej hudobnej kultúry je dnes archív, nie múzeum; archív, 
ktorý by odborne uskladňoval pramenný materiál z miest, kde je vy
stavený poškodeniu alebo zničeniu a tým zabránil ďalším stratám, ktorý 
by ďalej centrálne evidoval všetok pramenný materiál, vzťahujúci sa na 
hudobnú kultúru Slovenska, tento materiál pripravoval pre bádatelskú 
prácu a napokon sústreďoval všetky priame i nepriame pramene o vývoji 
slovenskej hudobnej tvorby a hudobného života v súčasnosti. Ani o jednu 
z týchto úloh nie je v súčasnosti postarané (azda až na evidenciu prameňov, 
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ktorú prevádza ÚHV SAV, hoci priamo nesúvisí s jeho pracovnou náplňou). 
Pred slovenskou hudobnou vedou tu stojí úloha, ktorej riešenie neznesie 
odkladu. Je prirodzené, že v najbližšej dobe bude treba vychádzať z daných 
možností najmä personálnych, je však treba od začiatku postupovať 
s perspektívou vybudovania ústavu, schopného zvládnuť všetky úlohy, 
spojené s dokumentáciou a vedeckým výskumom našej hudobnej kultúry 
v minulosti i súčasnosti. Malo by byť našou ctižiadosťou uviesť do života 
vedecký závet Vladimíra Helferta, vybudovať v jeho intenciách Slovenský 
hudobnohistorický ústav. O prvoradej dôležitosti takejto inštitúcie a o jej 
pracovných úlohách písal pred nedávnom znovu Oldfich Pulkert v článku 
"The National Music Institute and its necessity as a prez-requisite for 
musicological research" (Fontes artis musicae, 1956/ 2). 

Pokiaľ ide o zameranie bádateľskej práce, domnievam sa, že v najbližšej 
dobe Ea bude treba zamerať spolu s ďalším preh[bením metodiky vedeckej 
práce na monografické spracúvanie jednotlivých problémov a úsekov 
hudobných dejín, pretože takmer vo všetkých úsekoch dejín slovenskej 
hudby (azda okrem 19. stor. , kde doc. dr. Kresánek urobil priekopnícku 
prácu), sú naše poznatky príliš všeobecné na to, aby nás mohli uspokojovať. 
Keďže takéto monografické štúdium často predpokladá dlhodobé skúmanie 
v teréne, môže ho s úspechom robiť iba bádateľ, trvale pracujúci 
v príslušnej oblasti. Takto rozvoj monografického bádania predpokladá 
existenciu viacerých mimobratislavských bádateľských stredísk, vystro
jených knižnicami s pomocnou literatúrou. Je potešiteľné, že sa už teraz 
črtajú dve takéto strediská: v Košiciach a Martine, kde sa už, i keď ešte 
v skromných rozmeroch, začína rozvíjať bádateľská práca (svedčí o tom 
napr. štúdia inž. Potemrovej o dejinách košickej hudobnej školy, jednej 
z najstarš1ch hudobných škôl v bývalom Uhorsku i práca Ladislava Galku 
o najstaršej notovanej zbierke Iudových piesní Jozefa Cupru). Obe tieto 
strediská bude treba v budúcnosti posilňovať novými pracovníkmi a koordi
novať ich činnosť s bratislavskými ustanovizňami. Osobitnú pozornosť si 
zasluhuje práca košick}rch bibliografov, ktorá sa nateraz iba rozbieha. 

Takto pred slovenskou hudobnou vedou stojí v oblasti národných dejín 
hudby úloha vybudovať celoslovenský hudobný archív a bádateľské 
strediská v Košiciach a Martine, ako aj príprava nových kvalifikovaných 
pracovníkov pre tieto pracoviská a s tým súbežne prebiehajúci proces zvy
šovania úrovne práce všetkých muzikológov. Od miery, akou budú tieto 
úlohy splnené, bude závisieť aj vývoj slovenskej hudobnej historiografie 
v budúcnosti. 

Pozdravujeme jar sveta 
Z celého sveta zišla sa v bielokamennej .11oskve mládež na V I. festivale 

SFDM, aby vyjad1·ila svoju túžbu po priatelstve a mieri a pevnú vôlu bránit 
tieto najvznešenejšie hodnoty ludstva. Naplňa nás hrdosťou, že sa na tejto 
velkolepej p1·ehliadke mladosti a krásy zúčastňujú aj mladí slovenskí hudobníci , 
podávajúc takto dôkaz našej úprimnej túžby po mieri a bratských vzťahoch medzi 
národmi. Veríme, že družba, ukovaná v srdci sveta, v 111 oskve, bude ešte pe·vnejšie 
sp!Íjat všetkých pokrokových umelcov na celom svete. D ezider Kardoš 
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Vysoká zodpovednosť literatúry 
a um enia v našej spoločnosti 

V dň.och 13.-14. júna 1957 sa konalo zasadanie Ústredného výboru KSČ, 
verwvané súčasným otázkam ideologickej práce strany. rJ st1·edný referát 
súdruha Jifího Hendrycha i viaceré diskusné pr-íspevky Ba priamo dotýkali 
i páltivých otázok nášho ~tmenia . I ch podnety budú mať velký m)znam pre 
zint-enzívnenie ideovej práce Sväzu slovenských skladatelov i 'IUišho časopisu 
najmä pred blížiacimi sa oslavami 40. výročia Velkej októbrovej socialistickej 
revolúcie. V tomto čísle prinášame úryvky z referátu s. Hendrycha, adresované. 
umeleckým pmcovníkom. 

V priebehu uplynuléh o roku sa v prak
tickej dejinnej skúške preverovala aj 
ideologická vyspelosť našej literatúry 
a umenia. Vysoká aktivita- v politickom 
živote a prekonávanie nedostatkov v mi
nulosti vyvolávajú zákonite i n ové 
skúmame ideologických kritérií a doteraj
ších ciest v umeleckej činnosti. T oto 
skúmanie nám umožnilo a umožňuje 
zbavovať sa rýchlejšie niektorých strnu
lých predstáv n a vývoj umerúa, presnej· 
šie určiť n áš vzťah ku kultúrnemu 
dedičstvu, lepšie a vo vývoji vidieť 
umerúe socialistického realizmu. 

Hlavná otázka pre našu stranu je ako 
dalej posilniť vplyv kom unistických ideí 
v oblasti literatúry a umenia. N emôžeme 
prehliadať, že sa medzi n ašimi ku ltúr
nymi pra-covníkmi uplati'tovali v uply
nulom roku i n esprávne, revizionistické 
i dokonca priamo nepriateľské hlasy , 
s ktorých ozvenou sa ešte stfetávam e. 
Tieto hlasy, sa pokúšali vyložiť n aše 
úsilie o prehlbenie socia listickej demokra
cie ako vývoj k buržoázno-liberalistic
kému chápaniu slobody a začali očier
iíovať všetko, čo sme až doteraz vykonali 
v socialistickej premene našej spoločnosti 
i čo bolo vytvorené v literatúre a umení 
po vojne. Chceli vnútiť verejnosti mienku, 
že socialistická literatúra je literató1·ou 
lží a klamu. 

Strana sa usiluje o to, aby získala 
všetkých umelcov pre svoj historický 
boj za všestranné oslobodenie človeka 
z duchovného otroctva kapita lizmu a za 
slobodný rozvoj ľudskej osobnosti v k o
munizme. Správne ocel'llljúc zložitosť 
triedneho zápasu v prechodnom období 
musí však reálne počítať s t ým, že okrem 
presvedčených komunistov sú medzi 
umelcami i ľudia ešte nie celkom pre -

svedčení a i t í, ktorý·m sa nepodarilo 
vymaniť zo sveta liberálno-buržoáznych 
názorov a predstáv. T o sa prejavuje i v 
myšlienkovom obsahu ich diela. V"setci títo 
umelci m ajú však miesto v našej litera
t úre a umení a nemožn o ich z n ej vy
radovať. 

Strana m usí vidieť tieto ideové diferen 
cie preto, ab y t ým lepšie mohla vytvárať 
skutočnú, neformá lnu socialistickú jedno
t u všetkých spisovateľov a umelcov 
cestou prekonávania nesocialistick)·eh 
názorov názorovým bojom. 

Naša snaha po zosilnení spoločensko 
výchovného p oslania umenia je sprevá
dzaná starostlivosťou o najširší rozvoj 
umeleckých talen tov a osobností. Tu 
platia slová listu Ústredn éh o v ýboru 
strany k IL sjazdu čs. spisova teioY: 
.,Základnú podmienku rozvoja našej 
literatúry vidíme v tom , aby sa 'V nej 
rozvíjalo čo najviac rôznych a svoj ráz
n ych talentov, ktoré by sa neustále 
zdokonaľovali a ktoré by rozvíjali najv iac 
t ie vlohy a h odnoty, ktoré sú vlastné prá
ve im. Preto je ~právne, aby sa naša lite
ratúra stále doplňala novými a mladými 
autormi, ktorým treba posh.-ytnúť všetku 
v)•chovu a starostlivosť. Sila českej a slo
Yenskej literatúry b ola vždy okrem iného 
i v rozmanitosti talentov." 

Sme si vedomi toho, že stupeň socialis
tickéh o uvedomenia umelca nerozhoduje 
ešte o umeleckej kvalite diela. Strana, 
pravda, môže posúdit a tiež posudzuje, 
akú politickú úlohu v spoločenskom 
zápase hrá umelecké dielo alebo umelec, 
do akej miery pomáha alebo nepomáha 
boju za socializmus. 

V početných dokumentoch našej stra 
ny sme sa vždy stavali proti sektárskemu 
zužovaniu frontu našej literatúry a ume-
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nia, proti administrovaniu, proti tomu, 
aby sa v m en e strany vyzdvihovala tá 
a lebo iná skupina umelcov. U nás sa 
vydávajú a rozširujú diela veľmi rôzneho 
zamerania, pokiaľ sú nesené demokratic
kými ideami. 
·Strana má, pravda, zásadný záujem 

na tom, aby sa rozvijalo socialistické 
a realistické umenie, ktDré sa uvedo
mele zaraďuje do veľkého spoločenského 
zápasu našej doby . Pre komunistu je 
v oblasti umenia neprijateľná živelnosť, 
ideologická pasivita a bezideová ne 
ujasnenosť. Pri tom však zdôrazňujeme, 
že socialistický realizmus sa rozvíja na 
základe skutočnej umeleckej m noho
tvárnosti, súťažením umeleckých in
dividualít a svojráznych talentov, -::so
bitných štýlov a foriem. 

Pre správnu orientáciu našich spiso
vateľov a umelcov má veľký význam 
literárna a umelecká kritika, rozvoj tvori
vých diskusií medzi umelcami a kon
frontácia novej umeleckej tvorby. 

Jedným z rozhodujúcich kritérií ume
nia vždy 'bol a je jeho ideový obsah; 
ani umenie nie je neu trálne vo veľkom 
súperení medzi socialistickou a buržoáz
nou ideológiou. Preto komunisti n e
môžu pripúšťať, aby sa ideové tvorivé 
spory medzi umelcami rozvija li živelne 
a aby sa v nich uplatňovali tendencie 

JOZEF ŽÁK 

cudzie našej socialistickej spoločnosti. 
Všestranne pôsobiť na to, aby sa ús
pešne rozvijalo socialistické a realis
tické umenie, aby sa na jeho vytváraní 
podielali všetky najlepšie sily našej 
kultúry - v tom je správne uplatnenie 
vedúcej úlohy strany, ktorá i tu má 
záujem na využití tvorivých síl v pros
pech ľudu a socializmu. 

Strana teda vyslovuje želanie a po
žiadavku po veľkom umení, socialistickom 
svojím m yšlienkovým obsahom a zro
zumiteľnom ľudu, umení, ktoré bude 
hrať veľkú spoločenskú úlohu. Dejiny 
umenia dokazujú, že to bolo práve 
realistické umenie, ktoré účinne hovorilo 
k širokým vrstvám národa. Rôzne for
malistické sm ery v posledných desať
ročiach podstatne zúžili spoločenskú 
pôsobnosť umenia; vzdialili ho od ľudu 
a urobila mu ho nepochopiteľ
ným. 

Každ é veľké umenie vyrastalo tým, že 
si klád lo veľké ciele, že sa nevyh ýbalo 
ž ivotu a jeho veľkým otázkam a snažilo sa 
ho umelecky vyjadriť a ovplyvniť. Túto 
úlohu si vedome musí klásť socialistické 
umenie našej epoch y. Presvedčený socia
lista-um elec nemôže hovoriť inak než 
tak, aby mu Iud rozumel, nemôže byť 
ani iným než umelcom socialistickým 
a realistickým. 

K súčas n ému s tavu v našo m hudobnom 
folklóre-

V poslednom čase sa čoraz častejšie dostávajú na povrch otázky, súvisiace 
so súčasným stavom nášho folklóru a jeho perspektívami. Stretávajú sa tu 
záujmy folkloristov, metodických pracovníkov v oblasti ľudovej umeleckej 
tvorivosti, vedúcich súborov ľudovej umeleckej tvorivosti, atď. Dôkazom 
toho je aj diskusia , ktorá sa v tejto súvislosti rozvinula na stránkach 
pražského týždenníka " Kul tura" . 

S uvedenou problematikou sa na tomto mieste chceme podrobnejšie 
zaoberať. Samozrejme, sústredíme sa temer výlučne na otázky týkajúce sa 
situácie v slovenskom hudobnom folklóre. 

Casto sa dnes stretávame s názormi , 
ktorých zástancovia pod pojem sloven
skej ľudovej piesne, hudby a lebo tanca, 
zahrnujú iba prejavy tzv. klasického 
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slovenského hudobného folklóru, ktor~' sa 
nám zachoval poväčšine ešte z čias 
feudalizmu. Takéto názory sú nesprávne, 
lebo k lasick)r slovenský hudobn ý folklór 

( 

• 

• 

je iba určitou časťou toho, čo považujeme 
za slovelll'ký hudobný folklór vôbec. 
Casto práve v nevedomej zámene týchto 
dvoch pojmov, pramení mnoho sporov 
a nedorozumení, týkajúcich sa najmä 
otázok ďalšieho vývoja v našom hudob
nom folklóre. Na toto sme chcel i hneď na 
začiatku upozorniť! 

Pokiaľ ide konkrétne o klasický sloven
ský hudobný folklór je pravda, že tento 
postupne odchádza. Miesto po ňom však 
neostáva neobsadené. Iba ho prenecháva 
novším vývojovým typom folklóru, naprí
klad folklóru epochy socializmu. 

Nad osudom našej n a jstaršej ľudovej 
umeleckej tvorby, ktorá sa vo väčšej 
a lebo menšej miere d ochovala až dodnes, 
treba sa rozhodne hlbšie zamyslieť. Ide tu 
najmä o obradné piesn e a tance, pastier
sko-zbojnícku kultúru, atď., ktoré po
stupne ustupujú a priznajme si, dosiaľ sa 
z nich mnoho nevyťažilo, ba do nedávnej 
minulosti i zbieranie a dokumentovanie 
tohto nesmierne cennéh o materiálu zaos
távalo, nehovoriac už ani o jeho vedeckom 
sp~covávaní. 

U stup klasického slovenského hudobné
ho folklóru zapríčiňuje rad závažných 
činiteľov. I ch funkciu v tomto procese 
chceme detailnejšie objasniť . 

I. 
V minulosti bolo Slovensko prevažne 

agrárnou krajinou. Väčšina obyvateľstva 
sa zaoberala obrábaním pôdy. Pricmy. 
selná výroba, ktorá sa sústreďovala 
hajviac v mestách, nevyžadovala si 
ešte veľký počet pracovníkov. Obyčajne 
ju stačilo zabezpečiť obyvateľstvo samot
ných miest a v krajných prípadoch -
blízkeho okolia. 

Dnes sme však svedkami nikdy neví
daného rastu nášho priemyslu. Nové 
a nové priemyselné podniky a zaria-denia 
vyžiadali si zároveň aj rozšírenie ener
getických základní, rozšírenie komuni
kačných sietí, atď. K tomu bolo treba 
toľko pracovných síl, že samotné mestá, 
prípadne aj ich blízke okolie, neboli v stave 
tieto zvýšené požiadavky zabezpečiť. 
Mnoho dedinských obyvateľov odchádza 
preto do miest natrvalo a nachádza t u 
svoje nové zamestnanie. Veľký počet j e aj 
tých, čo denne dochádzajú do práce 
v rôznych priemyselných strediskách , 
najmä v blízkosti svojich domovských 
obcí. 

Nové prostredie núti však týehto ľudí 
zaoberať sa problémami viažúcimi sa 
k mestskému životu, pohybovať sa na 

pôde miest, osvojovať si nové spoločen
ské spôsoby a pod., takže postupne 
z pôvodného "dedinského" človeka, 
stáva sa človek "mestský" . Začína sa 
pohybovať medzi ľuďmi odlišnej životnej 
mentality, s ľuďmi , ktorí majú odlišné 
pra-covné a aj iné problémy, ako má 
človek na dedine. Aj kultúrny život, 
pulzujúci v mestách oveľa silnejšie a.ko 
na dedinách, zanecháva tu určité stopy, 
najmä pokiaľ ide o spojitosť s využíva
ním voľného času. 

"Vplyvy mesta" badať však n ielen na 
tých , ktorí sa v iíom t rvale usadili. Badať 
ich aj tam, kde spomínaní už jednotlivci, 
často i z väčších vzdialeností, cestujú 
denne do zamestnania v mestách a po 
skončení pracovnej doby sa opäť vracajú 
domov -na dedinu, i keď tempo prenika
nia "mestských vplyvov" je v tomto 
prípade omnoho pomalšie. 

Podobne je tomu aj v oblasti nášho 
klasického slovenského hudobného fol
klóru, ktorý sa viaže prevažne k našej 
dedine. Aj on čoraz v iac ustupuje a na 
jeho miesto prichádza postupne kultúra 
a umenie prenikajúce z mesta. Nie je tomu 
tak iba v oblasti kultúry duchovnej, ale 
aj v kultúre hmotnej. Niekdajšie kroje, 
úžitkové i ozdobné predmety a pod., 
zhotovované väčšinou ručne, vytláčajú 
dnes odevy a predmety priemyselnej, 
teda sériovej výroby. 

I keď poznáme určitú konzervatívnosť 
nášho vidieckeho človeka, jej hrádze 
v poslednom čase akoby sa boli prelomili. 
Veď ešte z nedávnej minulosti sa pam ä
táme ako ťažko prenikali najrôznejšie 
technické novinl<y a vymoženosti na 
naše dediny, o nových vedeckých ná
zoroch a nájdení priaznivej pôdy pre ne 
v dedinskom prostredí- ani nehovoriac. 
Teraz sa však situácia v tomto smere 
veľmi zmenila. Ako si to môžeme vy
svetliť a odôvodniť? 

Zaist-e jednou z najrozhodujúcejších 
príčin tohto zjavu je veľký priemyselný 
rozvoj našej krajiny, rozvoj komunikácií, 
predovšetkým však zbližovanie sa mesta 
s dedinou. Je to skôr zbližovanie "neve
domé", ako zbližovanie "zámerné" -
niekedy dosť formálne ush."Utočňované. 
Pod výrazom "nevedomé" zbližovanie sa 
mesta s dedinou rozumieme tu hlavne 
funkciu, ktorú v tejto oblasti majú 
dedinskí príslušníci pracujúci v mestách 
či už ako robotníci, úradníci, atď. Oni sú 
totiž najlepšími sprostredkovateľmi me
dzi m estom a dedinou a to v akejkoľvek 
oblasti. Pritom si však túto svoju funkč-
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nosť ani sami neuvedomujú. Ich záslu
hou preniká na naše dediny stále viac 
novôt, či už v oblasti kultúry hmotnej 
alebo duchovnej. 6o je však po psycho
logickej stránke najzaujímavejšie, "mest
ské novoty" - (technické vymoženosti, 
móda, vkus,. atd.), prinesené týmito 
Iuďmi do dedinského prostredia, sa 
pomerne velmi r)·chlo ujímajú. R ozhod
ne, v žiadnom prípade by nenašli tak 
priaznivú pôdu, keby ich na náš vidiek 
prinášali ľudia jemu "cudzí", čo by aj ako 
využili propagačné, reklamné a iné 
prostriedky. 

U vedené faktory obmedzujú rozsiahlosť 
aj dÍžku veku klasického slovenského 
hudobného folklóru. Je tomu skutočne 
tak a n em ožno pred t)-m zavierať oči. 
prípadne nejako neodôvodnen e sa u te
šovať! 

IL 

Mnohé z našich ľudových piesní sú 
úzko späté s obradmi. Ak si hlbšie všim
neme ich obsahovú stránku ako aj ich 
súvislosť s rôznymi druhmi obradov, 
vybadáme určitú magickú funkciu t)•chto. 
piesní, prípadne magický účinok obradov 
odohrávajúcich sa za spievania tej alebo 
onej piesne. V týchto piesňach sa 
zachovalo dodnes veľké množstvo ľudo
vých povier, prameniacich v niektorých 
prípadoch ešte v dobách pohanských. 
Najmä m edzi piesúami, ktoré súvisia so 
svadobnými obradmi nájdeme veľké 
množstvo takých, kde prevládajú prvky 
ľudovej povery. Najčastejšie sú to piesne 
viažúce sa k snímaniu "party", zapletaniu 
nevesty, čepčeniu a pod. Magickú funkciu 
nachádzame aj u piesní a tancov spoje
n ých s pálením jánskych ohňov, vyná
šaním Moreny a lebo Kyseľa. Kon
krétnych príkladov na takéto p iesne 
nájdeme skoro v každej našej zbierke 
ľudových piesní. Tak napríklad existuje 
mnoho variantov piesne "Ked ťa budú 
čepiť, pozri do povaly, aby tvoje deti 
čierne oči mali ' , ktorú na mnohých 
miestach spievali a ešte aj dnes spievajú 
pri čepčení nevesty. Len v druhom 
zväzku "Slovenských ľudových piesní", 
ktorý vydala Slovenská akadémia vied 
v roku 1952, nachádzame päť variantov 
tejto piesn e (č. 221, č. 222, č. 223, č. 224 a 
č. 560), i ked tu ide len o varianty textové. 
Nebudeme sa dalej podrobne zaoberať 
vymenovávaním piesní tohto druhu. 
Omnoho v iac nás bude interesovať to, 
aký je ich súčasný stav. 

I tu sme nútení konštatovať, že apo-
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minaný druh fudových piesní zaniká. J e 
tomu tak preto, lebo sa viažu k obradom 
a zvykom, k toré tiež zo dňa na deň 
postupne miznú. Príčinu tohto javu 
vidíme hlavne v stále rastúcom prenikaní 
osvety a ľudovýchovy na náš vidiek 
Vidiecki ľudia čoraz m enej veria v magic
ké účinky ľudových obradov, v rôzn e 
povery, nadprirodzené bytosti a pod. 
Pozerajú na svet omnoho reálnejšie ako 
voľakedy, zoznamujú sa so sh.'Utočnými 
príčinami rôznych prírodných a iných 
zjavov. Dnes sa dokonca vedome napo
máha rozširovaniu vedeckých poznatkov 
medzi najširšie masy, a to nielen v mes
tách, ale vo veľkej miere aj na našom 
vidieku. Spomer'une len nebývalé množ
stvo populárno-vedeckých publikáci í, 
filmov a populárno-vedecké prednášky, 
ako hlavné formy osvetovej práce a ľudo
výchovy medzi najširšími vrstvami. 
Osvojovaním si vedeckých názorov na 
rôzne zjavy v prírode a spoločnosti 
mizne postupne viera v povery, v magickú 
silu obradov a pod. Ľudia prestávajú 
byť na týchto obradoch alebo zvykoch 
vnútorne zainteresovaní, nedôverujú v ich 
silu a účinky, a ked ich aj robia, býva 
tak iba následkom určitého zotrvávania 
na tradícii, viac-menej formálneho cha
rakteru. 

Z týchto príčin zanikajú dnes mnohé 
staré ľudové zvyky a obrady. Ruka v ruke 
s nimi zanikajú však aj piesne a tance, 
ktoré sa k nim funkčne viažu, a ktoré aj 
oreto nazývame ob1·adnými. S ich záni
iwm odchádza nám značná časť nášho 
klasického slovenského hudobného fol
klóru, a to pomerne dosť rýchlym tem
pom. 

III. 

Na ďalšiu príčinu postupnéh o zanika
nia ľudových piesní poukázal Andrej 
Melicherčík v štúdii nazvanej "Funkčné 
premeny v dnešn om ded.inskom speve", 
uverejnenej v Národopisnom sborníku 
- ročník 1941. Konštatuje miznutie 
takých piesní, ku ktorým dnešný človek 
nemá priamy vzťah. Sú to napríklad 
piesne so starou vojenskou tematikou 
(cisár páu, král uh01'Ský, lapačka) a pod. 

Pozrime sa však, prečo Iud s tratil 
priamy vzťah k týmto druhom piesní? 

Súvisí to nepochybne s celkovým 
vývojom ludskej spoločnosti. Ekonomic
ká základňa spoločnosti sa v priebehu 
dejín v iackrÁt zmenila. Následkom toho, 
ako v ieme, vznikali vždy nové vzťahy 
medzi Indmi, nové sociálno-spoločenské 
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rozvrstvenie. nové druhy ustanov izní, 
atd. No, nielen to, ale následkom týchto 
zmien zmenili sa aj každodenné problémy 
človeka. Veľká časť našich ľudových 
piesní odráža práve tieto drobné, každo
denné starosti a životné problémy, vyplý
vajúce zo sociálno-spoločenského postave
nia, názorov a mentality nielen jednotliv
cov, ale i celých spoločenských skupín 
(napríklad: zbojnícke, poddanské, rem e
selnícke a iné piesne). 

So zmenou spoločenského zriadenia 
menia sa aj životné problémy, úvahy 
a každodenné starosti ľudí. 6lovek 
stráca priamy vzťah k tomu čo je zasta
ralé a nadobúda ho k súčasnému životu 
a jeho problémom. 
Nečudo teda, že aj piesne majúce vzťah 

k politickým, hospodárskym, spolo
čensk)rrn a iným problémom minulosti, 
p ostupne vymierajú. Taká je už zákoni
tosť vývoja! 

IV. 
V tejto časti chceme poukázať na 

funkciu rozhlas u v dnešnej spoločnosti, 
ktorého hudobné relácie tvoria väčšinu 
programu. My sa užšie zameriame na 
vzťah medzi rozhlasom a klasickým 
slovenským hudobným folklórom. 

a) Ako sme už v predchádzajúcich 
úvahách naznačili , ·ľúdové hudobné pre
javy sú veľmi ílZko spojené s každoden 
ným životom človeka, jeho sociálnym 
a spoločenským postavením, atd. Od 
neho samotného záviselo či si zaspieval, 
ked sa chcel rozveseliť, keď chcel zabud
núť na svoje každodenné starosti a pro
blémy, ked sa chcel trocha rozptýliť, 
a lebo keď sa oddal snívaniam o láske. 

A práve tu zasiahol rozhlas najviac. 
Pre rozhlasového poslucháča je totiž 
omnoh o pohodlnejšie otočiť gombíkom 
rozhlasového prijímača a vypočuť si spev 
alebo hudbu, ako keby mal spievať 
alebo brať on sám. Pri dnešnom veľkom 
rozšírení rozhlas u nielen v mestách, ale aj 
na našom vidieku, môže čoskoro dôjsť 
k tomu, že napríklad na priadkach a lebo 
driapačkách peria, namiesto zaužívaného 
a tradičného spievania ľudových piesní, 
budú počúvať rozhlasový program, najmä 
na takých miestach , kde rozhlas znamená 
ešte určité nóvum. Z uvedeného príkladu 
~ tiež z predchádzajúcich úvah vidiet 
Jasne, kam konkrétne mierime. 

Áno! Neostáva iné ako konštatovať, že 
vo vzťahu ku klasickému slovenskému 
hudobnému folklóru - v uvedenom 
smere, má rozhlas negatívnu funkciu! 

b) V hudobných programoch rozhla
sového vysielania prichádzame do styku 
s rôznymi druhmi hudby. Od tzv. 
umeleckej hudby až po hudbu zábavnú 
a tanečnú. I pokiaľ ide o interpretačnú 
stránku, počujeme v rozhlase veľa orches
trálnych a vokálnych telies, rôzne súbory 
ľudovej umeleckej tvorivosti, tanečné 
orchestre atd. Okrem toho rozhlas nás 
zoznamuje nielen so súčasnou tvorbou, 
ale aj s tvorbou minulých desaťročí 
a storočí. TaktiEY.G máme možnosť zo
známiť sa popri domácej aj s umeleckou 
tvorbou a umeleckou reprodukciou za
hraničnou. 

V rozhlase sa teda, i ked berieme do 
úvahy iba jeho hudobné programy, 
schádzajú záujmy najrôznejších druhov 
poslucháčov a on sám v dôsledku toho 
hrá úlohu akéhosi vyrovnávateľa vkusu 
najširších vrstiev. Jeho prostredníctvom 
dostáva sa k u chu dedinského poslucháča 
hudba prevládajúce. v mestách, hlavne vo 
veľkých mestách (operná, symfonická 
hudba, ako aj zábavná, tanečná a pod.), 
a ktorou nemá ináč možnosť dostať sa tak 
často do priameho styku. Podobne 
zásluhou technických rozhlasových vy: 
možeností a zariadení, môže poslucháč 
v meste sledovať hudobné prejavy nášho 
vidieka, či už ide o priamu reportáž, alebo 
o rôzne úpravy v prevedení súborov 
ľudovej umeleckej tvorivosti a podobne. 

Nás pochopiteľne zaujíma najmä otáz~ 
ka fWlkcie rozhlasu ako sprostredkovateľa 
medzi hudbou prevládajúcou v m estách 
a medzi klasickým slovenským hudob
ným folklórom, žijúcim hlavne na 
našich dedinách. Alebo ešte presnejšie 
a konkrétnejšie: ide nám o vplyv zábavnej 
tanečnej hudby, rôznych druhov šlág rov 
a pod. - ~a klasický slovenský hudobný 
folklór. T1eto druhy hudby nevyžadujú 
s i totiž žiadne väčšie disp ozície zo strany 
poslucháča, a čo je najcharakteristickej
šie, dajú sa počúvať bez n ejakého zvlášt
neho sústredenia a lebo zamerania sa na re
produkovanú skladbu. Naproti tomu tzv. 
umelecká hudba, ktorej predvádzanie sa. 
taktiež viaže k mestám, vyžaduje ai už 
omnoho vyspelejšieho, najmä však pozor
nejšieho a sústredenejšieho poslucháča. 

Preto aj "nánosy" zo šlágrov a rôznych 
druhov zábavnej a tanečnej hudby do 
hudobného života našich dedín, kde sa 
dostávajú do bezprostredného styku 
a tradičnou ľudovou umeleckou tvorbou, 
aú najčastejšie. Ba, možno povedať, že 
často žijú vedľa seba. 
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Nepochybne, veľkú úlohu v tomto 
smere zohralo a j spomínané už zbližo
vanie sa mesta s dedinou a iné faktory, 
o ktorých sme sa doteraz zmienili. Je 
však nesporné, že aj rozhlas tu má 
svoj podiel, hlavne ako ur)rchľovateľ 
a utvrdzovateľ tohto procesu. Rôzne 
šlágre a iné módne výtvory mestského 
prostredia za svoje rozšírenie aj na náš 
vidiek vďačia v nemalej miere práve 
rozhlasu. Nehovoriac už v tomto smere 
o funkcii miestnych rozhlasov a gramo
fónových platní. 

Rozširovaním rozhlasu a gramofóno
vých prístrojov preniká teda čoraz viacej 
cudzích nánosov do tradičných folklór
nych foriem. Tradičný slovenský hudobný 
folklór následkom toho ustupuje a. upadá. 

Ustupuje čo do kvantity (nie je už 
jediným hudobným prejavom na našej 
dedine, jeho časť vytláčajú šlágre, a 
pod.)! 

Upadá po stránke kvalitatívnej (zne
čisťovanie či už sa to týka znečisťovania. 
samotnej ich štruktúry, alebo, a to je 
najčastejšie, vnášanie spomínaných prv
kov do spôsobu interpretácie ľudových 
piesní, hudby a niekedy i tancov)! 

c) Treba si tiež povšimnúť funkcie 
rozhlasu v súvislosti s variačným pro
cesom ľudových piesní. Rozhlas vo 
svojich hudobných programoch uvádza 
obyčajne iba jednu variantu piesne, 
ktorá potom postupom času prechádza 
do vedomia poslucháča ako jej jedine 
správne znenie, teda ako určitá norma. 
Stáva sa tak najmä vtedy, ked sa niektorá 
pieseň v rozhlasových programoch príliš 
často opakuje (napríklad svojho času 
piesne) "Joj , čože som porobil", "Det
vianski žandári", "Co sa stalo nové" , 
atd., atd.)! Obdobne je to aj s ľudovými 

ĽUDOVÍT JANUŠKA 

piesňami nahranými na gramofónové 
platne. Tu sa t iež jeden z variantov 
ľudovej piesne (nahraný) stáva časom 
normou, v uvedenom zmysle. 

Obmedzovanie variability ľudových 
piesní, ktorá je jedným z najzrejmejších 
znakov ich životnosti, rozhlasom a gra
mofónovými platňami, ako sme to v pred
chádzajúcich úvahách naznačili, je cel
kom jasné. Je to dalšia črta, svedčiaca 
o negatívnom pôsobení rozhlasu a gramo
fónových platní v pomere ku klasickému 
slovenskému hudobnému folklóru! 

Uviedli sme niekoľko činiteľov, pro
stredníctvom ktorých náš klasický sloven
ský hudobný folklór ustupuje a prene
cháva miesto novším, iným druhom 
folklóru. Bolo by naozaj najväčšou 
absurdnosťou, keby sme kvôli zachovaniu 
a udržaniu jeho pravej podoby chceli 
vytvoriť. také podmienky, aké u nás boli 
v dobe jeho rozkvetu! Znamenalo b y to 
previesť také opatrenia, ako napr. zruše
nie rozhlasu, opätovné oddelenie miest 
od dedín, zriedenie komunikačných sietí 
na minímum ap. Toto všetko vyzerá na 
prvý pohľad síce paradoxne, ale naozaj, 
takéto opatrenia bolo by treba urobiť., 
ak by sme už silou mocou chceli vytvoriť. 
priaznivé podmienky pre klasický sloven
ský hudobný folklór. Normálne myslia
cemu človekovi sú vyššie uvedené po
žiadavky a im podobné, hned na prvý 
pohľad absurdnosťou a najvyšším ne
pochopením zákonitostí vo vývoji ľud
skej spoločnosti a všetkého, čo s tým 
súvisí. 

S tým, ako sa všetky tieto otázky 
dotýkajú našich súborov ľudovej ume
leckej tvorivosti, budeme sa bližšie 
zaoberať v niektorom z budúcich čísel 
tohto časopisu. 

Zriadi sa Slovenská ústredná 
konzervačná diskotéka? 

Skoro za 30 rokov lisovania gramafónových platní na území ČSR sa 
vy lisov alo okolo 2000 slovenských gramafónových platní v najroz1ič
nejších vydaniach. Gramofónové platne so slovenským obsahom lisovali 
a lisujú a.j americké továrne pre amerických Slovákov. Aj z tejto produkcie 
iste vyšli celé stovky slovenských gramafónových platní. 
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Ladislav Slovák ako hosťujúci dirigent v SSSR absolvoval už niekoľko úspe8n.qch koncertov s Leningradskou filhcwmóniou 

., 

z-uc..er z predvedenia Beethovenovej IX. symfónie na tohoroénej Bratislavskej jari. Na obrázku zlava: sbormajster Sl!' J. M. Dobrodin
~ský, L. Domaninalcá a Beno Blachut, sólisti opery ND v Prahe; mblsky dirigent Hana Swarowaky; V. Nouzovský a Nina Hazuchová, 

sólisti opery ND v Bratislave 

<. 



Doteraz na gramofónových platniach je nahraná naša umelecká hudba, 
tanečná hudba, ľudová hudobná tvorivosť, v menšej miere literárne formy 
(básne, rozprávky, úryvky z dramatických diel atď.) a dokumenty. Medzi 
veľmi vzácne dokumenty rátame napr. príhovor Jána Levoslava Bellu 
(asi z r. 1935), prejavy dr. Jozefa tlkultétyho a Eleny Ma.róthy-tloltésovej 
k americkým Slovákom a mnohé iné platne. Ešte v r. 1955 som mal možnosť 
niektoré z týchto dokumentov počuť. O ľahkej rozbiteľnosti štandardných 
gramofónových platni každý dobre vie. Preto je tu otázka, keďže uvedené 
dokumenty sú nahrané na štandardných platniach, či niekto o 10 - 20 rokov 
bude ich môcť počuť. 

l\Iy sa v súčasnosti dívame na gramofónovú platňu ako na spotrebný 
kultúrny materiál, ktorý obohráme, tešíme sa z nej, a aj keď neúmyselne, 
rozbijeme ju. Pritom zabúdame, že gramofónové platne okrem funkcie 
zábavnej a programovej majú a j funkciu dokumentárnu. Keďže gramofó
nové platne sú aj vážnymi dokumentami doby, mali by sme ich ukladať, 
odborne uschovávať, konzervovať a takto prenechať budúcim generáciám. 
Veď dnes hodnotíme gramófonové platne a j ako vzácny kultúrny materiál, 
v ktorom je zachytená zvuková podoba našej kultúry. Aká je situácia 
v uschovávaní slovenských gramofónových platní? 

Je známe, že aj verejné inštitúcie a j súkromníci majú diskotéky, do 
ktorých zbiera jú gramofónové platne. Po zvážení vyššie uvedených vla-st
ností gramofónových platní sa dá ťažko predpokladať, že by sa slo
venské gramofónové platne nadlho zachovali. Okrem toho pricháclza do 
úvahy ďalší významný fakt. Preskúmal som viaceré naše väčšie ve
rejné i súkromné diskotéky a všimol som si ich pomery najmä z hľa
diska konzervácie gramofónových platní. Zistil som, že ani jedna naša dis
kotéka verejná alebo súkromná nie je vybudovaná pre konzervovanie 
slovenských gromofónových platní. Zistil som, že ani naša najväčšia diskoté
ka, Gramofónový arc}úv bratislavského rozhlasu, z pochopiteľných prevádz
kových dôvodov, ani diskotéka Divadla hudby, ani diskotéky vysok}·ch 
škôl atď. nebudujú sa pre potreby za.chovania bohatstva našej kultúry na 
gramofónov)rch platniach pre budúce generácie. Slovom zámerne a cieľave
dome, odborne a konzervačne nikto slovenské gramofónové platne u nás 
nezbiera. Mnohé staršie slovenské gramofónové platne, vyrobené pred 
desiatimi - pätnástimi rokmi záujemca nenájde ani v rozhlase. (Možno, 
že len v Gramofónových závodoch v Prahe.) Z tejto situácie v našich verej
ných a súkromných diskotékach a z dokumentárnej hodnoty gramofónových 
platní sme vyvodili potrebu zriadiť konzervačnú diskotéku a navrhli 
sme ju zriadiť pod menom Slovenská ústredná konzervačná diskotéka. 
V nej · by sa zachovali gramofónové platne budúcim generáciám. (Bližšie 
pozri publikáciu Slovenské diskotéky, Matica slovenská 1957, alebo návrh na 
zriadenie Slovem:kej ústrednej konzervačnej diEkotéky v časopise Knižnica, 
roč. IX, č. l, str. 26-36.) 
Podľa našich náhľadov najvhodnejším ústavom, v ktorom by sa mala 

zriadiť Slovenská ústredná. konzervačná diskotéka, je Matica slovenská 
v Martine, ktorá je ústredným konzervačným ústavom pre knihy . Sloven
ská ústredná konzervačná diskotéka by pracovala ako jej zložka tak, ako 
napr. pracuje Vedecko-metodický kabinet pre knihovnícke otázky. Mala by 
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predbežne 14 úloh, z ktorých na jdôležitejšie toho času sú: L sústrediť 
slovenské gramofónové platne v dvoch exemplároch , 2. sústrediť po jednom 
exemplári matríc, 3. odborne uschovať a konzervovať všetky získané 
gramofónové platne a matrice, 4. vymienať slovenské gramofónové platne 
za platne slovenské, nahrané v cudzine, 5. vybudovať metodické pracovisko 
na využitie gramafónových platní v školskej výchove, v rodinnej výchove 
a v osvetovej práci, 6. vydávať kurzy cudzích rečí na gramafónových 
platniach najmä pre našu mládež, 7. spolupracovať s podobnými ústavmi 
v zahraničí a 8. vydávať súpisy slovenských gramafónových platní. 

Oficiálne stanovisko Matice slovenskej ako ústavu, ktorý by mal Sloven
skú ústrednú konzervačnú diskotéku prijať je toto: ústrednú konzervačnú 
diskotéku potrebujeme, pretože slovenské gramofónové platne nik pre 
budúcnosť neuschováva. Podľa tohto oficiálneho náhľadu zriadiť Slovenskú 
ústrednú diskotéku je veľmi ľahké. Stačí na to výnos Ministerstva školstva 
a kultúry, ktorým by sa zabezpečil prílev novolisovaných platní. Pri ďalších 
úvahách sa ale ukázalo, že založenie diskotéky bude narážať na finančné, 
priestorové a príp. mé ťažkosti. Na to by diskotéka narážala všade. 

Hoci zo strany Matice slovenskej je ochota prijať Slovenskú ústrednú 
konzervačnú diskotéku, aj keď sme ukázali v tomto článku jej reálnu 
potrebu, jej úlohy a poslanie, netreba prepadnúť ilúzii, že diskotéku vy
bojuje sama Matica slovenská alebo niekto iný. Pre zriadenie Slovenskej 
ústrednej diskotéky je potrebná podpora mnohých inštitúcií, a n a jmä 
zainteresovaných organizácií. O zriadenie Slovenskej ústrednej konzervačnej 
diskotéky by sa mal predovšetkým zasadiť Sväz slovenských skladateľov, 
Slovenská gramofónová rada, spisovatelia, hudobné učilištia, Povereníctvo 
školstva a kultúry a ďaU3í. 

Slovenská ústredná konzervačná diskotéka, ak sa otvorí, bude mať 
hneď od začiatku svojej činnosti i mnohé ťažkosti. Problém bude mať 
najprv v zbieraní informácií o slovenských gramafónových platniach, podľa 
ktorých by mala zbierať platne sama. Bude teda potrebné spraviť pre jej 
ciele súpis všetkých slovenských gramafónových platnf, a to nielen platní 
lisovaných v ČSR, ale a j v kra jinách , kde žijú Slováci. Pre ciele Slovenskej 
ústrednej konzervačnej diskotéky pripravujeme už generálny súpis všetkých 
slovenských gramafónových p latní lisovaných v čSR od vzniku gramofó
nového priemyslu u nás až do r. 1956. Súpis týchto platní vyjde v Matici 
slovenskej pod názvom Slovenská diskografia. V niektorom z budúcich 
čísiel prinesieme o nej niekoľko informácií. 

Z tohto príspevku vidieť, že sú u nás objektívne podmienky i objekt ívne 
potreby pre zriadenie Slovenskej ústrednej konzervačnej diskotéky, ktorá 
by mala rad pekných úloh a dôležité poslanie. Pokiaľ sme o myšlienke 
zriadenia tejto diskotéky diskutovali, náhrady diskutujúcich sa zhodli v tom, 
že myšlienka zriadenia Slovenskej ústrednej konzervačnej diskotéky je 
zdravá a zrelá. Zriadi sa teda Slovenská ústredná konzervačná diskotéka? 
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ROZHĽADY 
GUS T ÁV KRAJNIAK 

O problémoch organového 
koncertovania v Bratislave 

Uplynulá koncertná sezóna bola pre 
Bratislavčanov súčasno prvou sezónou 
prav:idelných organov)'ch koncertov. Mi 
lovníci dobrej organovej hudby, ktorých 
počet neustále vzrastá, prijímajú s uspo
kojením fakt , že nov)' vefk)· organ 
v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie 
ozaj slúži svojmu poslaniu, ved za ne 
celých sedem m esiacov odznelo na ňom 
deväť koncertov (treba s íce poznamenať, 
že sm e čakali viac v-ystúpení zahranič
ných umelcov). T eraz, po -ukončení sezó~ 
n y , prichodí nám aspoň v krátkosti 
zhrnúť dojmy z týchto koncertov a po
vedať čo-to aj o samotnom nástroj i. 

Na slávnostnom úvodnom koncerte 
účinkoval navrhoYateT organa prof. E. 
Riegler -Skalický. Z jeho vkusne zostave 
ného programu zaujala pozornosť najmä 
Fantázia-Sonáta od J. L. Bellu a Concerto 
monotematico od súčasného talianskeho 
skladateľa Mandelliho. Medzi charakte
r istické znaky interpretácie prof. Rieglera 
patrí najmä veľmi vycibrená m elodická 
a rtikulácia , uplatiíujúca sa hlavne v po
malých častiach. Hneď na druhom kon
certe sme s i mohli vypočuť vynikajúceho 
zahraničného umelca, prof. J. E. Kôhlera 
z ~TDR. Meno zapôsobilo: pre veľký 
záujem obecenstva musel sa koncer t 
opakovať, znova pred vypredaným hla
diskom. Prof. K ohler mal na programe 
tradičné klasické diela organovej litera
túry, z ktor)'ch si spomeňme aspoň 
Bachovo Prelúd ium a fúgu Es-dur, Mo
zartovu Fantáziu f-mol a Lisztovo Prelú
dium a fúgu na m eno BACH. Najpozoru
hodnejším kladom jeho interpretácie je 
obdivuhodná čistota hry (tak zriedkavá 
na organ e). Pohotove p ripravenou a 
miestami dokonca improvizovanou regi
stráciou dosah oval maximálny estetický 
účinok (len na jednom či dvoch miestach 
použil bizarnú kombináciu). Mimoriadny 
zážitok pre bratislavské obecenstvo po
skytol svojou virtuóznou polyfónnou im
provizáciou na témy dané z radov obe
oenstva. 

Na "vianočnom organovom koncer te" 
dr. F. Klindu odznel rad menších pasto
rálnych skladieb i závažnejšie diela , napr . 
Prelúdium a fúga D-dur od J. S. Bacha, 
Gotická s uita od L. Boelmanna a pozoru
h odné Vianočné variácie od Marcela 
Duprého. J eho výkony a celková kon
cepcia hry potvrdzujú, že Klinda je t . č. 
najambícióznejším členom mladej orga
n istickej generácie a jeho umelecký vý
voj ukazuje stále vzostupnú líniu. 

Na na~ledujúcom koncer te v január o
vom cykle SF účinkoval dr. Jiií R em
berger , pr of. p ražskej MIU. Na pr ogra
me mal výlučne diela J. S. Bacha (Pre
lúdium a fúga Es-dur, Passacaglia c-mol, 
Toccata F -dur a i .) . Prof. Reinberger 
kladie dôraz na virtuózne podanie a štý
lovú čist-otu, no miestami mu chýbala 
istá disciplinovanosť. Prejavilo sa to 
najmä v prehnaných tempách. . 

S bachovským programom vystú_p1l vo 
februári aj prof. ~tefan N émeth-Samo
rínsky, ktorý ako organista je odchovan 
com viedenskej hudobnej akadémie. Vo 
výbere skladieb v registrácii i v prednese 
sa prejavila svedomi"tá príprava. Koncert 
mal veľký úspech, h oci prof. Németh 
miestami uplatnil pre nás n ezvyk lé poja
tie (po stránke artikulačnej a tempovej). 

Menej šťastne volený bol program 
marcového organového koncertu, na kto
r om hral J án Valach. Poznáme ho ako 
jedného z technicky najlepšie p riprave
ných mladých organ ových umelcov, no 
v tomto prípade výberom celého radu 
virtuózn ych skladieb, vyžadujúcich ma
ximálne vypätie, zbytočne si stažil svoju 
úlohu. Interpretácia potcm miestami ne
vyznela tak, ako si to aj sám predstavo
val. Najv iac nás zaujalo na tomto kon
cer te zvukove i kompozične veľmi pôso
bivé Impetuoso od B. A . \Viedermanna. 
Ďalší účinkujúci, Ladislav Dóša sa 

predstavil nášmu obecenstvu so svojou 
diplomovou prácou (je odchovancom 
prof. Rieglera-Skalického na VSMU). 
Svojím nezvykle zostaveným programom 
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(.J. S. Baeh a francúzsky modernista 
Louis Vierne ), staros tlivo premyslenou 
hrou a v)--raznou registráciou pripravil 
obecenstvu veľmi príjemný zážitok. 

Na záverečnom organovom koncerte 
sezóny účinkovala Irma Skuhrová , profe
sorka Státneho konzervatória v Brati
s lave. Pt·edniesla Prelúdium a fúgu h-mol, 
chorálov\1 pred ohru a Concer to a -mol od 
.J. S. Bacha, Passacagliu d-mol od D. 
Bux tehudeho, ďalej Franckovu Chorá
lovú fantáziu a -mol, Regerovo Scherzo 

P rof. E. R i egZer-S kalický 

fis -mol a Toccatu s fúgou f-mol od B. A. 
Wiedermanna. Skuhrová sved omite uplat
ňovala zásady získané za štúdia u prof. 
Rieglera-Skalického na VSMU a tiež po 
technickej s tránke úspešne zv ládla aj 
najobtiažnejš ie d iela programu. Veľmi 
starostlivo vie vniknúť do obsahu diel, 
no v . p_omalých častiaeh by mala dbať, 
aby JeJ hra neupadla d o rozvláčnosti. 
Skoda, že prejavila malú náročnosť, po
kiaľ ide o zvukovú stránk-u. 

Úmyselne nechceme porovnávať. vý
kony a spôsob prednesu , pretože takmer 
každý organový umelec má svoj v lastný 
teoretický post oj k problémom interpre
tácie, takže na tomto poli sa uplatňujú 
najrozličnejšie kritériá. P oložme si však 
otázku: či organové koncer t y splnili oča
kávanie nášho publika, laikov i odborní-

u o 

kov, pokiaľ ide o vý ber skladieb a ich 
zvukové vystrojenie. Na programoch mali 
početnú prevahu diela .J. S. Bacha, čo je 
aj správne. Nechýbali ani ostatné tradič
né mená organovej literatúry, no málo 
interprétov sa snažilo uviesť m oderné, 
menej známe skladby . Organoví umelci 
u nás v minulosti vystupovali tak málo, 
že t.akmer na celý život vystačili s r eper
t oárom získaným za štúdia. Dnes vyža
dujeme aj na t omto poli oveia väčšiu 
priebojnosť. 

Éra organových koncertov u nás len 
začína, pret-o umelci majú povinnost 
vychovávať publikum k pochopeniu štý
lových zvláštností jednotlivých epoch 
organovej hudby . No táto úloha nesmie 
spočívať len v tom, že budú uvádzať 
najuznávanejšie skladby, alebo - ako 
to ktosi povedal - že sa " skryjú" za 
veľké m ená. Ak sa niekedy nestretnú 
s patričným ohlasom ani diela takých 
m a js trov, ako je napr. Buxtehude, R eger, 
C. Franck , nech sa interprét nevyhovára 
na nevyspelosť publika. Preds tavme si, že 
by skladateľ dal dirigentov i namiesto 
partitúry svojej orchestrálnej skladby len 
klavírny výťah, a dirigent by musel sám 
vypraeovat inštrument áciu. Učinnosť ce
lej skladby b y závisela v konečných dô
sledkoch od inštrumentačných schop
n ostí dirigenta. Organ n ie je orchester, 
n o neraz sme sa presvedčili, že zle regi
strovaná, zvukove nepresvedčivo a vo 
výstavbe formy chaoticky p odaná sklad
ba sa zmenila na nepoznanie a nema la. čo 
povedať. ani hudobným odborníkom. 

Okrem t echnického zvlá dnutia skladieb 
žiadame teda od interprétov maximálnu 
náročnosť aj p o s tránke zvukového vy
strojenia. Chyby na tom t o poli p ochá
dza jú z nedostatočnej praxe, z neumelec
kej, školometskej aplikácie teoretických 
poučiek. Nie je ťažko naučiť sa, čo je 
"Werkprinzip", štýlová registrácia v ba
rokovej hudbe alebo m ená registrov, k t o
ré sa majú použit v bachovskom "Pleno" , 
avšak s vkusom to aplikovať, je t iež 
umeleckým prejavom. Skutočn)rrn cieľom 
je vždy výsledný charak ter zvuku, ist ý 
zvukový ideálzodpovedajúcidobe i sklad
be i jej dnešnému chápaniu. Co sa s tane, 
ak na m odernom organe - a tu sme pri 
k oreni problému - nájdeme síce podia 
m ena požad ovan é regis tre, tie to však ne
vytvoria zvuk, o ktorý nám ide ? V tomto 
pripade p oh odlné drL.anie sa predpisov 
o vý bere registrov je púhym formaliz
mom. Naopak, neraz sme si všimli, že 

hráči, ktorí m ajú zmysel pre štýl a zvu
kovosť, dômyseln~-mi kombináciami d o
kázali zastrieť nedokonalosti organa; ne
všímali s i len názvy registrov , a le šlo im 
o dosiahnut ie zvukového ideálu, aký 
skladbe a ich umeleckému chápaniu zod 
povedá. 

Tým sm e sa dostali k otázke nedosta t
kov nášho koncertného organa . .Je po
ľutovaniahodným faktom , že často po
čujeme, že organ v koncer t nej sieni SF 
je "nevydarený" . - Aj od návštevníkov 
koncertov počujeme, že zvuk je miestami 
surový, násilný . Vybudovanie tohto zvu
kového kolosu s tálo ta kmer milión korún 
a iste by mnohých zaujímalo, akého 
dosahu sú pozorované nedostatky . P odo
týkame vopred , že poznáme názory všet
kých organových umelcov, ktorí dot eraz 
na organe hrali, nechcem e teda argumen 
tovať na základe individuá lnych dojmov 
alebo náhodilých d ohadov . Nechceme sa 
dotýkať problému m enzurácie a vzduš
nic, čo je vecou nie kritika, a le organológa 
a organára. Ide nám čiste o zvukový 
obraz nástroja . V koncert nej sieni aku
s tika býva vo všeobecnos ti oveľa citli
vejšia než v kos toloch a preto pri into
nácii na nástrojoch postavených v kon
certných sieňach sa vyžaduje oveľa sta
rostlivejšia a premyslenejšia práca. Ostrá 
int-onácia tu pôsobí nepríjemne, okrem 
toho nápadne vynikajú všetky pazvuky, 
ktoré by sme vôbec nemali počuť. Ak s i 
n ávštevníci organových koncert ov s ta
žujú na miestami surový zvuk, ide pred o
všetkým o toto. Bolo by, pravda, omy 
lom, zredukovať problém kvality zvuku 
na intonáciu. Sú špecialis ti, ktorí na 
základe výskumu klasických organov a 
p raktick-ých pokusov , výpočtami a sta
n ovením zložitých intonačných a m enzu
račných kriviek pre stavbu a konš trukciu 
píšťal snažia sa o dosiahnutie ideálneho 
zvuku. Ide im hlavne o to, aby sa r egistre 
v každej polohe čo najlepšie vzájomne 
dopiňali a aby sa organ s tal najlepším 
nástrojom pre ciele, na ktoré ho umelec 
p oužíva (u nás v t omto smere pracuje 
najviac dr. E. Zavarský). Poslucháča 
v našom prípade nezaujíma, ako je organ 
konštruovaný, či sú menzúry aplikované 
podľa nejakého systému a na základe 
výpočtov, ale to, ako organ znie. Ruší ho 
surový zvuk. Možno tento zmierniť, zjem
niť? Za is te. Sta<íilo by bez väčších ná
kladov upraviť časť regis trov po intonač
nej stránke. Pri počte 84 registrov nezá
leží na tom, že niektoré registre budú 

p ot om o poznanie slabšie, d ôležité je, že 
celkový zvukov)r obraz bude kvalitnejší , 
ušTachtile.iší. J e smutné, ak niektorí 
ľudia u nás a tobôž hudobníci, cítili zo 
začiatku antipatiu voči organu (počet 
týchto ľudí je dnes už nepatrný). N o bolo 
by nesprávne, keby priaznivci ušľachtilej 
organ ovej hudby Y snahe o propagáciu 
tohto nástroja chceli s ilou m ocou pre
sviedčať iných , že náš nov)r organ je 
zvukove ideálny a že sa_mus í v dnešn ej 
podobe každému páčiť. Ano, sú tu nedo-

Prof. J . E . Kohler 

statky, no tiet o sa dajú pri dobrej vôli 
pomerne ľahko odstrániť. J e nepochopi
teľné, že sa nenašiel nikto, kto by bol 
umelecky usmerňoval sústavne prácu 
intonérov , no n esprávne k onala aj kolau
dačná komisia, ktorá pravdepodobne chá
pala svoju úlohu iba formálne a povrch
ne. Z mnohých odborníkov a profesorov
virtuózov, pozvaných na kolaudáciu ne
našiel sa ani jeden, ktorý by si bol "za. 
koncertoval" na novom nástroji. Za
hraním čo len jednej Bachovej skladby 
by sa boli ukázali mnohé podstatné chyby 
a mohli sa hned odstrániť. Ved o čo vlast
ne ide - treba "prečesať" asi jednu 
tretinu regis trov, na čo by bolo treba 
jedného intonéra a jedného inteligentného 
organistu, ktorý by pomáhal, kontrolu 
júc zvuk. Práca by netrvala dlho a jej 
výsledky by pomohli rozptýliť ovzdušie 
nedôvery a rozličné ohovárania zo strany 
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neprajníkov organa. Ak sa našli prostried
ky na vybudovanie tohto nástroja, ak sa 
venovalo toľko pozornosti výtvarnej 
stránke, vonkajšiemu vzhľadu, nech sa 
teraz nezabudne ani na zvuk, ved ide 
konečne o hudobný nástro j. Pokiaľ ide 
o urobenie spomínaných úpra v, iste tu 
nebude rozhodovať finančná stránka, ale 
len dobrá vôľa, spoločný postup všetk)rch 
zainteresovaných zložiek, ktoré by mali 
začať s opravou po dobrozdaní kolektívu 
odborníkov a interpré tov. Bolo by ne
odpustiteľným hriechom voči nášmu pu
bliku, ktoré svojou návštevnosťou na 

PRE:\fY S L KOVAK 

Její pastorkyňa 

Pri prohlížení J anáčkových zápis
níčkú jsem našel nadmíru ušlechtilý , krás· 
ný a témer neznám~' dokument, který 

organové koncerty prejav ilo živý záujem 
a spokojnosť nad obohatením nášho hu
dobného života i voči koncertujúcim 
umelcom (o zahraniČllých interprét och 
ani nehovor iac), keby sa z malicherných 
dôvodov odkla<lalo s riešením tohto 
problému. Letné prázdniny Slovenskej 
filharmónie poskytujú ideálnu príle
žitosť na uskutočnenie potrebných 
úprav . 

Prínos , ktorý organ znamená v našom 
hudobnom živote, treba kladne oceňovať 
a t reba preto urobiť všetko ku spokoj
nosti umelcov i obecenstva. 

dílo bolesti 

blíže osvet luje vztahy L. Janáčka k jeho 
dceri Olze a dává nahlédnout do citové 
hloubky Janáčkova inspiračního zdroje. 

J anáčkovy t-užkové skizzy posledních s lov Olžiných (Fotografovala Soňa D ivišová , 
Státní parnátková správa v P raze) 
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Je to útržkovitý záznam posledních 
slov a vzdech ú jeho umírající dcery 
Olgy, jak si je stačil poznamenat ve 
slovech i v notách. Zápis vznikal patrne 
v hlubokém rozrušení, které Janáček 
tehdy prožíval. Chrel zachytit, prav de
podobne na památku pro sebe i pro 
jiné, poslední záblesky života ubohé 
Olgy a tak si její živoucí obraz co nejdéle 
uchovávat a pripomínat. 

V jeh o zápisníčku z roku 1902-1903 
nalezneme voJne vložený dopis Ludvíka 
Holaina ze Slavonína z 13. února 1903. 
Z jeho obsahu seznáme, že i jemu se 
Janáček sveril, jaký smutek doléhá na 
jeho rodinu. Nejde nám zde o obsah 
dopisu jako spíše o to, k čemu jej pak 
Janáček použil. 

Janáček sledoval neúprosne se blížící 
k onec a 24. ímora 1903 odpoledne 
v zoufalém stesku začal zapisovat útržky 
slov a vet, které ješre Olga mohla 
vyslovovat. K tomu účelu vzal to, co 
mel nejblíže po ruce-dopis L. H olaina, 
na nejž začal zapisovat krátké nápevky 
slov a vet. Linky si sám načrtl. Janáček 
totiž témer vždy sám linkoval notovou 
osnovu i pfi své bežné skladatelské práci; 
linkoval si na príklad i partitury. Tak 
popsal polovinu prední stránky a celou 
zadní stránku d opisu. Vzácný· dokument 
uvádíme v príloze. 

Z techto sv ých poznámek pozdeji 
sestav il otresné sv edectví o posledních 
chvílích svého milovaného dírete a pre
psa! je do uveden ého zápisníčku z let 
1902- 1903, k terý· se sp olu s dalšími 
uchoval v Janáčkove archívu. 

Poslední slova a vzdechy mojí ubohé 
Olgy . 

L ežela na pohovce. 

~mf • r r r ~ J J ,] ~ l ; 

lkave: já nechci umŕít, já chci žft! 
Ptárn se jí, jestli ji neco bolí? 
Ye pr ý; má jen úzkost a 

"takový stm-eh! - a bráním se!" 
"Já jsem si vzpomnela, že mám umŕít" 

etc. 

~~J) ~ ;J 
lf ) ~ lf )i Jt lf ., 

umŕu umŕu umŕu 
(opakovala až do nesrozumitelnosti) 
Po injekcích: 

"To jsme se nachodi li na 'PI"omenade!" 

ml · 

~pJ; j j l) ;.li ;.li ;.li j 
" ... (človek) 

mél by si toho napovídat -
a mluví také hlupoty - " 
(O 2. hod. 24. 2. 1903) 

Já: Ty jsi ta nejkrásnejší mezi nimi ! 
Ona se šťastne zasmála! "T o abys jím tak 
ŕekl!" 

" N eco se ztratí- škoda, že se to nenajde!" 
25. 2. ti-i čtvrti na 3tí hod. 

- "T ož já ti oznam uji, 

že už je mi lépe" 
opakovala mi to nekolikt-át. 
K dyž jsem ji volal po dvakrát, když. 
nedoslechla: 

" Já jsem se lekla" 

"Po čkej te" 

Když dostala injekci (žalostne) : " J ejda" ! 
Poslední vzdechy 

~ ; J J J ; J 
aja aja aja 

B tih buá s T ebou, moje clu8e. 
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Janáček nesl nemoc a posléze smrt 
svého druhého a posledního dítete velmi 
bolestne. Chvejivá úzkost milujícího 
otcovského srdce proniká do jeho dopisú 
v dobe Olžiny n emoci za petrohradského 
pobytu od k vetna do července 1902. 
Tyto d esivé dny úzkosti o její zdraví 
provázely Leoše Janáčka po celou dobu 
záverečných prací na opere Její pastor 
h.J'ňa., k terou dokončil 18. brezn a 1903. 
D en pred ukončením napsa.l na textovou 
knížku azbukou, j ež byla. symbolem 
společné lásky otce a dcery k Rusku, 
venování: Tebja Oľgo v pamja.ť. A rovn ež 
tak ale česky pfipsa.l na první klavírni 
výtah z roku 1908 : Na pa.meť Olgy 
J anáčkové. Olga pa tfí také k prvním 
posluchačúm Pastorkyne, neboť čtyľi 
dny po jejím ukončení požáda.la svého 
ot-ce: "Tatušku , zahrej mi tu Pastorkyňu, 
já už ji neuslyšírn." K terý otec by této 
prosbe od ola l ? Brzy nato, 26. února 1903, 
Olga zemi-ela. Janáčkova bolest dosáhla 
vrcholu. Pŕemysl Novák 

"Gajané" na scéne ND. Po dlhšom čase 
s iahla d ramaturgia opery ND za ba letom 
so súčasnou tematikou. J e ním dielo 
sovietsk eho skladateľa Arama Chača.tw·
jana "Gajané" . 

Toto dielo, ktoré je jedn~-m z naj 
známejších sovietskych balet.ov, prináša 
so sebou pre inscenátora rad pálčivých 
problémov. V prvom rade je to otázka 
úpravy. "Gajané" prešla od svoje j pre
miéry r. 1942 mnohými úpravami libreta 
i poradia hudobných čísel, takže často 
dos talo dielo celkom protichodný dej 
a charakter. Ďalej je to otázka štýlu 
inscenácie. Hudba svojím charakterom 
je moderná, no svojou výstavbou tvorí 
rad uzavretých čísel, pospájaných medzi
hrami, ako pri k lasických b aletoch. 
Vyriešiť tento rozpor je ďalšou úlohou 
inscenátora. Otvorenou otázkou zost áva 
aj voľba tvárnych prostriedkov tanečnej 
techniky - či voliť tanec charakterový, 
či akademický. 

Ako sa. s týmito problémami vyporia
dali tvorcovia bratislavskej inscenácie, 
dirigent Ján Valach, choreograf J ozef 
Zajko a hosťujúci režisér K ornel Hájek 
z košického SD 1 

S úpravou možno v podstate súhlasiť. 
Za základ má úpravu, v ktorej sa. 
"Gajané" hrala pred niekoľkými rokmi 
v Košiciach, aj s predohrou, ktorou je 
"Sabľový tanec" ( 1), hoci "Ga.jané" má 
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vlastnú ouver t úru. Pokiaľ ide o v-ý
stavbu scénosledu, sú v nej isté ne
dostatky, ktoré by však potreboval i po
drobný r ozbor. (Napr. expozícia Gajané, 
G ika, umocnené nie dostatočnou vý
raznosťou aranžmá.) 
Čo sa týka rozporu " u zavreté čísla 

kontra moderný charakter hudby' · -
badať t u istú nejednotnosť. Hudba žiada 
oddiferencova.ť tanečné čísla od panto
mimicky alebo inak riešených medzihier. 
Tento rozdiel sa. však dá aj zotierať, n o 
potom to treba robiť dôsledne. Nerozhod
n á balancovanie m edzi t ýmito dvoma 
r iešeniami rozhodne n epridáva inscenáci i. 

Aj riešenie ďalšieho rozporu - charak
terový, aleb o akademický .t anec - má 
závažný nedostatok, totiž labilnosť kon 
cepcie . Ľubovoľné riešenie týchto dvoch · 
t,·árnych prostriedkov dáva inscenácii 
nejednotný št$•1, pôsobí zmätok v javis
kovom výraze. S údiac podľa štýlu hudby, 
špecifickým tvárnym prostriedkom pre 
"Gajané" by mal byť tanec charakt-erový. 
Pritom by bolo m ožné použiť aj naj
vlas tnejší prvok akademického tanca -
špičky - , n o iba na maximálnu gradáciu, 
a lebo vyhradiť ich iba pre n iektor é 
postavy. 

J e to Yec celkovej koncepcie predsta
venia, na ktorej sa. účastnili J ozef Zajko 
- choreograf a K ornel Hájek- režisér. 
A tu sa nám objavuje další problém, 
ktorý bude treba v budúcnosti riešiť, 
totiž spolupráca dvoch tvorivých pracov
níkov na jednom diele. Na predstaven í 
je jasne vidieť, kde končil prácu choreo
graf a kde začínal režisér a naopak. 
Tým je predstavenie r oztrieštené , jedno
t livé situácie a deje n ezapadajú organicky 
do seba a badať určitú protichodnosť 
u oboch tvorcov scénickej časti pred
stavenia. Ak má mať predstavenie jed
notnú koncepciu, musí na ňom byť jasná 
hegemónia j ednej osobnosti. Alebo reži
sér, ktorého zám er om napomáha choreo
graf, alebo opačne. V bratislavskej 
inscenácii tej to vedúcej individuality niet. 

No popri t ýclito závažných n edostat
koch má bratislavská inscenácia "Gaja
né" aj klady - niektoré veľmi dobré 
výkony sólistické. Treba vyzdvihnúť 
najmä Ondreja Róžu v úlohe Armena, 
ktorý až do svojho zranenia ( na premiére) 
b ol n a javisku najvýraznejšou postavou. 
Trú da Tašká a Jarmila Manšingrová
Kúrová podávajú v titulnej úlohe svoje 
štandardné výkony, ktoré sú však do 
určitej miery zotierané nevýraznosťou 

Mieša~tý sbor SF s dirigentom J . .1~1 . JJuvrout~uu;ym a " r<>e<w.-v • ... 1.. V. Ztlú o·~J .. ,,, .. t'' • 

predvedení Sostakovičových P oém v Smetanovej sieni v rúmci P ražskej j11·ri 
Fot o : M. P eterka 



1\ďargita Oesány ako Senta pri premiére Wagnerovho Blúd-iaceho H olanaana na scéne 
opery ND v Bratislave Foto: J. Herec 

koncepcie ich postavy. Z osta tných 
treba hodnotiť, výkon y Alice P astorovej 
a P etra Rapoša ako Nune a Karena , Gika 
v d ost odlišnom podaní Jána )fňačku 
a Karola ~roma, no na jmä vefmi peknú 
interpretáciu Frant iška Dvorského ako 
! smaila. 

František Dvorský (Ismail) a Galina 
B asová (A i.§a) v šabl ovonľ tanci. 

F oto : J. H erec 

Výtvarníci P avol Gábor (scéna) a Ľud 
mila Purkyňová (kostýmy) sa zhostili 
svoj ich úloh zo všetkých zložiek vari 
najlepšie. I ked scéna miestami nezodpo
vedá požadovanej nálade (priveľa čiernej 
farby v slnečných obrazoch I. a V.), 
predsa má veľkú prednost - jednotn ý 
sloh. K ostýmy zodpoved a jú celkovej 
nálade i št ýlu a na jmä sú "tanečné" . 

Vraví sa, že chy by nerob í ten , k t o nič 
nerobí. Ak sa t vorcovia bratislavskej 
inscenácie "Gajané" dopustili chý b -
nuž .majú na to právo . Sú to umelci 
mladí , schopní, no nie veľmi skúsení. 
A na poli m oderného baletu r obia u nás 
nevďačnú priekopnícku prácu. Ide o to, 
aby sa zo svojich chýb poučil i a v budúc
nosti sa ich vyvarovali. 

- abc -

Wagner opät: na scéne opery ND. Na 
scéne bratislavského Národného divadla 
bola 15. júna t . r . premiéra opery " Blú
dia-ci Holanďan". P o mnohých rokoch sa 
dostalo na našu opernú scénu opät dielo 
Richarda Wagnera. Našej hudobnej verej
nosti sú poväčšine známe príčiny, p re 
k toré sa Wagnerove opery po vojne 
u nás nehrali. N o diskusie, ba dokonca 
b oje o dielo R icharda Wagnera, sú oveľa 
s taršieho dáta. Možno o nich vlastne 
hovoriť už takmer od vzniku jeh o 
vrcholných operných diel. 

Preto bol po mnohých rokoch u nás 
tak vrelo vítaný a s napä tím očakávaný. 
Naštudovanie jeho opery Blúdiaci H olan
ďan bolo zverené dvom mladým, t a len
tovaným umelcom - d ir igentov i G. 
Auerovi a r ežisérovi l\L Fišerovi. Bolo to 
prekvapenie v prvom rode preto, že sa 
u nás ešte pred nedávnom mladým 
umelcom takét o m ožn osti nedávali a rov
nako bolo odvážne riešenie, dat im 
naštudovať práve takú náročnú operu. 
Premiéra nás presvedčila, že dir igent 
G. Auer a. r ežisér M. F išer vynaložili vefa 
usilovnej a p oct ivej práce. No i tak 
zostali Wagnerov i ešte veľa dlžní čo do 
celkového pochopenia i techniky predve
denia. Uprednostnenie statickej baladič
nosti spôsobovalo, že mnoh é ch·amatické 
scény zastavili rozvíjanie dram atickéh o 
konfliktu, nadmerné ak centovanie m o
m entov nadprirodzených zatienilo scén y 
skutočného, r eálneho života. Aj dynamic 
ká práca s orchestrom mus í mať u Wagnera 
oveľa rozsiahlejší register , hudobné obra 
zy sú veľké plochy, ktoré musí spájať 
vypä tý dynamický oblúk. Niektoré zjav
né nepresnosti v orchestri, no najmä 
v k on takte m edzi orchestrom a javisk om 
(sborom) boli pravdepodobne prejavom 
určitej premiérovej nervozity. 

Týchto niekoľko postrehov je objektív 
ne konštatovaným fak tom. No tr eba mať 
na mysli jednu veľmi závažnú okolnosť. 
- naša prvá scéna s i v lastne začala 
naštudovaním Blúdiaceho Holanďana 
budovať vlastnú wagnerovskú opernú 
t radíciu po mnohých rokoch odmlčania. 
A tu sme sa jasne presvedčili, že je 
nevyhnutné dat mladým umelcom m ož
nosť vidieť-v t omto prípade-W agnerov
ský festival v Bayreuthe, alebo v Dessau. 
Koľkých chýb by sa potom m ohli 
vyvarovať! 

Kedže sa u nás na t ieto veci zásadne 
zabúda, treba sa poučiť pre budúcnosť na 
dnešných kladoch i nedostatkoch . Pre-
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miéra nám ukázala, že m áme niektorých 
umelcov - spevákov, ktorí vedia robiť aj 
Wagnera . Na prvom mieste musíme 
menovať Marg itu Česányiovú, laureátku 
štátnej ceny, ktorá v úloh e Senty 
vytvorila h erecky jedinečnú postavu 
a podala rovnako vynikajúci spevácky 
výkon. Aj K arol Sekera má predpoklady 
dobrého wagn er ovského tenora. Václav 

E. Schutz ako H olanúan 
Foto: J. H erec 

N ouzovský vytvoril azda najreálnejšie -
čo d o p och openia nie veľmi problema
tickú - postavu Dalanda, pri práci n a 
mori tvrdého, n o pri tom veselého, 
plného humoru a vtipu. Emil Schutz bol 
dôstojným interpré t om Holanďana. 

Vefký záujem a celkove kladn é prijatie 
premiéry Blúdiaceho Holanďana naším 
obecenstvom, sú významným záväzkom 
pre budúcnosť. Naša verejnosť si obľúbila 
Richarda ·wagnera už dávnejšie a táto 
láska k jeh o dielu pretrváva neustále 
v s rdciach našich ľudí a aj na toto by mal 
pamätať dramaturgický plán Károdn éh o 
divadla. Ľubomír Čížek 

K pätdesiatke Imricha Godina. Umelec
ká cesta Imricha Godina, docen ta sólové
ho spevu na Vysokej škole múzických 
umení v Bratislave, bola pestrá. Po 
stredoškolských štúdiách v Nových Zám
koch a absolvovaní Vysokej školy eko
nomickej odchádza na štúdiá spevu 
najprv d o Viedne, potom do Paríža 
a Prahy, aby napokon začal aktívnu 
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umeleckú činnosť v Štátnej opere vo 
Viedni, kde pôsobil sedem rokov popri 
najlepších európskych spevákoch. Na 
tej to scén e osvedčil Godin svoje umelecké 
schopnosti v najnáročnejších dielach 
svetového operného repertoáru - B o
héme, Butterfly, Gavalierovi s ružou, 
Rigolettovi, Trubadúrovi , Tosce atď. 
Popri tom neustále p ohos tinsky vystu
pova l v Stuttgarte, Mníchove, Paríži, 
Prahe, Bratislave, Ziirychu, Ženeve, 
Amsterdame, Budapešti a ďalších európ
kych m estách. V p osledných r okoch 
druh~j svetovej vojn y _pôsobil v Kluži 
a po vojne v opere Státneho divadla 
v Košiciach. V roku 1953 bol p ozvaný za 
učiteľa spevu na VŠMU, a toho roku ho 
m en ovali a j d ocentom. Vo svojej úspeš
nej učiteľskej praxi vychádza zo svojich 
dlhoročných umeleckých skúseností, 
z neustáleho štúdia odbornej literatúry. 
Dnes sa u ž prepra-coval k svojskému 
m etodickému postupu p ri v~·chove mla
dých spevákov. J eho speváck--u t riedu 
r eprezentujú Bohuš Hanák, Andrej Ku
charsh"Ý - sólisti oper y ~árodného 
divadla, ďalej Juraj Oniščenko- sólista 
Vojenského umeleck éh o súboru, po
slucháč VŠlVIU a ďalší. 

Jubilantovi pri príleži tosti j eho päťde
s iatky, k torej sa dožil dňa 17. júla t.r. , 
želáme do ďalších r okov vefa úspech ov. 

;"\!fš. 

Bohuš Hanák v Sovietskom näze. 
Bohuš H anák rozšíril počet svoj ich 
koncertnÝch zájazdoY n edávnym zájaz
dom do- Sovietskeho sviizu , k tor)· sa 
uskutočnil v dňoch 15. mája až 12. júna 
t.r. v m estách: Moskva, Riga, Leningrad 
a P etrozavodsk. V tomto čase absolvoval 
päť samostatných k oncertov a päť diva
d eln)'ch predstavení. Na kon certoch tJ~·ed
niesol piesne z tvorby Smetanu, Dvor:aka , 
Čajkovského, Musorgskéh o, Schneidra
Trnavského ďalej úryvky z opier J ána 
Cikkera, G. Verdiho, W. Mozarta a i?ých, 
ako aj viaceré slovenské ľudové presn e. 
V Rige pohostinsky úči~oval v ope~ách 
Carmen (Escamillo) od Brzeta a v tr~ul
nej úlohe Čajkovs~ého Eugena O:flegma. 
V Kirovovom drvad le v L enmgrade 
spoluúčinkoval Bohuš H anák aj v hlav
nej úlohe Mozartovh o D ona .Juana. 
O všetkvch jeho umeleckých v)•kon och 
sa soviä'tska tlač vyjadr ila s veľk)'rm 
uspokojením, pričo~ naj';'iac ho~otil~ 
jeho vysokú hlasovu kultur_u a vybo~y 
štýlove čistý predne~. Na záJazde Bohusa 
Hanáka je okrem m ého cenné, že bol 
prvým z českoslovens~ých v)·k onných 
umelcov, ktorý p ohostmsky vystupov,?-1 
na týchto divadelných scén~ch . . T t m , ze 
do svojho programu zaradi! aJ uryvky 
z op ery Beg Bajazid, zaujímajú sa dl?-es 
operné divadlá v L enin&rade a R•?~ 
o klavírne výťahy t ohto dr e~ '!' a plán:rju 
novú slovenskú operu zaradrt do svoJho 

dramatur(Yického p lánu. Toto je Yari 
najväčší ~spech Hanákovho zájazdu do 
Sovietskeho sväzu. 

Vefký úspech Jána Hadrabu v ~u~a--. 
peštianskej opere. Pop~ raz v ~lStoru 
budapeštianskej NárodneJ operneJ scény 
zazneli z jej javiska slovenské slová. 
Hosťoval tu v m áj i t . r. slovenský 
umelec sólista opery Národného d ivadla 
J án H~draba, k torý pohostinsky vys_túpil 
vo Verdiho opere D on Carlos v úloh e 
Filipa. V tejto úlohe vu ž Ján Hadra~a 
účinkoval v Budapestr nrek oikokrat 
a vždv s vefk\'m umeleck ým úspech om. 
O jeho výko~e a v v~ľk~·c!: hl~S(!výc~ 
schopnostiach s nadsemm p1 s~ a J. vtacere 
budapešt ianske denní_k?. ~Estt Htrlap ~o 
dňa 12. mája medzt m ym uvádza, ze 
H adraba svojím vrele znejúcim hlasom, 
umeleckým spevo~ a v):azn.ým ~tvárne
ním tejto úlohy zrskal s r pnazen poslu
cháčov. Otriasajúca drama tich-ým pred: 
vedením árie v izbovej scéne vyvolal aJ 
na otvorenej scéne dlhotn·ajúci potlesk. ) 

Na základe týchto úspechov uzavr~lo 
vedenie Národnej opery " B udapestr 
s Jánom Hadrabom zmluvu, podľa 
ktorej náš umelec b~de p~·avid~lne po
hostinsky vystupovať vo vtacerych ope
rách. 
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Z činnos ti Sväzu 
skladateľov 

Dňa l. júla t. r. zasadal výbor Sväzu 
slovenských skladateľov, na ktorom pred
seda SSS Dezider Kardoš previedol 
zhodnotenie činnosti predsedrúctva SSS 
za II. kvartál 1957. 

V prvom rade Dezider Kardoš zaujal 
stanovisko k Aktívu Sväzu slovenských 
skladateľov o výsledkoch II. sjazdu 
sovietskych skladateľov v aplikácii týchto 
výsledkov na naše pomery. Je to však 
dlhodobá úloha, spojená so všeobecnou 
ideovou činnosťou Sväzu. Diskusia vy
čerpala len malú časť nadhoden),ch 
problémov, a le aj tak spolu s úvodným 
referátom priniesla mnoho cenných uzá
verov, ktoré budú podkladom pre dalšie 
diskusie v jednotlivých sekciách. 

Výbor Sväzu slovenských skladateľov 
s uspokojením prijal zprávu predsedníc
tva o prípravách Jubilejnej prehliadky 
slovenskej hudby pri príležitosti 40. 
výročia Veľkej októbrovej socialistickej 
revolúcie a 10. výročia Februárového 
vítazstva. Oslavy sa otvoria slávnostným 
plenárnym zasadnutím SSS, na ktorom 
odznie hodnotiaci r eferát: "40 rokov 
slovenskej hudby". Hlavnou osou osláv 
bude cyklus koncertov, ktorý bude 
pozostávať z 5 koncertov symfonických, 
6 komorných a 5 koncertov užitkovej 
hudby. As i polovica koncer tov odznie 
v n ovembri a decembri t. r., ďalšia 
polovica v januári a februári budúceho 
roku tak, aby cyklus skončil v dP.I"i 
výročia F ebruárového víťazstva. Na 
koncertoch odzneje väčšina najlepších 
diel slovenských skladateľov. V rámci 
osláv usporiada SSS aj výstavu "40 
rokov slovenskej hudby", k torá má ten 
istý cieľ ako cyklus koncertov. V~·stava 
sa uskutoční vo februári 1958 a postupne 
bude inštalovaná aj v iných mestách 
Slovenska. K výročiu sa okrem toho 
pripravuje aj zvláštna brožúrka "40 rokov 
slovenskej hudby", na ktorej pracujú 
dr. Ladislav Burlas a prom. hist. Ladislav 
Mokrý. Slovenský hudobný fond nadvia
zal s jednotlivými skladateľmi spojenie 
za účelom oslávenia týchto výročí no
vými hudobnými dielami. 

Predseda Dezider Kardoš potom in
formoval výbor SSS o účasti slovenskej 
hudby na Pražskej jari a konštatoval, že 
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slovenská hudba výberom i v)'konom 
Slovenskej filharmónie v medzinárodnom 
meradle obstála čestne. 

Sväz slovenských skladateľov plnil 
i dalšie svoje poslanie, totiž propagáciu 
novej slovenskej hudobnej tvorby formou 
kultúrnych zájazdov. V II. štvrťroku 
SSS usporiadal zájazdy do P odbrezovej, 
Brusna, Malaciek, Banskej Bystrice, Ta
t ier a Jecpál. Spolu sa tak uskutočnilo 
21 k oncertných podujatí. Ako v predchá
dzajúcej dobe, aj teraz Sväz pokračoYal 
v rozvíjaní zahraničných stykov. Na
šimi hosťami boli p rof. Igor Belza zo 
Sovietskeho sväzu , rumunský skladateľ 
Ciortea, K ospewski a l\:!Jodziejowsló z Por
ska, Ri-Hi-Rim z Kórey a dr. Kleinig 
z NDR. Zo svojich členov vyslal Sväz do 
zahraničia dr. Klindu, dr. HrušoYského, 
Zd. Mikulu, dr. ~imúnka a Andreja Oče
náša. 

Významnou udalost'ou a úspechom 
SSS bolo založenie časopisu "Slovenská 
hudba", ktorý je pr~-rn odborn~-m 
časopisom v histórii slovenskej hudby. 
Jeho význam pre náš kultúrny život je 
zrejmý už dnes. 

Napokon sa s . Kardoš zmienil o práci 
jednotlivých sekcií a konštatoval , že 
tf:matika ich schôdzok má správnu 
líniu a že sa venujú prevažne tvoriv}·m 
otázkam. Bude však potrebné zvýšiť 
aktivitu niektorých komisií, najmä sym
fonickej a vokálnej, čo závisí jednak od 
tvorivých tajomníkov a jednak od pred
sedov jednotl ivých sekcií ako i samotných 
členov tvorivých k omisií. 

Na druhý polrok 1957 najhlavnejšou 
úlohou Sväzu bude teda pripraviť spomí
nané oslavy k 40. výročiu Októbra a IO. 
výročiu Februárového viťazstva. 

Výbor Sväzu slovenských skladateľov 
referát predsedníctva SSS schválil a v ši 
rokej diskusii sa ešte jednotli,-é body 
referátu podrobne prediskutovali. 

Sväz skladateľov k 40~ VVrOČiu ver
kej októbrovej socialistickeJ revolúcie. 
K 40. výročiu Veľkej októbrovej socia
listickej revolúcie pripravuje Sväz slov. 
skladateľov niekoľko významných akcií. 
Medzi najzávažnejšie patrí cyklus kon -

certov, ktorý bude prebiehať od za~iatku 
n ovembra t . r. do ~-ročia Februá~ového 
víťazstva b. r. V štyroch symfonických 
koncertoch odznejú diela, ktoré tvoria 
markantný obraz vývinu slovenskej hu
dobnej kultúry. A tak bratislavské 
obecenstvo bude si môcť vypočuť diela 
J. L. Bellu, }1. }:loyzesa, A. )loyzesa, 
J. Cikkera, E. Suchoňa, D. Kardoša a diela 
z tvorby dalších slovenských skladatefo':". 
Jeden z týchto koncertov bude v Koš•
ciach, ktorý povedie Ladislav Holoubek. 
Ostatné symfonické koncerty budú diri
govať - Alois Klíma, Ladislav Slovák 
a dr. Ľudovít R a jter. 
Veľký význam Sväz slovenských sklada 

teľov pripisuje cyklu komorných koncer
tov, ktoré budú vo viacerých slovenských 
m estách: v Nitre, Pezinku, Podbrezovej , 
K omárne, Žiline a Ružomberku, v pred 
vedení najlepších slovenských i česb.-ých 
výkonných umelcov: Slovenského kvarte
ta, dalej sólistov SF a sól istov opery ~TO. 
Programy týchto šiestich koncertov 
t iež obsiahnu najlepšie hodnoty sloven- 
skej komornej a sól istickej hudobnej 
tvorby. . . 

V ďalších koncertných poduJatiach 
budú programy pozostávať Z? slovenske~ 
piesňovej, sborovej, estrádneJ a zábavneJ 
hudby. V rámci tejto prehliadky vystúpia 
aj naše reprezentačné súbory. 

Do tejto akcie sa zapojí aj Slovenská 
filharmónia, ktorá v čase od začiatku 
novembra t. r. do konca februára b. r . 
uvedie spolu 19 slovenských symfonic
kých diel. Pravidelné rozh~asové vy: 
sielanie, venované slovenskeJ hudobneJ 
kultúre d odá celému podujatiu ešte 
,-äčší význam i patričnú odozvu v radoch 
s lovenského obecenstva. 

Diskusia o opere Beg Bajazid. Sväz 
s lovensk:Vch skladateľov dňa 24. júna t.r. 
usporiad;;,l diskusiu o novej slovenskej 
opere Jána Cikkera Beg Bajazid. Úvodný 
referát predniesla dr. M. Terrayová, 
ktorá hlbokou analýzou poukázala na 
ideovú hodnotu libreta, ocenila dielo aj 
z hľadiska slovesného a z jeho dramatickej 
v),stavby. 
Veľkú pozornos!\ venovala najmä hu

dobnej stránke opery, pričom zoširoka 
rozviedla estetické princípy Cikkerovej 
hudby , vefké sk.ladateľovo umelecké 
majstrovstvo, spätosť hudobného obrazu 
s textovou predlohou a schopnosť Cikke
rovej hudby umocňovať slovesný obraz 
básnika Jána Smreka, autora libreta. 

Osobitne sa dr. Terrayová zaoberala 
dramatickou výstavbou opery, vychá
dzajúc pritom z celkovej baladičnosti 
déja, zhodnotila umeleckú činnosť jedno
tlivých obrazov i formou hudobného 
zobrazenia povahove odlišného pros
tredia, v zobrazení života slovenského 
človeka- na jednej strane a v zobrazení 
orientálneho - tureckého prostredia 
na strane druhej. Závažnú úlohu v Cikke
r ovom hudobnom procese zohráva poly
fonický hudobný organizmus, v ktorom 
skladateľ spriada hudobné myšlienky, 
tvoria{le základný stavebný hudobný 
materiál a vo svojej osobitnosti charak
t erizujúci prostredie, osoby, psychologic
kú podstatu konania a pod. Napokon sa 
úvodný referát dotkol aj bratisla~sk~j 
a košickej inscenácie opery Beg BaJaztd 
a poukázal na klady i nedostatky 
týchto inscenácií. . 

P o obšírnom referáte nasledovala dis
kusia, v ktorej sa okrem iných zúčastnil 
cennými príhovormi Dezider Kardoš, 
Andrej Očenáš, Viera ~edivá, Teodor 
Hirner, Július K owalsló a mnohí iní. 
V diskusii sa potvrdilo, že nové Cikkerovo 
dielo je v slovenskej opernej tvorbe 
veľkým prínosom zo stránh.-y hudob~o
umeleckej i ideovej a preto si zasluhuJe, 
aby mohlo dôstojne reprezentovať našu 
hudobnú kultúru aj na zahraničnýc~ 
operných scénach. Schôdzu zakončtl 
Eugen Suchoň, ktorý zhrnul výsledky 
diskusie a v mene Sväzu slovenských 
skladateľov blahoželal autorovi diela. 

:Mš. 

K ultúrne zájazdy Sväz u slovenských 
skladaterov. Sväz slovenských sklada
teľov pokračoval aj v máji v usporiada
vaní kultúrnych zájazdov po slovenekof!i 
vidieku. Prvý taký to zájazd sa uskutočm l 
v ~vermových železiarňach v Podbrezovej , 
kde za účinkovania M. .T elínka, A. 
Berkyho a l\1. Váňu, za prítomnosti 
skladateľov ~- Jurovského a A. Očenáša 
predniesli program z tvorby slovenských 
skladateľov. Na koncerte sa zúčastnilo 
vyše päťsto poslucháčov z radov tam oj
ších robotníkov, ktorí novú slovenskú 
hudobnú tvorbu prijímali s vefk:ým 
uspokojením. Táto koncertná skupu~.a 
predviedla program podobného zložem3; 
aj v kúpeľoch Brusno, kde za účasti 
početného obecenstva si získala naša 
hudba rovnako veľké uznanie. 
Ďalším podujat ím bol Večer sloven

ských balád na Jedenásťročnej strednej 
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škole v Mal~kách, kde za prí tomnosti 
asi šesťsto poslucháčov predniesli sloven
ské balady Eva Kristinová a dr. Ján 
Jamnický. Hodnotný úvod povedal dr. 
Jozef F elix. V hudobnej časti vystúpili 
Klá~a ~avlíková, Sylvia M:~udziňská 
a .Mtkuláš Jelínek s ukážkami z t vorby 
Eugena Suchoňa, národnéh o umelca 
M. Schn eidra-Trnavského a Andreja 
Očenáša. 

P ozoruhodný koncert usporiadal Sväz 
v Banskej Bystrici z komornej tvorby 
Alexandra Moyzesa a úrvvkov z Cikke
rovej opery Beg Bajazid: Okrem aklada
t~ľa J~~a Cikkera, sa na tejto akcii 
~~častmh popredm výkonní umelci: 
Ttbor Gašparek, Rudolf Macudziňski 
~va _F~scherová, dalej Helena Bartošová: 
Stefama Hulmanová, dr. Gustáv Papp, 
,Ján Hadraba a Ján Valach, členovia 
opery Národnéh o divadla. K oncert a le 
n~j_mä ukážky z Cikkerovej opery v'zbu
d th v obecenstve uilmoriad ny záujem 
a veľký ohlas a ako všade, kde Sväz 
s podobným pro~amom zavítal, vysky
t la sa vážna požiadavka usporiadať tieto 
k?nce~~y ~..astejšie, s čím možno plne 
s~las1t., . Je bo to~~o ~ormou najlepšie 
uč1me nas ľud pocuvat novú slovenskú 
hud?bnú tvorbu! čiže vzbudzujeme taký 
záujem, aký Sl naša súčasná hudba 
skutočne aj zasluhuje. 

V diíoch 19.- 25. mája t. r. pripravil 
Sväz_ slo':'en ských skladateľov spolu 16 
vystupem v Tatrách, na ktorých okrem 
posluchá:čov Vyššej hudobnej školy 
v Bratislave účinkovali aj člEnovia 
profesorského sboru Zita Paráková 
František Tepl~-. Ján Skladan ý, Já~ 
Albrecht a R oman Berger. Program, 
k~rý pozostával z tvorby slovmských 
a cesk-ych skladateľov, sa v zotavovniach 
ROH s tre tával s vefkvm záujmom 
rekreantov. • 

Sväz slovenských skladateľov bude 
v kultúrnych zájazdoch pokrač-ovať a ešt€' 
vo väčšej miere sa bude zameriavať. na 
s trediská robot-níkov ako aj na strediská 
rekreantov. 

,Sviatok ~oézle a hudby v ·Necpaloch. 
Koncom JÚna v turčianskej dedin~ 
N eqxdy zažili naozaj krásnu a spoločen
sky významnú sobotu. Uspor·iadaielia -
JRD Ce11ta mieru v Neqxdoch a Vydava
telstvo Osveta, patronátny podnik z Martina 
- za spolupráce S-väzu slovenských skla
datelo"! a ~väzu slovenských spisovatelov 
usponadal?. v Necpaloch V eéet· poézie 
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a hudby. Na všeobecnú žiadost druž
see_vnilcov si na tento večer pozvali bá1mika 
Jana Smre/ca, laureáta štánej ceny a hu
dobnéh~ skladatela J ána Cikkera laureáta 
štátnej ceny. S polu s významný:ni spolu
tvo~ca'ľ!"t: slovenskej národnej ope.ty Beg 
Ba]azid na programe umeleckého večera 
sa aktívn~ zúčastnili klaviristlca Klára 
Havl-íková:, IJoh~ Hanák , člen opery ND, 
Eva K rzstmova, člen/ca činohry N D 
a Jaroslav Pivko, redaktor Vydavatelstv~ 
Osveta z Martina. 

Necpals kí družstevníci na koncerte 

Prog-ram 'IJeéera mal dve časti. P rvá 
čast bola -r..yplnená hudbou J ána Cikkera 
a recitáciami <Uel slovenských klasikov 
(Hifi:ezdo~lava._ Sama Chalupku, Ľudmily 
PodJavor-mskeJ) a ukážlcami zo slovenskej 
ludovej baladickej tvorby. Druhú čast 
programu tvorili hudobné čísla z diela 
Jána Cikkera, básne J ána Smre/ca a nie
ktoré u kážl.y z diel svetových hudobných 
skladatelov. 

Bola to významná spoloéenslcá a lcultúrna 
udalost, a/cú pracovití obyvatelia krásnej 
N ecpalskej doliny ešte vo SVOJ·om prostredí 
nezažili. Predseda JRD súdruh Ján 
Grajciar v otvát·acom prejave ju nazval 
kul~úrnou hostinou pt·e Necpalanov. Vy
zdvthol aj vel ký význam lanského Večera 
S'Íf'~uj slovenskej hudby, ktcrý podnietil 
zauJem.občanov natolko, že si za spolupráce 
patronatnelw závodu zorganizovcili toho 
roku V eéer poézie a hudby a že sa chcú 
trvale a sústavnejšie oboznarnovat s po
krokovými hodnotami našej národnej kul
túry. 

Starší občania hovoria, že N ecpalan·ia 
volakedy radi spievali. V eil i dne11 sú · 

známi so svojou svojráznou ludovou muzi
kou. ·Úspešná socializácia hospodárskeho 
a spoločenského života ich postupne vedie 
k tomu, aby sa i sami starali o svoje 
spoloče11ské a kultúrne potreby. Majú už 
dne11 hospodársky upevnené JRD a pomerne 
velkú budovu osvetovej belledy, do ktorej 
sa ztnellti 400 ludi. Hostia a účinkujúci 
vidcli rozostavanú vel/cú budovu, v ktorej 
budú ďalšie T.:ultúrne mie11tnosti pre verejnú 
l"''tiinicu , čitáreň a klubové mie11tnosti 
osvetovej belledy. 

V poslednú júnovú sobotu bola velká 
dvorana osvetovej belledy priamo preplnená 
účastn-íkmi . Vyzeralo to tak, ako by sa 
občania poschádzali na velkú manifestáciu. 
Veil táto dvorana hosťovala jedného z naj
väčších ži júcich slovenských básnikov a jed
ného z najväčších slovenských hudobných 
skladatelov. Občania pokrokovej družstevnej 
dediny si boli tolw i p lne vedomí. Cez deň 
usporiadali pre svojich hosti vychádzku 
do 14 Icm dlhej N ecpalskej doliny, kde ich 
v neoficiálnom srdečnom rozhovore informo
vali o súčasnom stave a o problémoch 
svojho JRD. Samotnému kultúnumu ve
čierku a jeho programu venovali nevšednú 
pozornosť do ne11korých nočných hodin. 

Básni /ca Já na Smre/ca a hudobného 
skladatela Jána Cikkera obecenstvu pred
stavu literátny historik dr. Rudo Brtáň, 
ktorý pripomenul i pokrolcové lcultúrM 
zjavy a dejiny blízkeho turčianskeho 
okolia. S ludským a umeleckým profilom 
J ána Smre/ca a Jána Cikkera sa občania 
oboznámili už na predchádzajúcej besiedke, 
ktorú viedli profesor/ca Zelmíra Zuriaťíová 
a redaktor Július Batel. Po tejto príprave 
prítomní necpalski občania s velkou po
zornostou počúvali 1..-rásn(l orcheiJtrálne 
skladby Jána Cikkera - výňatky z jeho 
Spomienok, Slovenskej suity, opery Juro 
Jánošík a podobn~. Najviacej sa necpal
skému publiku páčilo vystúpenie B ohuša 
Haná/ca, ktorý za klavírneho sprievodu 
samotného skladatela Jána Cikkera za
spieml prekrásnu áriu richtára z opery Beg 
Bajazid. Necpalania boli nadšeni všetk-l)mi 
hudobnými číslami, no - najviacej sa im 
páčili tie hudobné čísla, ktoré boli bezpro
stredtu p redne11ené výkonnými umelcami. 
Reprodulcot--an~í. hudba sa sk6r hodi do · 
menšej miutnosti k r6znym hudobným 
besiedkam. Poslucháči L-u každej hudobMj 
skladbe boli pripravení vtipným a V,'Í· 
s tižným predhovorom skladateľa alebo 
konferenciera. 

V el ký VJ)chovný vplyv na prítomných 
mali i umelecké recitác-ie Evy K ristínovej 

a Jaroslava P ivl..-u. Najviacej dojímal 
poslucháčov dramatU;ky predne11ený úryvok 
z H viezdoslavovej H ájnikovej ženy aludová 
balada Rabovali Turci. Osviežujúco a vi
tálne p6sobili na ludi krásne ulcážky 
z básnického diela Já na Smreka, najmä 
Praha 1942, Dnes milujem svoj deň, Pie11eň, 
Zoči-voči čitatelom a podobne. 

Ján Smrek v príhovore k občanom
družstevníkom vyzdvihol ich krásne ú.ailie 
a doterajši~ hospodárske a mravné výsledky 
pri bud{)'Vaní svojho JRD. Poukázal nq. 
vysoké mravné hodnoty , ktoré 8Ú vždy 
zákkul.om pre ušlachtilé spoločenské ciele -
i pre úspešné spoločné hospodárenie 
v rolníckych družstvách. Po bezprostrednom, 
srdečnom a ludsky velmi hlbokom p7'Íhovore, 
na ktorý si budú necpalskí občania dlho 
a radi spomínat, zakončil Ján Smrek 
hodnotný pro(Jram umeleckého· večera pred
neilom svojich najnovších básní J únová 
pieiJeň a D omov, v ktorých sa k rolníkom
družstevnikomnaposledy prihovoril básňami 
rolníckej a hlbokej vlasteneckej tematiky. 

V eéet· poézie a hudby v Necpaloch bola 
historiclcá lcultúrna záležitost. Vďaka patrí 
predovšetkým nášmu dedinskému ludu., 
v ktorom sa u ž prejavuje vellcá pozornosť 
a lás/ca k hodnotám krásneho umenia. Vďa
ka patri i prítomnému slovenskému básni
kat-i a hudobnému skladatelovi, ktorí sa 
v spoločnosti rolníkov v prírode alebo na 
javisku d tiU ako naozaj t·odní a slcromní 
spolutvorcovia velkého diela našej spoločen
skej a 1..-ultúrnej pre11tavby. V tomto bolo 
kultúrne podujatie v Necpaloch velkým 

. a povzbudzujúcim príkladom. S. H 

,J. Cikker , J. Sm rek a B. Hanák n a pre
chádzke v Necpals kej doline 
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Noví pevci madrigalu a komorní hudby 
na nádvorí Starej radnice. Už po tretí raz 
sú v letných mesiacoch na arkádovom 
nádvorí bratislavskej Starej radnice kon. 
certy komornej hudby. Toto krásne, 
priam romantické prostredie je ako 
stvorené najmä pre renesančnú hudbu. 
O tom sa mohli presvedčiť návštevníci 
koncetu pražského madrigalového SÚ · 
boru "Noví pevci madrigalu a komorní 
hudby" , na programe ktorého bola 
len hudba 15. a 16. st. Pomerne mladý 
súbor (vytvorený asi p red rokom pri 
Národnom múzeu v Prahe) podal ve I mi 
pekný výkon a to nielen prednesením 
starých motet a madrigalov, ale aj tancov. 
Tu t reba vyzdvihnúť výkony posluchá
čov Al\1U, ktorí dokonale ovládli nes
mierne ťažký rytmus Ronda a Saltarella 
skladatefa Tylman a Susato a zatan
covali h o navlas r ovnako. Škoda len , že 
sám bubeník sa celkom nevyrovna l 
s ryt m om a miestami vynechával. Spe
vácky s bor mal dve obsadenia, z k torých 

menšie bolo vynikajúce. Pri väčšom 
obsadení bolo miestami badať malú 
n eistotu , ktorá však nerušila. Zvlášť 
treba pripomenúť, že súbor mal výbor
ného basistu , k torého h las upútal mno
hých poslucháčov . 

Zvláštnym číslom programu bola ukáž
ka II Am.fiparnasso od Orazia Vecchiho 
- krátke dramatické pásmo , pôvodne 
písané len p re sbor - akýsi praotec 
opery buffy. Neviem, či bolo celkom 
štýlové predviesť pásmo pantomimicky 
len preto, že roy sm e si už vra j zvy.kli 
lepšie porozumieť podobným dielam, 
ked ich môžeme sledovať aj okom. Je to 
dosť zl)· zvyk. Znovu však treba vy
dvihnúť svieži a výborný výkqn poslu
cháčov AMU. 

CPlý súbor pod vedením znamenitého 
M. Venhodu mal veľký úspech, h oci 
obecenstva bolo veľmi m álo. Bratislav
ské publikum ešte vždy nemá záujem 
o komornú hudbu, majmä o starých 
majstrov? A. A ichová 

Z koncertu pražských mad1igalistov "Noví pévci" pod vedením .ili . Venhodu 
v Brat'islave Foto: J. Herec 
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Otvárací koncert Košického komorného 
orchestra. Dňa 26. júna 1957 p r .}d stavi l 
sa košickému obecenstvu po prvý raz 
novozaložen ý K omorný orchestEr. J eho 
otvárací koncert bol v čase veľmi 
nepril'.zni,·oro pre tak-ýto podnik. Ko 
ná.priek horúčave a niekoikým iným 
kultúrnym. podujatiam v ten istý deň 
(v amfiteátri Ukrajinsk:)• štátny súbor , 
v Št. divadle Don Juan, Kcmen.-;kého 
o>lavy) bola pekná návšteva. Ľudia 
p<išli: nielen s úmyslom podporiť t,ýchto 
17 mladých mnelcov, a le i zo zvedavosti. 
No na koncer te sa vytvorila taká srdečná 
atmosféra, že môileme tvrdiť, že vznikol 
istý káder ľudí pre pravidelné koncerty. 
Bude t eraz záležať n a organizácii, aby 
táto btmka obecenstva sa ďalej r ozv inula, 
rozrástla. Ten to moment je vcl"mi dôleži tý 
p<a K ošice, lebo usporiadanie doteraj
ších k:>n~3rtov v tomto m 3ste nieslo ráz 
ofi-.:iáln :.>sti, ba niekedy i nakomandoYa
n 'lsti. I ked sa vedenie Košického r oz. 
hlasového orchestra snaží získať káder 
koncertného obecenstva, a to cestou od 
zábavn ej hudby k hudbe vážn ej, je 
úo;;p ech m ladého dirigenta R omana Sld·ep
ka tým väčši, }{'bo začal hned vážnou 
hudbou a to skladbami barokovej a kla
s ickej doby: Pmcell, Händel, Viva.ldi, 
Pergolesi , Mozart. 

Orchester je zložený: 4 prvé, 4 druhé 
husle, 3 violy, 4 viclončelá a kontrabas. 
S orchestrom spoluúč inkoval sól ista Št. 
divadla Gejza Zelenay (árie z opier 
Pergolesih o). Samotný v)rkon orchestra 
i d irigen ta bndil obdiv na.jmä v š iroko
založen ých pomalých vetách. Treba ešte 
vyvážiť silu viol a vypuklosť tém v rých
lych vetách. Dir igen t musí v budúcnosti 
,-yb rúsit ešte p C>drobnejšie štýlovú čistotu 
skladieb , k čomu má Skrepek všetky 
predpoklady. 

Pevne verím, že pri zápale týchto 17 
mladých um:llcov a pri dalších kon
C3rtn\·ch skúsenostiach ukáže toto t eleso 
r<·chl~ rast. Dôkazom toho sú i slová 
cÍirigenta \" programe : 

" Xájst v dnešnej až príliš real istickej 
a triezv·ej dobe 17 nadšencov v radoch 
pnfe3ion<ilnych h:.~dobníkov, ktorí by 
ven ::l\:a li svoj tak vzácny voin:)r čas 
komornén1u mnzicirovanin, to bola veru 
mmalá úloha. A keď už boli p okope, tak 
sa zasa stavali t ie najrôzn ejšie ťažkosti, 
ba aj um·3lé prel!ážky do cesty ľudom, čo 
n~chcú nič iné, ako rozdávať krásno, 
ob::>hacovat ná3ho človeka o zážit ky, 
ktoré vie v takej veľkej miere poskytnúť 
iba hudba wfkých majstrov hurlobnej 

tvorby . I ba zápal, nadšenie a presvedčenie, 
že slúžia d':>brej veci, veueli tieto prekážky 
preklenúť,.' · J ozef Grešák 

Slovenská. hudba na ·Ostravsku. Hudba 
súčasných slovenských skladateľov do
teraz málo prenikala a preniká na 
Ostravsko. IDavná chyba spočíva v tom, 
že sa ostravské hudobné kruhy len zriedka 
informujú o slovenskom hudobnom ži
vote. 

V poslednom čase začala k náro preni
kať najmä inštruktívna hudba (Rajter, 
Albrecht, K orínek a Macudziňski) . Zvlášť 
hudba pre sláčikové súbory (Rajter, 
Albrech t) pomáha vefmi účinne v hu
dobnej výchove našej mládeže. 

Zo symfonickej hudby sa zjavila na 
program och symf. predohra A . Moyzesa 
"Nikola Šuhaj", E. Suchoňa "Burleska", 
Diver timento A. Moyzesa a Concertino 
pre klavír a orchester J. Cikkera (sólista 
R. 1\1a{Judziňski}. Z komorných skladieb 
predviedli na koncerte Hudobnej školy 
L. Janáčka vo Vítkoviciach už niekoiko
krát Suchoňovu Sonatínu pre husle 
a klavír a Kresánkovu 1\fládežnícku 
suitu. 

Dirigent J an Pešat , ktorý patrí medzi 
vedúce osobnost-i ostravského hudobného 
života, pre najbližšiu dobu pripravuje 
predvedenie Suchoňovej Serenády a 1\Ioy
zesových Tancov z Pohronia. 

Skladby slovenských sk.ladateiov sa 
na všetkých koncertoch prijímali nad
šene a mali silnú ozvenu u poslucháčov. 

S veľkým záujmom sa tiež sleduje 
vydávanie partitúr a časopisu "Sloven
ská hudba" , rozšírením ktorého sa ne
málo prispeje k utuženiu a prehÍbeniu 
vzájomných hudobných vzťakov. 

Ladislav Olša?" 

Spevácky komorný s úbor známy z ve
r ejných vystúpení v Bratislave a z in)·ch 
miest, pripravuje na deň 6. septembra 
1957 

V eče1· romantických piesní 
v rámci tohoročného festivalu komornej 
hudby na nádvorí starej radnice v Bratis
lave. P od vedením prof. Marty Ratajovej 
a prof. K ornela Schimpla dosiahol SKS 
význačné úspechy už v minulých rokoch, 
najmä samostatným koncertom na fes
t ivale Hudobn é leto 1949 v Trenč. 
Tepliciach a na celoštátnej súťaži ĽUT 
v roku 1955, kde získal striebornú 
medailu ako víťaz v kategorii súborov 
zvlášť umelecky vyspelých. 
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Slávnosti Iudovóho spavu a tanca vo 
Východnej 1957. Y malebnom tatran
s kom prostredí vo V~·chodnej zišli sa 
G. a 7. júlit l 957 popredné slovenské 
súb ory ľudovej umeleckej tvorivosti, aby 
počas dvojdňovej prehliadky ukázali, a k.\· 
krok dopredu vo svojom v)rvoji u robili. 

Dievčensl.;ý tanečný súbor "Karička" ZK 
Odevných závodov z Mwhaloviec. Zá~r 

z pásma "P·ran ie na potoku" 
F oto: Noel 

Nakoľko tu n ešlo o nejakú súťaž, a le 
skutočne iba o prehliadku, nebudem sa 
podrobne zaoberať vystúpením každého 
súb oru, skôr tu pôjde o vytvorenie urči
tých uzáverov pre ďalšiu prácu našich 
súborov ľudovej umeleckej tvorivosti 
v budúcnosti. 
Začnime u detskvch súborov. Väčšina 

detských s úborov predvádzala svoje vy
stúpenia v menších i náročnejších choreo
grafických úpravách, najčastejšie vo for
me malých obrázk ov - výjavov det
skéh o života ("Šarišské deti n a lúke" 
v predvede1ú súboru "Červená šatka" pri 
JSŠ v Sabinove, "Hry _eri paseni kráv" -
súbor "Radost" pri OSS v Záriečí a pod.). 
V celku o vystúpeniach detských súboro,· 
možno povedať, že sa postupne dochádza 
k správnej orientácii, aby detské súbory 
predvádzali na javisku v prvom rade to, 
čo im je najbližšie, t. j. detské hry, rie
kanky a pod. 
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Ostatné účinkujúce súbory dali by sa 
po stránke programovej línie svojho vy
stúpenia ako a j spôsobu interpretácie 
rozdeliť zhruba tak , ako tomu bolo a j 
n a Slávnostiach v o Východnej, a to na: 
a) súbory účinkujúce v tzv. "Klenotnici 
tradičnej ľudovej umeleckej tvorby", 
b ) súbory účinkujúce v "Hlavnej estráde". 

Vystúpenia súborov účinh-ujúcicb 
v "Klenotnici" mali prevažne charakter 
čiste folkloristický. Išlo o predvád zanie 
tradičného ľudového umenia v pôvodných 
formách . Ľudové piesne, hudba a tanec 
podávali sa tu zväčša tak, ako ich na
chádzam e v teréne, teda bez väčších 
úprav (skupina ľudových umelcov z Hor 
ného Vadičova, " Vynášanie Moreny" 
v predvedení skupiny detí z Liptovskej 
::I/fary, atd.). J e a j u týchto súborov 
predvádzajúcich tradičné ľudové umenie 
v pôvodných formách m ožný nejaký 
rast? Zaiste, je. Najmä pokiaľ ide o zdo
konaiovanie interpretačnej stránky pri 
predvádzaní tradičnej ľudovej umeleckej 
tvorby, napr.: čo n ajlepšie vystihnutie 
svojráznosti, štýlu, charakteru, koloritu, 
spôsobu prednesu ľudových piesní, hudby 
a pod., a zároveň spájanie t)·ch to p ožia
daviek s primeraným umelecko-estetic
k)·m vkusom a cítením. V tomto smer e 
je teda ešte v budúcn osti čo robiť a tak
tiež aj možnosti sú reálne. 
Väčšina našich súborov vystupujúcich 

v " Hlavnej estráde" patrí k tomu typu 
súborov, ktoré tradičnú Iudovú umeleckú 
tvorbu rôznym spôsobom upravujú, naj 
mä pokiaľ ide o tanec. Konečne, je to aj 
pochopiteľné, lebo ľudový tanec j e u n ich 
dominantnou časťou vystúpenia. Menej 
s tarostlivosti venujú však t ieto súbory 
dokonalosti spevnej stránky (prednesu 
rudových piesní) a. azda n aj1n:.en ej , až na. 
niekol'ko výnimiek (ZK pri OUNZ v Ska
lici, Pioniersky súbor pri OSŠ v Pod
koniciach), ľudovým hudbám. I tu je 
teda ešte čo zlepšovať! Pri prednese ľudo
vých piesni treba napr. dbať o čistotu 
intonácie, zjednotenie rytmickej stránky 
piesni a .,_. nie poslednej miere aj o jasnú 
a rtikuláciu. Aj u súborov, v ktorých 
dominuje ľudový tanec, sú tieto požia
davky opodstatnen é. Pokiaľ ide o choreo
grafické úpravy, ktoré tieto súbory robia, 
je to v podstate správna a odôvodnená 
m yšlienka. Ved, ak je raz ľudové umenie 
postavené na javisko (pred ob ecen stvo), 
musí niesť aj znaky javisk ového spraco
vania a. foriem. Veľa. tu však závisí od 
invencie, nápadu, objavnosti a schop-

ností vedúcich týchto súborov, v tomto 
prípade lepšie povedan é od ich choreo
grafov. ~emá tu prevládať snaha, pri 
stavb e jednotlivých programových čísel, 
mechanicky napodobňovať n aše popred
né súbory (SĽUK, Lúčnica, atď.), prí
padne doslovne od nich preberať, ale 
s kôr hľadať niečo pôvodné a vlastné. 
U niektorých vystupujúcich n a Sláv
nostiach ľudového spevu a tanca vo Vý
chodnej bolo už túto snahu badať (napr. 
u dievčenskej s kupiny "Karička" ZK 
Odevných závodov z ::\1ichalovie(!, ktorá 
predviedla pásmo "Pranie n a potoku"). 
Rozmanitosť v tomto smere môže byť 
len prínosom! 

Na záver celých Slávn ostí -...-ystúpil aj 
súbor "Lúčnica", laureát štátnej ceny. 
V jeho programe mohol každ)- účastník 
Slávn ostí obdivovať nielen technickú vy
spelosť sboru, tanečníkov a podobne, ale 
mohol sa na tvári miesta presvedčiť, ako 
naše popredné súbory umelecky stvár 
iíujú tradičnú ľudovú tvorbu. Najmä 
z hľadiska ďalšieho vývoja a perspektívy 
práce súborov ľudovej umeleckej tvori 
vosti treba si tohoto m om entu zvlášť 
povšimnúť. 

Ukazuje sa totiž, že Iudová umelecká 
tvorivosť, či už v pôvodnom stave alebo 
umelecky stvárnená, je blízka i tým n aj 
menej odb orne vyspelým jednot livcom. 
Na druhej strane zase v ieme, že ani 
š kolení hudobníci nepozerajú na ľudovú 
hudbu ako n a primit ivizmus , prípadne 
iba ako n a pozoruhodné a zaujímavé 
exotikum. Táto skutočnosť sa mi zdá 
byt veľmi závažnou pre další rozvoj 
a cieľavedomú prácu n ašich súborov 
ĽUT. Áno, myslim tu predovšetkým na 
Iudovýchovnú činnost. Nemohli by azda 
s úbory ĽUT, v spomínanej s úvislosti, 
zohrať úlohu akejsi spojky k tomu, aby 
čo najviac poslucháčov z najširších vrstiev 
vedelo v budúcnosti chápať tzv. vážnu, 
umeleckú hudbu ? Vzhľadom na to, čo 
som vyššie u viedol, myslím, že táto 
možnosť je celkom reálna. Ved mnohé 
skladby, najmä pre naše popredné súbory 
{SĽUK, Lúčnica) nie sú len púhymi 
úpravami, ale majú aj svoju um e l e c -
k ú h o d n o tu , ktorou pôsobia na po
slucháča. Nejde tu však len o pôsobenie 
na. poslucháčov, a le vo veľmi veľkej 
miere aj na. samotných členov s úborov 
ĽUT. J e zrejmé, že práca v dobre vede
nom súbore vplýva. kladne na. estetický 
vkus a cítenie jeh o členov a môže veľa 

znamenať pri zvyšovaní hudobn osti náš
bo národa. 

Súbory ·ĽUT sa v dnešnej dobe stali 
t emer nepostrádateľnou zložkou našej 
novej kultúry. Ľudové umenie stáva sa 
čoraz viac ušľachtilým n ástrojom vý
ch ovy ľudu. Najmä po tejto stránke sa 
črtajú pred súbormi ĽUT ohromné mož
nosti. J ozef ž á k 

"Slávnostné hry 195·7" v Salzburgu. 
Tradičné "Festspiele" budú toho roku 
prebiehať od 27. j úla do 31. augusta. 
Ich t.unelecký vedúci, šéf viedenskej 
Štátnej opery i milánskej Sea-ly Herbert 
von K arajan zach ováva vo výstavbe 
programu doterajš iu líniu festivalu. Preto 
sa. repertoár opern)rch i orchestrálnych 
podujatí sústreďuje na tvorbu vieden
ských klasikov, menovite }1ozarta. Z tvor 
by tohto geniálneho salzburského rodáka 
bude n a festivale uvedený okrem troch 
opier (Cosi fan tutte, Ú n os zo serailu, 
Figarova svadba) rad skladieb orchestrál 
n ych , komorných a chrámových. Okrem 
sp omínaných Mozartových opier je v pro
grame festivalu B eethovenov Fidelio, 
Straussova Elektra, Verdiho Falstaff 
a n ová opera švajčiarskeho skladateľa 
Rolfa Lieberroanna. Škola žien, k torá 
mala svetovú premiéru vlani v L ouisville 
v Spojených štátoch. V orchestrálnych 
k oncer toch vystúpi okrem Viedenských 
filharmonikov, ktorí účinkujú aj ako 
operný orchest er, Berlínsky filharmonický 
orchester, oba veden é najpoprednejšími 
svetovými dirigentami:Brunom \Va l trom, 
Herber tom von Karajanom, Rafaelom 
Kubelíkom, George Szellom, Josefom 
Kripsom, Eduardom van Beinumom, 
Josephom Keilberthom, Karlom Bôh
hroom a Dimitri l\fitropulosom. Aj 
pokiaľ ide o vokálnych a inštrumentál
nych sólistov, budú mať návštevníci 
tohoročného festivalu možnost počuť 
n a jlepších svetových interprétov. Spo 
meňme len spevákov: Irmgard Seefried, 
Elisab eth Schwarzkopf, Lisa della Casa, 
Dietrich Fisch er-Dieskau, Anton Dermota 
klaviristov: Géza. Anda, R udolf Firkuš
ný , Friedrich Gulda, Robert Casadesus, 
Clara H askil, huslistov: Wolfgang Schnei
derhan, Nathan Milstein, violončelistu 
Enrica 1\'Iainardiho a i. Veľmi zaujímavé 
sú programy komorných koncertov, pri
nášajúce skladby od baroka až po 
súčasnosť. Prednesú ich I Musici di 
Roma, Dychový súbor Denisa Braina 
z Londýna, Festival S trings Luzern, 
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Viedenské okteto, kvarteto Barylli i salz
burská. Camerata a~emica. Je len 
otá:ika, aké obecenstvo bude mať mož
nosť počúvať týchto sk-velých umelcov. 
Priemerní Rakúšania určite níe. Ved 
najlepší lístok na jedno operné predsta
venie stojí štvrtinu platu kvalifikovanéh o 
zamestnanca (lístky sú v cen e od 300 do 
50 šilingov). Zdá sa, že sa salzburský 
festival stáva čoraz viac jednou z atrak
cií cudzineckého ruchu, určenou na 
získavanie valút. To vrhá nepekný tieň 
na inak veľmi vysokú úroveň festivalu. 

lv 

34. nemecké Bachove slávnosti uspo
riadala "Neue Bachgesellschaft" od 28. 
Vl. -2. VII. 1957 v Bachovom rodisku, 
Eisenachu. Na programe bolo dvanásť 
koncertov a dve prednášky, okrem 
niekoľkých m enších hudobno-spoločen
ských podujatí. Slávnosti boli progra
move zamerané na málo hrávané diela 
z rodiny Bachovcov a ich súčasníkov. 
Účinkujúci boli tentoraz skoro v~-lučne 
umelci z NDR, čo dodávalo s lávnostiam 
národný, a le uzavret~- charakter. I medzi 
návštevníkmi bol len malý počet cudzin
cov. 

Slávnosti začali "Hudobným prí
Yetom" v rokokovej sále zámku a po
kračovali sborovým a organovým kon
certom v kostole sv. Juraja. Druhý deň 
zaujal komorný koncert znamenitého 
súboru Camerata musicale z Berlína, 
so skladbami Bachových súčasníkov. 
Najcennejším podujatím dňa bola "skúš
ka organistov a ko za čias Bachov)•ch" 
v kostole sv. Juraja, na ktorej museli 
súťažiaci improvizovať na dané témy 
štvorhlasú fúgu, partitu a napokon 
passacagliu. Dosť nevhodne volené Mmy 
neboli prekážkou pre skvele improvizu
jíJCeho Joh. E. Kôhlera z \Viemaru, 
ktorý n adchol preplnený kostol. Aj Uwe 
R~hl (Schlesv.ig) improvizm·al s vefkou 
zručnosťou a formálnou ucelenosťou. 
Popoludní bolo slávnostné oficiálne ot
vorenie slávností s prejavom zástupcu 
min. kultúry, prof. Pischnera. Yečerný 
koncert n a historickom \Vartburgu pri
niesol zaujímavý, ale veimi dlhý, pre 
účinkujúcich i poslucháčov vyčerpávajúci 
program (4 symfónie Bachových synov 
a Mozartovu Jupiter-symfóniu). ~a sláv
nostných bohoslužbách nasledujúceho 
dňa uviedli Kantátu č. 76. J. S. Bacha, 
pod suverénnym vedením prof. E. 
1\Iauersbergera, popoludní Umenie fúgy, 
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v úprave pre komorný orchester od 
~· 0?lluma, kt? r é . za jeho . veden~a vy
nikaJuco predVledli členona Drail.ďan
skej štátnej kapely. Sborový koncert 
a capella hudby starých a moderných 
skladateľov ukáza-l vysoké kvality sboru 
drážďanskej . ?irkevno-hudobnej školy. 
Deň zakonč1h nočnou serenádou pri 
Bachovom rodnom dome. 

V pondelok, l. VII. na slávnostnom 
zhromaždení členov Bachgesellschaftu 
predniesol anatóm, prof. dr. \V. Rosen: 
thal pútavý r eferát o identifikácii Ba
chových p ozostatkov, podľa porovnáva
cích štúdií a s kostenvmi deformáciami 
obvyklými u organist~v. V ďalšej pred: 
náške prof. dr. Max. Schneider rozoberal 
"Bachove úpravy vlastných skladieb" 
a odôvodnil, že originál nemusí mať 
Yždy umeleckú prioritu pred úpravou. 
Deň sa s~ončil vynikajúcim vystúpením 
s lávneho Thomanerchoru pod vedením 
prof. Kurta Thomasa, s dielami tomáš
skych kantorov zo 16.-20. storočia, 
a orchestrálnym koncertGm z Bachovho 
diela pod vedením Gcneralmusikdirektora 
H. GahlmbE:cka. F erdinand Klinda 

Bohuslav ~I ar ti n ii. Sbornik spomie
nok a štúdii. Redigoval Zdenék Z ouhar. 
Vydalo Krajské nakladatelstvo v Bme, 
1957. Str. 155, 18 príloh. 

Sborník k päťašesťdesiatinám Bohu
slava Martinu vznikol z podnetu vedú
ceho hudobného oddelenia Univerzitnej 
knižnice v Brne prof. Zdenka Zouhara, 
húževnatého propagátora a interpreta. 
skladateľského diela Bohuslava Martinu. 
Veľmi krátky čas, v ktorom musel byť 
sborník zostavený, neodrazil sa síce pria
mo v hodnotách uverejnenf,ch príspev
kov, i keď ich úroveň je najmä v prvej 
časti publikácie značne kolísavá, ako skôr 
v jeho celkovej náplni. Nemenej potrebné 
je uvedomiť si, že ide u nás o prvú mar
t inuovskú prácu tohto druhu, a že štú
dium umeleckého profilu Boh. Martinu 
je u nás značne sťažené neprístupnosťou 
veľkej väčšiny skladateľovho diela, teda 
n edostatkom samotného materiálu pra
mennej povahy, nehladiac už na mini
mum literatúry, k tomu ešte zo zahranič
ných časopisov ťažko dostupnej alebo 
u nás často vôbec neznámej. Porovnanie 
toho, čo dal Martinú českej modernej 
hudbe, a naopak, a ako tento prínos 
spracovala naša hudobná veda, je poľu
tovaniahodné a priamo trapné; a. už 
z týchto dôvodov je potrebné Zouharov 

sborník úprimne uvítať. Znamená totiž, 
že máme u nás celý rad kvalifikovaných 
hudobnovedeckých pracovníkov, ktorí 
majú odborný záujem o dielo Bohuslava. 
Martinú, ktorí s láskou a nadšením usilu
jú sa riešiť problematiku jedného z naj
väčších súčasných skladateľov a ktorí 
v prijateľnejších pracovných podmien
kach by boli schopní ju spracovať detail
ne, i v celkových súvislostiach. 

Celý sborník je rozdelený do dvoch 
oddielov: prvý (str. 15-54), memoáro
vý, zachycuje spomienky skladateľových 
príbuzných a blízkych priateľov, jednak 
už skoršie publikované (skladateľovej 
matky Karolíny 1\L, Stanislava Nováka), 
jednak priamo určené pre tento sborník : 
od Márie 1\Iartinú, sestry skladateľovej , 
Jána Macka, od Jána Kunca s dokumen
tárnym materiálom z tridsiatych rokov, 
keď sa brnenské konzervatórium snažilo 
o získanie Boh. Martinú ako profesora. 
kompozície, od Antonína Balatku o nie
ktorých skladateľových názoroch na 
hudobnú drámu, ako vyplynul i z jeho 
spolupráce s brnenským divadlom, od 
Václava Talicha, Pavla Boi'kovca, !šu 
Krejčího a konečne glosu-o Martinu ako 
učiteľovi od jeho žiaka, brnenského skla
dateia Jána Nováka.. Obsahová závažnosť 
tohto prvého oddielu je pochopiteľne 
rôzna: od prostých, hrejivých spomienok 
osobného rázu, cez letmé doklady ku 
skladateľovi, človekovi a umelcovi až 
k obrysovo zhn1ujúcej kapitole Stani
slava Nováka. Žiaľ však končí - lebo 
"Spmnienka na učiteľa B. M." od Jána 
Nováka je venovaná len vymedzenej 
téme- začiatkom d ruhej svetovej vojny, 
takže nám uniká celé najvýznamnejšie, 
vrcholné tvorivé obdobie skladateľovo. 
A teda je škoda, ak bola z už dávno 
rozobraného 2. zväzku Malej knihovne 
Tempa (Praha 1947) prevzatá stať Stan. 
Nováka, že neboli pre určitú celistvosť 
znova otlačené i state Jána Lôwenbacha 
a samotného skladateľa, ktoré vyšli tam
tiež. 

Druhú časť sborníka (str. 5i-136) 
tvorí päť dielčich štúdií, z toho jedna 
historicko životopisná: bystro koncipo
vaná "Poličské roky Boh. Martinu" Išu 
Popelku (seminárna práca z bud. vedy 
na fil. fak. MU) zahrňujúca roky 1890-
1906 a zasahujúca začiatočné formácie 
skladateľových hudobných záujmov do 
súvislostí rodových a poličskej spoloč
nosti. Nasledujúce štúdie-rozbory sú 
venované niektorým skladbám Boh. 
Martinú, a. to II. serenáde pre 2 husle 

a violu (Rudolf Pečman), Pamätníku 
Lidiciam (Zbynek l\Irkos), Novému špa
líčku a. Pesničkám na. jednu a na dve 
stránky (esteticko porovnávacia štúdia. 
Jána Trojana "Pozdrav domov najľúbez
nejší" ) a. konečne Hymnu k sv. Jakubovi, 
cyklu Petrklíč a komornej kantáte Otvá
ranie studničiek ("Tri rukopisné novin
ky" z pera. redaktora sborníka. Zdenka 
Zouhara, s bohatými poznámkami k re
produkcii uvedených diel). Tu (a taktiež 
pri korektúre) sa, pravda, prejavil chvat, 
s ktorým bol celý sborník zostavovaný 
a vydaný: už z uvedeného výpočtu je 
vidieť (uvedomil si to i redaktor publi
kácie v jej úvode), že výber analyzo
vaných diel sa nerobil so zreteľom k ich 
dôležitosti v celkovej rozsiahlej tvorbe 
Martinú (chýbajú tu jeho najvýznamnej
šie skladateľské odbory, práce javiskové, 
symfónie, koncerty, kva.rtety, sonáty 
a. i.), a le pod t lakom dočasných domácich 
možností. No i tak je potrebné ocenit 
prínos tohto druhého oddielu sborníka, 
lebo ani o uvedených dielach sa n enapí
salo dotiaľ nič preníkavejšieho a hlbšieho. 
A to isté možno povedat i o Zouharovom 
doteraz najúplnejšom súpise diel Boh. 
Martiníi, k torý je pripojený v závere 
publikácie. I keby nesporne zasluhoval 
podrobnejšie údaje vydavateľské pri 
dielach, ktoré vyi'li tlačou alebo boli 
nahrané na gramofónové dosky, prípadne 
i zdôvodnenie odchýlok v dá.tumovaní 
vznik-u oproti predchádzajúcim zozna· 
mom, ak poznáme ťažkosti, s ktorými sa 
stretáva bádateľ pri podobnej práci 
vôbec a najmii v prípade Boh. Martinu, 
nepochybujeme o tom; že základ, ktorý 
súpisom a celým sborníkom redaktor 
i jeho spolupracovníci vytvorili, je nielen 
okamžitým a vítaným prínosom, ale 
i sľubným východiskom pre ďalšie, dô
kladnejšie a všestranné štúdium života 
a diela Bohuslava 1\!Iartinil. F. Hrabal 

Slávnosti sborového spevu v Košiciach. 
Tradičné celoslovenské Slávnosti sboro
vého spevu budú sa. konat v dňoch 23., 
24. a 25. augusta 1957 v Košiciach. 
Dňa 23. augusta je na programe celo

slovenská súťaž najlepš ích speváckych 
sborov ROH. 

Vlastný program Slávností začne sa. 24. 
au gusta. Zúčastnené spevácke sbory 
vystúpia tu s najúspešnejšími číslam i 
svojho repertoáru. 

Slávnosti vyvrcholia v nedeľu 25. au
gusta spoločnými vystúpeniami spevác
kych sborov. 
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Štátne divadlo v Košiciach uvedie 
v septembri t . r. premiéru Pucciniho 
Boh e roy, v r éžii Kornela H ájka.. 

Spevohra D.JZ v Prešove dostala na. 
záver uplynulej sezóny nového šéfa 
orchestra . .Je ním Anton Buran o v
s k ý z Bratislavy. 

P r e d a n ú n e v e s t u v novom 
na.~tudovaní uvedie v septembri spevohra 
D.JZ v Prešove. 

Sólisti ŠD v Ostrave sa predstavia 19. 
X. t. r. Bratislave v Suchoňovej 
K r ú t ň !l v. e: Preds tavenie povedie 
dlhoročny dmgent 1\T]) .Jozef Vincourek. 

V rámci "Bardejovského hudobného 
l<'ta" p ohostinsky tu vystúpili spevohry 
ŠD z Koš íc a D.JZ z Prešova. 

Na záver uplynulej 
opera SD z Košíc v 
teátri Cikkerovho 
z id a. Predstavenia 
autor. 

sezóny predviedla 
prešovskom amfi
B eg a Baja
sa zúčastnil aj 

, o. Suc~oňovu K r ú t ň a v u prejavila 
zauJem aJ spevohra KOD z Olomouca 
ktorá ju má uviesť v sezóne 1957-58: 

Od septembra t. r . má sa zriadiť 
v Bratisl~ve. Divadelný inštitút, ktorý 
bude mat aJ oddelenie pre spevohru. 
Záverečná hodnotiaca. konferencia opery, 
baletu ND za uplynulú sezónu sa konala. 
18. VII. 1957 v budove ND. H odnotenie 
uplynulej sezóny vykonal v obsiahlom 
referáte šéf opery ND Šimon .Jurovský. 

. Spevoherná. st;kcia SSDU pripravuje na 
Jesenné obdobie konferenciu o kritike 
a. spolupráci tlače s divadlami. 

-as-

Ruch muzyczny. Nový poľský hudobný 
dvojtýždenník "Ruch muzyczny" , ktorý 
vydáva P olskie wydawnictwo muzyczne 
v Krakove (t. č. v Poľsku nevychádza 
žiadny_ časopis _Sväzu skladateľov), za.uj
z;ne naJprv SVOJOU modernou grafickou 
~p~av<?u. ~ou sa navonok prejavuje 
lm!a. ~optsu, zameraná: na problémy 
s úcasneJ hudby z hľadtska európskej 
ayant~a.rdy. _Hoci doteraz vyšlo iba pät 
Čisel,_ . Je zreJI?é, ~e r edakcia sa usiluje 
urobtt z časoptsu t rtbúnu výmeny názorov 
o najnovších vývojových tendenciách 
svetovej hudby - i názorov extrémnych. 
V popredí je aj snaha informovať o týchto 
tendenciách širšiu verejnosť - táto 
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tendencia., pravda, nie je príznačná iba 
pre tento časopis. Teraz sú otázky 
súčasnej hudby (viac zahraničnej než 
domácej) takmer jedinou témou v poi
skej hudobnej publicistike. 

Z obsahu prvých čísel "Ruchu muzycz
~ého" si ~slúži pozornosť informatívny, 
1 keď rmestami jednostranný článok 
B. Schäffera. " Nové cesty súčasnej hudby" 
(1-2), essay Z. Mycielského "Dedičstvo 
Szymanowského", (2) A. K oszewského 
o novoobjavených Chopinových valčí
koch (3), l\L Dabrowského o aktuálnych 
problémoch hudobného školstva (3), 
štúdia S. Kisielewského o Igorovi Stra
vinskom (4.) a.J. P atkowského "Mechanic
ká hudba včera a dnes". Piate číslo je 
venované jazzmrej hudbe, v súčasnej 
dobe veľmi populárnej v Poľsku. K 

_Milán. "Malá Scala" uviedla v uplynu
leJ sezóne operu Claudia Monteverdiho 
" Orfea" . Stalo sa tak z príležitosti 350 
výročí~:" premiéry tejto prvej opery 
(ako Je známe, opery Monteverdiho 
predchodcov neboli ešte formove vyzreté, 
preto sa. "Orfeo" pokladá za prvú operu 
vôbec). Predvedenie malo iba malý 
úspech , pretože úprava diela i jeho po
danie boli cudzie jeho charakteru. 

Berlín. Svetoznámi Berlínski filharmo
n_ici osl~vili 75. výročie svojej umeleckej 
Č1DDost1 slávnostným koncertom, na 
ktorom pod vedením Herberta von 
K arajana predniesli Beethovenovu IX. 
symfóniu. Spoluúčinkovali Elisabeth 
Griimmer, Marga Hôffger. Ernst Häf
l inger, Gottlib Frick a sbor katedrály 
sv. Hedvigy. 

Dessau. V rámci tohoročného Wagne
rovho festivalu boli uvedené všetky 
významné skladatefove opery okrem 
tetralógie "Prsteň N iebelungov", 1..-torá. 
bude novonaštudovaná v budúcom roh.-u. 
T~h?ročný cyklus bol podľa názoru 
krt t ikov významným krokom ku krišta
Iizácii _nového wagnerovského slohu, 
ktorý Je p opri všetkej snahe o nové 
očistené scénické formy názom ý a. ľudový. 

Diisseldorf. Na festivale "Hudobné 
divadlo 20. storočia" bola po prvý raz 
predvedená opera "Zbojníci" od jedného 
z najvýznamnejších predstaviteľov mla
d t;j nem eckej skladateľskej generácie 
G1selhera Klebeho. Libreto sa opiera 
o rovnomennú Schillerovu drámu. 

Paríž. V husľovej súťaži medzinárod
ného konkurzu "Margueritte Long-.Ja<:
ques Thiba.ut" zvíťazil mladý sovietsky 
huslista Boris Gutnikov. Naše obecen 
stvo malo možnosť poznať t ohoto vynika
júceho predstaviteia sovietskej husľovej 
školy na hudobnom festivale v Piešťanoch. 

Paríž. 12. júla zomrel v P aríži 'rý
znamný poľský pianista Stanislaw 
Szpinalski. Zosnul)' patril k najlepším 
interprétom Chopina. O poľsh.-lt hudobnú 
kultúru sa zaslúžil a j ako pedagóg 
a neúnavn ý organizátor. 

Bukurešť. Kultúrno-polit ický t ýžden
ník "Contemporanul" uverejnil 5. júla 
t . r. prvé príspevky najpoprednejších 
rumunských skladateľov do diskusie 
o tom, či sa hudba môže stať prís tupnou 
všetkým. H oci táto veľmi aktuálna 
diskusia ešte nie je uzavretá, Yiuno už 
teraz, aký veľký význam pripisujú ru
munskí skladatelia hudobnej výcho, ·e ako 
jednému z najdôležitejších činiteľov, ako 
urobiť hudbu zrozumitefnú širokým ma
sám. 

Hamburg. ::\fedzinárodná spoločnosť 
pre hudobnú vých ovu sp olu s Medzi
nár odnou hudobnou radou UNESCO 
u sp oriadali v dňoch 16.- 22.júna ;,, Ham
burgu konferanciu, n!l. ktorej sa rieši li 
otázky využit ia technických p rost ried
kov: gram'Jfónovej d osh.-y, rádia, tele
vízie a filmu v hudobnej výcho,·e. 

Lipsko. Veľkou pýchou Lipska je 
Thomaschor. .Je to naozaj Y"Jmikajúce 
te leso. K aždý p iat<Jk por iada " )lote ty", 
'" sobotu uvádza BachO\·e Kantáty 
a opakuje "Motet". Okrem toho uvádza 
v príslušných obdobiach ve'ké Bachove 
diela ako Vianočné oratórium, MatúšoYe 
pašie a. pod. V pr ograme "Motet" sú však 
skladatelia od Lassa až po Hindemitha. 

V Lipsku koncertujú dva orchestre: 
Gewandhaus a rozhlasový, striedavo 
každý týždeň. Gewandhaus tot.iž hrá 
i v opere, ktorá zatiaľ sídli v ne,·yhovu
júcej budove. Nová budova opery sa 
stavia a bude dohotovená za t.ri roky. 

Sólistické koncerty p oriada koncer tná 
kancelária každý pondelok. b r 

Oprava. 

"V čísle 3 SloYenskej hudby autor VD 
medziiným uvádza, že Serenáda Eugena 
Suchoňa bola. stiahnutá z program u 
koncert.u Leningradskej filharmónie, kto
rý dirigoval Ladislav Slovák, preto, lebo 
nedoš iel orchestrálny materiá l. 

Táto výtka sa t)rka kancelárie SloYen
ského hudobného fondu. Slovenský 
hudobný fond predložil potvrdenie Colné
ho i poštového úradu č. S-966/57, podľa 
ktorého kompletný materiál Serenády bol 
dňa. 15. IV. 1957 odoslan ý do L eningradu. 
Slovenský hudobn)· fond teda. žiadnu vinu 
nenesie ." 

MESTSKÉ MúZEUM: A KONCERTNÁ K.A..~CELÁRIA 
V BRATISLAVE PORIADAJú V MESIACI AUGUSTE 

, , 
KONCERTY NA NADVORI 

bratislavskej Starej radnice, Primaciálne námestie (v prípade nepriazni
vého počasia v Zrkadlovej sieni radnice) vždy v piatok o 20. hodine 

Oznamujeme Vám p oradie koncer t ov 
na nádvorí Mestského múzea v mesiaci 
august v nasledujúcom poradí: 

9. VIII. Bratislavské kvarteto 
(A. M:óži , A. Nemec, A. Telecký, 
A. B erky) 
Na. program e : Mozar t, Suchoň , 
Brahms 

16. VIII . Smetanovo kvartet-O - Praha 
Na programe: Haydn, .Janáček, 
Sme tana 

23. VIII. Klavirne trio 
(Vondrovic, Kawaciuk, H eran) 
Na programe: Beethoven, 
D vorá.k, Čajkovskij 

30. VIII. Ars re(liviva. 
(V. Švihlíková, M. Mund iger, 
St. Duchoň, Fr. Sláma) 

Na programe: Vivaldi, Cimarosa, 
$carla.tti , Pergolese, Benda, 

""Ba<:h, Teleman. 
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EDIČNÍ PLÁN HUDOBNEJ LITERATÚRY 
A H U DOB NÍN NA ROK 19 58 

Sloven~ké v.ydav;ttelstvo ~rásn$f literatúry predkladá širokej verejnosti na posúdenie 
a podame pnpomtenok edwný plán hudobnej literatúry a hudobni.n na rok 1958. 

V edlcli U :MELECKEJ A SYliFOXICKEJ Kolektív 
HUDBY \o-yjde: 

Ján C'ikker 
J URO J.Á.N'OŠÍK, OPERA V 6 ODRA· 
ZOCH, KLA VÍH.NY VÝ1'AH 

K lavlmy v:<•tah úspe.'incj slovenskej opery pre 
spev a klavír na libreto Stefana Hozu. 

Dezider Kardoš 
U . SYMFÓNIA 

Dezider Kardo~ Už n eraz vyspieval svoju horúcu 
lásku k rodnej domovine. Ai v Il. symfónii znova 
prekypuje láskyplné srdce skladaterovo k rodnej 
hrude a k svojmu ľudu. Dielo, plné .,..zruchov 
emócii, vofkei spevnosti a rytmickej rôznorodosti 
sl dnes úspešne razi cestu i do zahraničia. 

Jozef Kresánek 
II. ORCHEST R..iLXA SUITA 

Kresánek, náš talcntovan :í· hudobn)· vedec 
a folklorista. sa. preja....uje i ako zvučný skladateľ. 
J eho ll. orchestrálna suita je budovaná na 
~ontrnstoch tanečných a lyricko-spe\'llÝCh myií· 
li~nok slovensky ladených. Toto dielo tiež vzbu
dilo zaslúženú pozornose na prehliadke s loven· 
ských skladaterov. 

Eugen Suchoň 
2ALl:l ZEME PODKARPATSKEJ 

Významné kantátovó dielo autora národnej 
opery .,Krútňava". Vzniklo na text J aroslava 
Za.tloukala e~te v roku 1938 . Xeobyčajná melo· 
dická krása a strhujúca dramatičnosf kantátv 
ospevuJúcej gniavcnú a zdieranú rodnú zmĎ 
zabezpečila jej trvalé miesto v našej tvorbe. 

V edlcU KOMORNEJ H U DBY vyjde: 

SL OVENSK Á KLAVÍRNA T\ORDA 
1%7. 

Treti zo~it novej tvorby slovcnskvch skladateľov 
pre klavír, do ktorého prispcii další znám i 
slovowkl s kladatelia Alexander Albrecht Viliam 
Koi'inck, Rudolf Macudzinski Stefan Kémeth· 
Samorlnsky a iní. ' 

EcUcia VOJ>:.Á.LXEJ H U DBY 

Kolektív 
SLOVEI'\SKÉ ĽUDOVÉ PIESNE PRE 
MU2SKÝ, 2EXSK"'Y A 1\UESANx SBOR 

Z)Jierka hodnotných slo>ensk~·ch Iudových 
PIC8ui, ktoré pre naše spe.,..ácke súbory zozbieral 
huclobný sklsdater, laureát !;tátnej cen:r Dezider 
Kardoš. 

Koloktlv 
SPEVOM H UG'TE D OI,JNY, L ZOSI T 

Známe slovenské piesne v úprave našich skla· 
daterov pre spev a klavír. 

Kolektiv 
SPEVO.l\í HUOTE DOLINY, II. ZOSIT 

Známe slovenské ľudové piesn e v úprave n ašic h 
skla daterov pre spev a kla vír. 
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ALBU~I SLOVEXSK"'YCH UllEL ÝCH 
PIESNÍ 

Naši slovenskl hudobní skladatelia. napísali 
mno~é krás ne umelé piesne na texty nalílch 
básnikov. Výber najkrajších a najcenncjMch 
predkladáme našej spe,·áckcj .,..erejnostl v tomto 
a lbume. 

Kolektiv 
ALBUM OPERXÝCIT ARi f II. ZOŠI T 

Zbierka svetových a siovensb:')'ch operných 
á rii (ženské hl&.S)') pre spev a klavír, k toré 
zozbierala Jela Krčméry·Vrterová. 

V E>dbii PEDAGOGICKEJ 
T1VNEJ HUDB 1"' ryjde 

J ohann Sebastian Bach 
MALÉ PRELÚDI.Á. 

A IX$ TR UK· 

Zbierka známych Bachových skladieb, vhodná 
pre vyšll!c ročniky hudobných ~kôl pre po
zuan.ie polyfónnej hry na klavíri. 

J ohann Sebastian Baeh 
KNI200.KA SKLADIEB PRE A. l\J. 
BACHOV ú 

Rad drobných skladieb , ktoré tvoria velmi 
dobrý úvod k poznaniu. ako si oblúbit diela 
, -e!kého skladateľa. Skladby sú určené pre 5. a 6. 
rocnlk hudobných škôl pre poznanie polyfónnej 
hudby . 

F. Burg:niillcr 
25 ĽAHKÝ(.:H E T ÚD , OPUS 100 

25 lahkých skladbičiek, vhodných ako pedagogic· 
ká pomôcka pre n ižšie roč1úky hudobných škôl . 

L. Ca st!glione 
ZÁBAVNÉ E TUDY PRE HARl\10NIKU 

Treti zošit etúd pre harmoniku nadväzuje na 
p rvé dva zošity tzv. základných a me!odick)·ch 
etúd. Prlstu pným spôsobom zoznamujú hráča 
s tanečnými forman.i a ich prednesom. 

L. C'astiglionc 
PRAKTICKÉ ETt:DY PRE RAR.i\10 · 
NIKU 

~lavnfm cielom štvrtého zošitu etúd pre harmo
ruku JO dalšie zdokonalovanie techniky p ravej 
i lavej 1Uky pri hre na harmoniku. 

C. Czerny 
PREDBE2X.Á. SKOLA ZRUCNOSTI , 
OPUS 8-!!l. Études de mécaiiÍ5me. 

Dr. J án Fišer 
ZÁKLADY H UDOBXEJ TEÓRIE 

Tibor Frešo 
V DETSKEJ IZBI(:KE 

Skladateľ pri vyučovani k lavírne j hry vlastných 
deti dobre poznal detskú obrazotvornost a pro 
túto obrazotvornost napl%1 kyticu skladbičiek 
rozko~ných, žartovných aj vážnych. Sú t~ 
naozaj detské klavírne perličky. 

c 
. Gurlitt 

PRE PRVÝ PREDNES 
34 Iahkých skladieb pre klavir, progreslvne 
usporiadaných pre žiakov nižlllch tried hudob· 
ných škôl. 

H. E. K ayser 
OP. 20, 311 ETÚD 

Osvedčené husľové etudy pre tlakov vyššich 
ročnikov hudobných škôl. Sú revidované-a do· 
plnené štúdiami známym pedagógom husiovej 
hry prof. Viliamom Kotlnkom. 

Kolektlv 
SOLFEGGIE 

Solfeggle slúžia ako dobr á odborná pomôcka pre 
školy, ako aj pre všetk ých záujemcov spevu. 

K olektiT 
PRVÝ PREDNES PRE HUSLISTU 

Skladbičky pre tých najmcnšloh h uslistov, 
ktorí Už zdolali p rvé technické tažkostl hry na 
tomto nást roji. 

Kolektív 
SONAT11'-"Y PRE KLAVÍR 

K vypestova.nin ušiachtllého pred nesu v klavimei 
hre, k pestovaniu zdravej muzlkality sú sonatlny 
nepostrádatelnou pomôckou. Tento zošit o b
sahu;e výber eonatln zo svetovej lltera.táry pre 
kiM i :. 

Kolektiv 
ALBUM PRE MLÁDE2 (1. S TUPE:\', 
KLAVÍR) 

Kolektlv 
SJ.,OVENSKÉ TANCE V ÚPRA VE 
PRE 4 RUKY, Il. STUPE!'~ 

Krása, ktorú slovenský národ má vo svojich 
tancoch, nie je doteraz známa natoľko, akoby s i 
tento nár odný klenot r.asluhoval. Pre k laviristov 
strednej technickej vyspelosti, pre 4 r uk y . bude 
naše vydavateľstvo v~·dávat každý rok cha· 
rakteristické slovensk6 tance v úpraYe nalílch 
sk la<latero, . 

Viliam K oi·inek 
CVICENI E ST UPNÍC A ROZL 02E· 
NÝCH AKORDOV· I. ZOŠIT 

Viliam Kotlnek 
MELODICKÉ ETUDY I. PRE HUSLE 

Viliam Koi'ínek 
l:lELODICKÉ ETUDY Il. PRE HUSLE 

R . Kreutzer 
42 ETÚD PRE H USLE 

J . F. Maza.s 
OP. 36, ETUDY l. PRE HUSLE 

?.ILADÝ MOZART PRE MLAD"2'CH KLA Vl· 
R ISTO V 
Zostaví! R. Macudzinski. Zbierka klavírn)•ch 
skladieb pät až devätročného Mozarta v pô· 
vodnom poradi ich vznil.."U. 

Aladáx Móži 
6 ETÚD PRE HUSLE 

Prípravné cvičenia pre sonáty J. S . Bacha. 
H oreuvedené etúdy slúžia ako vhodná pomôcka 
huslistom, aby nadobudli technickú aj ob· 
saho'IÍ prípravu pre v hodný prednes diel J. s . 
Bacha, aby sa raMie zmooi10vall mnohých 
úskall, k toré v sebe skrýva dielo tohto skladateľa. 

T. Oesten 
MÁJOVÉ KVIETKY, OP. 61 

25 ľahkých prednesových skladbičiek pre '-lakov 
nainižSích ročnlkov hudobných škôl. Pre klavír. 

Ján Ond rul; 
HAIDIONIKA PRE TECHNICKY 
VYSPELÝCH 

Dr. Michal Palovč•k- Imrich Godln 
SKOLA SÓI.OVf:HO SPEVU 

Autor i p richádzajú na pomoc našeJ hudot.no· 
speváckej výchove pedagogickou učebnicou, 
k tor á bude pomôckou žiakovi aj učiteľovi po 
stránke metodicko-didaktickej pri výchove 
mladých začmajúclch spevákov. 

N . Rlmskij ·K orsakov 
PRAKTICKÁ UÚEB~ICA HARi\1ÓNIE 

Osvedčená učebnica harmónie zavedená na 
hudobnvch školách SSSR, v preklade dr. J ána 
Fišera i e výbornou pomôckou pri realistickom 
podávani náuky o harmónii našim adeptom 
skladby i širšej hudobnej verejnosti. 

A. Schnútt 
OP. 16 PRÍPRA VNl<: PRSTO\É CVI

ÚENI A 
Základné cvičenia pre klaviristov-zač!atočofkc"V. 

. Weber 
Najkrajšie valčíky 

Zbierka najoblúbenejšlcn vaJ(;fkov .,. Tahkej 
úprave pre klaviristov·začiatočnlkov. R evidoval 
R. Macudzinski . 
V EDÍCII Z.Á.BA VNEJ A VO KALNEJ HUDBY 
vyjde: 
Kolektl> 

ALBUlf MASOVÝCH PIESNť 
Kolektlv: Valčiky zo svetových opier 
Kolektlv: Album tanečných piesni l , II. 
Kolektlv: Album tanečných piesni pre harmoni
ku 
Kolektiv: Album estrádnych skladieb pre 
harmoniku 
Kolektiv: Album estrádnyc h skladieb p re 
husle a k lavlr 
Kolektiv: Tanečné piesne pre spev, I. a Il. zo§it 
Milan Novák: Pleseň na vojne 
V EDÍ CII H UDOBNEJ LITERATÚRY vyjde 
Nikolaj Rimskli ·Korsakov: Vlastný !livotopis 
Mikuláš Schneider-Trnavský: Pamäti 
E r nest Zavarský: Eugen Suchofl - profil 
sklada te fa 
V EDÍCII OPERN"'YCH LIBRIET vyjde 
Christoph W. Gluck: Ifigénia v Aulide 
Eugen Suchofl: Svätopluk 

Prosilne o zaslanie pripomienok n a. adresu: 

Slovenské vydavatelsťvo krásnej lite
ratúry - propaga-čné oddelenie Bratis
lava, Michalská. 9. 

Slovenská hudba - Vydáva S>äz slovenských 
skladateľov, Bratislava, Gorkého ul. 19. - Ve· 
die redakčná rad.a. - Vedúci redaktor dr. Jozef 
Samko. - Redakcia a administrácia Bratislava, 
Gorké ho ul. 19, telefón 268· 70. - Tlačia Poly
grafické závody, z . l , Bratislava, ul. Nár. po· 
vstania 4c. - Vychádza mesačne . - Predplatné 
na rok 1957 Kčs 27,- . - Vydávanie povolené 
PSK, čislo H SV-19512 57-C. - Rozš iruje Pošto· 
vá novinové. služba. Objednávky predplatiteľov 
priJ!ma a vybavuje každý doručovateľ a pošto· 
vý úrad. A-7 1378 
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Bratislava, ul. Obrancov mieru 23 
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Hudobný archív 
Slovenského hudobného fondu 

zapožičiava symfonickým orchestrom, komorným sú

borom a hudobným inštitúciám i jednotlivcom 

kompletné orchestrálne a notové materiály 

slovenskej hudobnej tvorby 

na verejné predvádzanie alebo na študijné a iné ciele. 

Archív SHF má k dispozícii už vyše sto komplet

ných materiálov symfonických diel slovenských' skla

dateľov a vyše 30 materiálov slovenskej komornej 

tvorby. 

Na osobitné požiadanie vyhotoví Slovenský hudobný 

fond a odpredá za výrobnú cenu i materiály skladieb 

slovenských skladateľov, ktoré momentálne nemá na 

sklade, pravda, pokiaľ ich nezaradila do svojho edič

ného plánu niektoré vydavateľstvo (SVKL, Osveta, 

SDĽUT). Postupne sa vyrábajú i materiály hodnotnej 

estrádnej i tanečnej hudby. 

Využite služieb Hudobného archívu Slovenského 

hudobného fondu. Objednávky posielajte na adresu: 

Slovenský hudobný fond 

Bratislava 

Gorkého 19, telefón 259-10 
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§LOVJEN§ KÁ HUDBA 
ROČNÍK I. SEPTEMBER 1957 ČÍS LO 6 

JOZEF PLAVEC 

O čo nám ide v hudobnej výchove 
na školách 

O máloktorom školskom predmete 'sa v poslednom čase u nás toľko 
diskutovalO' ako o hudobnej výchove. Z podnetu Sväzu československých 
skladateľov sa pred rokom usporia-dala celoštátna konferencia o hudobnej 
výchove ľudu za účasti ministra školstva a kultúry dr. Fr. Kahudu i jeho 
námestníka B. Muchu. O hudobnej výchove sa hovorí v kultúrnom výbore 
Národného zhromaždenia, píše sa v časopisoch (Hudební rozhledy, Kultura, 
Slovenská hudba a i.) , knižne vyšli Dokumenty boja za hudobnú výchovu 
atď. Načo to všetko~ Chcú azda hudobníci, aby sa stalo skutkom staré 
okrídlené heslo "Čo Čech a Slovák, to muzikant~" Chqú azda z každého 
mať konzervatoristu , ako sa niekedy napolo žartom, niekedy vážne povráva 
medzi pedagógmi 1 Čo je vlastne podstatou diskusií a sporov o tento pred
met 1 Pokúsime sa to krátko a jasne naznačiť. 

Nielen hudobníci, ale i ľudia s úprimným zmyslom pre kult úru a jej 
dôležitosť v živote sú hlboko presvedčení o tom, že poznanie hudby patrí 
k základnému všeobecnému vzdelaniu človeka, že prispieva k jeho harmo
nickej výchove estetickej i mravnej a že teda je v učebnom pláne všeobecno
vzdelávacej školy nezbytné a nepostrádateľné. Naproti tomu niektorí 
pedagógovia a školskí činitelia zastávajú názor (hoci ho otvorene nevyslo
vujú, aby sa nezdali "nekultúrnymi"), že hudba a umenie vôbec je len prí
davkom, okrasou a teda súkromnou záležitosťou jednotlivcov a že v učeb
ných plánoch škôl zbytočne zaberá miesto predmetom podľa ich mienky 
dôležitejším a praktickejším. Niektorí sa dokonca pozerajú na umeleckú 
výchovu ako na nežiadúci prežitok buržoáznych čias. Netreba azda zoširoka 
zdôvodňovať, ktorý z týchto názorov je správny a pokrokový a ktorý 
naopak je skutočným prežitkom zaostalých jednotlivcov. V českej a ~loven
skej pedagogike by mal byť smerodajný názor nášho geniálneho pec;l.agogic
kého klasika J. A. Komenského, ktorý staval hudbu vo svojich učebných 
plánoch hneď vedľa reči materinskej ("Musica nobis maxime naturalis est" 
- Hudba je nám najprirodzenejšia!). S Komenským sú v tom zajedno 
všetci ďalší pokrokoví myslitelia od obrodenskej doby až po dnešok. J e to 
dedičstvo našich vlasteneckých učiteľov " kantorov" , ktorým hudba bola 



každode1mou samozrejmosťou a ktorí sa tak nesmierne zaslúžili o sveto
známu povesť českého národa ako národa hudobne obzvlášť vyspelého. 
Z našich moderných vedcov pripomeňme si len Zdenka Nejedlého, ktorý 
vo svojich prácach pre všetky ča~y doložil, aké bolo od nepamäti miesto 
hudby v živote nášho ľudu od úsvitu jeho dejín, cez epochu husitskú až 
k yeľkolepému rozmachu našej národnej kultúry v novej dobe. Jeho spolu
pracovník Vladimír Helfert - jedna z tragických obetí okupácie - dokázal 
najmä vo svojom spise "Hudební výchova na školách nehudebních" (nové 
vydanie v SPN 1954), ako treba chápať v praxi myšlienku socializácie 
umenia, aby sa stalo skutočným majetkom celého národa. 

To všetko treba pripomenúť, aby sme poznali, ako hlboko sa mýlia tí 
odporcovia školskej hudobnej výchovy, ktorých činy dosiaľ zabraňujú, 
aby sa na našich všeobecnovzdelávacích školách sústavne uplatňovala 
a rozvíjala. To, že hudba nie je buržoáznym prežitkom, dokázali už Karol 
Marx a Vladimír I. Lenin svojím hlbokým záujmom o toto umenie i svojimi 
výrokmi o jeho potrebnosti a užitočnosti pre pracujúceho človeka. Tvrdenie, 
že umenie a hudba sú iba pozlátko\1 života alebo nanajvýš "ušľachtilou zá
bavou" je typické stanovisko buržoázne, vyvierajúce z obchodníckeho 
utilitarizmu, triezliv.osti a obmedzenosti myslenia i citov a preto nemôže 
byť ideálom ľudí epochy socializmu. V poslednom čase sa stretávame 
i s časove znejúcou argumentáciou: "Stojíme na prahu atómového veku, 
tu len veda a technika (polytechnická výchova) má čo povedať a len ona je 
stredom záujmu moderného človeka." I toto hľadisko je krátkozraké a ne
domyslené. Všetky pokroky techniky majú slúžiť človekovi, odstraňovať 
z jeho života ťažkú prácu, drinu, uľahčovať a spríjemňovať mu život, skra
covať pracovný čas atď. Ale čo bude tento budúci človek (konkrétne naša 
mládež , ktorá sa tohto atómového veku určite dožije!) robiť so svojim 
voľným časom 1 Bude ho premrhávať v pitkách a zábavách všetkého druhu 
alebo ho užije naozaj kultúrne, ako sa na vzdelaného človeka patrH Či nie 
je práve atómový vek veľkým argumentom pre kultúru, ktorá potom bude 
mať k človekovi ešte oveľa bližšie a človek pre ňu oveľa viac času než dnes 1 
Ale čo si s ňou počne generácia, ktorá o cestách k nej nebude mať ani 
poňatia 1 Nemalo by sa už dnes intenzívne uvažovať o tom, ako budúceho 
človeka (t. j. mládež) pre tento lepší (kultúrnejší) život pripravovať~ 

Zatiaľ vidíme v našom školstve tendencie celkom opačné. Estetická vý
chova je v našich všeobecnovzdelávacích školách skutočnou popoluškou, 
o ktorej sa síce tu a tam manifestačne hovorí v oficiálnych prejavoch, ale 
skutočnosť usvedčuje tieto výroky z frázovitosti, bez obsahu a dobrej vôle, 
terajší stav v tomto úseku výchovy a vzdelávania zlepšiť. Treba si uvedo
miť, že zamestnávaním matiek preberá škola už od predškolského veku 
detí zodpovednosť a všetku starostlivosť o ich rozvoj, to znamená i o strán
ku citovú a o výchovu vkusu. O tom, že tieto schopnosti treba pestovať, 
nemôže byť sporu. Nikto sa nerodí so schopnosťou rozumieť napr. klasickej 
hudbe, ale naopak sústavnou výchovou už od detstva môže sa pre toto 
chápanie pripravovať. To je tiež jedna z povinností všeobecnovzdelávacej 
a tobôž socialistickej školy. 

Kultúra a umenie už nesmú byť výsadou ľudí zámožných, ktorí "na to 
majú". Zásadne nie je ani správne, aby rodičia museli platiť za vzdelávanie 
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svojich detí v tomto odbore napr. v hudobných školách. Naopak škola 
všeobecnovzdelávacia by mala dať všetkým deťom bez rozdielu základv 
vzdelania i v tomto smere. (J. A. Komenský: Omnes omnia docere- Učiť 
všetkých všetkému!) Je to iste pokrok, ak existujú u nás už teraz štátne 
hudobné školy ako výberové pre hudobne nadanú mládež. Ale nesmieme 
zabúda~, že na ne nemožno prenášať úlohu hudobnej prípravy budúcej 
generácie, už preto nie, lebo nemôžu obsialmuť viac než asi 2 % detí školou 
povinných a vôbec nesmú prijímať mládež staršiu ako 14 ročnú. Z praxe 
v~e~e, že sieť týchto škôl nie je dosiaľ taká hustá, aby zachytila všetkých 
zauJemcov o hudobné vzdelanie. Sú dosiaľ i mnohé okresné mestá bez 
hudobných škôl, o dediny nie je ani zďaleka postarané, ba i v Prahe rok 
čo rok stúpa počet mládeže odmietanej pri zápise do hudobných škôl p re 
nedostatok m1esta. Teda ani nadaná mládež nemá u nás zabezpečený prí
stup k hudobnému vzdelaniu. Hodiny u súkromných učiteľov väčšinou 
neposkytujú záruku naozaj odbornej úrovne, okrem toho sú drahé a nie
kedy i metódou alebo výberom učiva pochybené. Rozhodne nestačia na to, 
aby ,I~osk~tli deťom ~1vod do hudobnej kultúry (hrať začiatočnícky na 
klavrr1 s Jednostrannym zreteľom na prstovú techniku, bez ohľadu na 
repertoár a pestovanie vkusu nie je ešte hudobná výchova v plnom slova 
zmysle). ~prístupniť deťom vo vhodnom výbere diela národnej i svetovej 
hudobneJ kultúry môžu len školy všeobecnovzdelávacie. I ch poslaním nie 
je vychovávať z detí virtuózov ani hráčov-amatérov (to je práve úloha 
hudobných škôl), ale naučiť ich hudbu vnímať, chápať a hodnotiť, čiže 
vychovať z nich budúce hudobne vzdelané obecenstvo. 

Prof. Vladimír Helfert vo svojom uvedenom spise razil pre to termín 
"receptívna hudobná výchova", čomu sa, pravda, niekedy dobre neroz
umela: _To nezn?:m?ná plané ~oretizovanie s deťmi, precvičovanie náuky, 
prednasky o deJmach a estetike hudby, ale konkrétne poznávanie vybra
nýc,h hudobných diel najlepších majstrov, dostupných príslušnému veku 
d~t1 a ešte k_ tom~1 s náležitým, vyskúšaným a svedomite pripraveným 
vykladom a Čl lepšie uvedením do diela. Všetky teoretické poznatky musia 
sa odvodzovať z hudobnej praxe a demonštrovať na {u·yvkoch umeleckých 
diel. N~uka nes!-flie byť nikdy odtrhnutá od živej hudby, ináč by sa zvrhla 
v pl~n_y formalizmus a mládež by od umenia len odpudzovala, namiesto 
a?y JeJ upravoval?' k nemu cestu. Že to nie je ľahké, potvrdí každý, kto sa 
ty~to o~boro~ ruekedy ,zaoberá. Ale v novej dobe máme pomôcky, uľah
ČUJ,uce. tieto vyklady. Su to dobre organizované výchovné koncerty pre 
mladez s príslušnou prípravou a poučením, ďalej programy školského roz
hla~u , na školách ešte stále málo využívané gramofónové dosky, filmy 
a diafilmy s hudobnou tematikou. Dosiaľ o nich vie len málo učiteľov a ani 
na škol~ch nie sú dosia! udomácnené. Bolo by dobre vidieť v nich vhodných 
pomocmkov: vyučovacieho procesu. To je tiež názorné vyučovanie, po kto
r~m volal J. ~- ~omenský! Správy škôl nesmú byť macošské voči potre
ba~ hudobn~J vychovy, naopak na jej pomôcky (predpisované osnovami!) 
ma~ by sa; d~~ať_ rovn~ko _ako na_iné a zabezpečovať ich pravidelné použí
vame v nalez1teJ kva.lite 1 kvantite. Dnes by sa už nemalo považovať za 
p;epych, a~y škola mala dobrý elektrický gramofón a aspoň základ disko
téky, ďaleJ nevyhnutný obrazový materiál, hudobné nástroje v dobrom 
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stave (používanie rozladeného klavíra je ~ločin na de~och, ktorý ~y sa mal 
čo najprísnejšie trestať!), ale predo_vše:kym treba ;ta.m vodborne l pe~ago
gicky vzdelaných učiteľov hudobneJ vychovy, kton Sl vsetko .po~rebne yre 
svoju prácu opatria, poprípade vymôžu. Bolo by na čase, naJma v naso~ 
štáte, ktorý má takú hudobnú pov,esť v c_elo~ ~z~e~anom svete,. ab~ sa uz 
raz navždy skoncovalo s ponižujucou d1sknm.rna~wu hudo?neJ. vychovy 
medzi ostatnými školskými predmetmi. (V súčasneJ ~obe preJaV?Je ~a toto 
nedôstojné stanovisko napr. v n~dostatku uč~bmc ~udobneJ vyc~wv_y 
i vyššie uvedených pomôcok, ďaleJ vo vybavem učebm pr~ h_udobnu vy
chovu pri porovnávaní napr. s učebňami výtva:~n~j a ~~l~sneJ vy.chovy ap.) 

Treba znova presviedčať všetkých rozhodUJUCich cm1teľov, ze hudob~a 
výchova nie je predmetom dru_horadýill: ani zbytočným. Veď sprostredkuJe 
našej mládeži nesmierne kulturne dedičs~vo P? n~swh pr~~koch: poč~uc 
nevyčerpateľným pokladom našich ľudovych p1esm, ce.z nas.1?h. narodn~c~ 
klasikov až k výtvorom súča-sných skladateľ o;' vna:drup~Cl~h svopml 
dielami city a túžby našej doby a jej budovateľske~o .us1lia. N1e }e mysliteľ
né, aby mládež chodila okolo všetkého tóho bez za~]mu,.!~n ~ Jednostran: 
nou obľubou džezovej tanečnej hudby a odrhovačiek n~mamch umelecky 
vkus! Tu je zrejmé, ako úzko súvisí hudobná. výchova s vychov:ou mravnou; 
Už od antiky sa uznáva. že hudba zušľachťu]e človeka. Kto sp1eva, nemyslí 
na zlé! Jeť srdce pev01l nejčistší a všeho hnevu prosté!" (Vít. Hálek). Ne
chceme '~šak, aby mládež len spievala. Spevácke krúžky b):'" ma~ b):'"ť samo
zrejmosťou na každej škole (ako je tomu napr. v 1\l])R) 1 v P,lOm~rsky?~ 
domoch. Chceme Yšak mládež naučiC rozumieť h~be, to z:I;t.~me:I;ta ~~apať)eJ 
reč, počúvať ju s porozumením a jej prostr~dni?tvom pnpmať aJ !dey no? 
vyjadrované, ako je idea vla-stenectva, sol~danty všetkych dob;) ch ľud1, 
mravné ideály ap. Za okupácie sme poznali, ako hudba narovnava ľuďom 
chrbtice učí národnej hrdosti a viere vo víťazstvo dobra vo svete. To 
všetko potrebujeme i dnes - odtiaľ dôležitosť hudobnej výchovy n.a všet
kých školách . Veríme, že toto bude raz, a mo~r;to už ': dohľa~neJ .~o?e, 
u ná-s všeobecne uznávané. Ide len o to, presvedčiť ešte tych nedovermvych 
a poprípade sa vyrovnať so zarytými " misomusmi", kto:í, ~y v ~kolstve 
a výchove nemali mať ~est.a, ~lebo aspoň, nie na; rozhodu]umch nn~sta;ch: 
Lebo veď i v úseku estetickeJ vychovy m';ls1me kračať ':Pred ~-a v.znese?-ynn 
cieľmi zovšeobecnenia kultúry a vzdelama. K :omu, nas ~avazuJe ce~~ po
kroková tradícia našej školy a výchovy, uznana nedavno 1 na zam:amcnom 
fóre z miest veľmi kompetentných. Usilujme sa, aby toto uzna:I;t1e sa. po
tvrdzovalo praxou na vEetkých našich školách - od materskych az po 
vysoké! 

Umožnit délnictvu a lidu co nejin~imnéjší ~~yk s urr:éním a pJ:ib~íž~. ~.d1l
nictvu umení a hdtttTu, to jsem vzdy pokládal za 7eden z neJdule .. ~teJš~ch 
úkolu kulturní politiky. P roto také jsem léfa ,bojoval za po!a:rfa~ek, aby ?W ~š~?h 
školách se žactvu dostalo základního poznanan:~ o httdbe, _JeJ~ pu~obnost~ a JeJ~m 
významu, falc , aby všichni, co 1Jrojdou školou, dostal~ podnet k tom1t, aby 
v hudbé nclé.zli nejvyšší obohacení duševní.. . . 

Vladimír Helfert 'l) hste .Turom Sosnarovt 26. 7. 1941 
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MICHAL PALOVČÍK 

Sláčikové kvarteto Teodora Hirn era 

Skladateľ Teodor Hirner bol našej 
verejnosti dosiaľ viac známy záslu
hou početných úprav slovenských 
ľudových piesní a piesňovou tvorbou 
vôbec, ako tvorbou inštrumentálnou, 
orchestrálnou či komornou. Po veľ
kej orchestrálnej suite - Trať druž
by-ktorá vznikla r. 1955, pristúpil 
Hirner opäť k práci na väčšej hu
dobnej forme až v tomto roku a v 
priebehu dvoch mesiacov - január 
a február - napísal Sláčikové kvar
teto e-mol, v ktorom plne využil 
svoje predchádzajúce i neustále na
dobúdané kompozičné poznatky. 
Keďže Sláčikové kvarteto malo 
(v interpretácii Bratislavského kvar
teta) pred nedávnom na vlnách bra
tislavského rozhlasu svoju premiéru 
a upJ].talo pozornosť viacerých poslu
cháčov, nebude vari od veci informo-
vať o diele aj čitateľov nášho časo- T eodor H i rner 
pisu. 

V Sláčikovom kvartete e-mol Teodora Hirnera predovšetkým treba vy
zdvihnúť skutočnosť, že skladbu charakterizuje sústavne sa rozvíjajúca 
a ľahko zapamätateľná melodičnosť, od jednoduchých hudobných motívov 
až po široko klenuté melodické línie, svojou podstatou často Yeľrni blízke 
našej ľudovej spevnosti. Pre dielo je ďalej príznačné, že nekomplikovaným 
spôsobom vyjadruje určitý obsahový zámer skladateľa, ktorý možno bez 
námahy vycítiť. Z hľadiska prednesových nárokov treba poukázať na to, 
že skladateľ rovnakou mierou, priam sólisticky uplatňuje všetky nástroje. 
Hoci novú myšlienku po prvýkrát exponuje takmer vždy len jeden nástroj , 
v priebehu jej rozpracovania prechádza táto aj do funkcie ďalších inetru
mentov, k čomu napomáha v skladbe bohato uplatnená kompozičná tech
nika kontrapunktu. Primerane k nosnosti jednotlivých myšlienok i obsaho
vosti diela, volil autor aj ďalšie výrazové prostriedky. Harmonicky sa dielo 
pohybuje približne na rozhraní romantizmu a novoromantizmu, jeho prednes 
si vyžaduje rešpektovanie pomerne širokej dynamickej škály a dobre vy
vinutý skladateľov zmysel pre farbitosť jednotlivých nástrojov zvyšuje 
nároky aj na interpretov vzhľadom na cit livé vyváženie zvukových plôch. 
Silne zomknutá stavebnosť Sláčikového kvarteta však nedovoľuje pri pred
nese ani minimálnu roztrieštenosť. Pravda, popri nesporných kladoch, na
chádzajú sa v skladbe aj trochu menej účinné miesta, ale tieto pri celkove 
dobrom dojme sa strácajú a nepôsobia rušivo. 
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Prvú časť skladby - ~A.ndantino-písanú v klasickej sonátovej forme 
charakterizuje napnutá nálada, vyplývajúca z jednoduchého motívu, 

Andantino 

$'·! J 

ktorý ako povzdych tvorí základný stavebný prvok pre vybudovanie hlav
nej myšlienky. Tent-o motív vôbec vo výstavbe diela zohráva závažnú 
úlohu, lebo použitý v rôznych obmenách tvorí pletivo, stmeľujúce Sláčikové 
kvarteto i vo svojej trojdielnosti a náladovej rozmanitosti do jedného 
organického celku. Hlavná myšlienka z celkového kľudu úvodných taktov 
postupne vzrastá do vygradovanej zvukovej plochy, pričom skladateľ sú
stavne pracuje s uvedeným motívom alebo jeho polovicou, odmeňujúc ho 
najmä rytmicky a v novom harmonickom i melodickom slede dosahuje 
jasnejšiu náladu, ktorá ako lúč preniká do pôvodnej obsahovej náplne. 
Takto sa dosahuje potrebný kontrast už pred nastúpením vedľajšej myšlien
ky, ktorá oproti hlavnej téme vnáša pomocou rytmu väčší vzruch. Kontra
punktickou väzbou, zastúpenou bohatšie ako na začiatku, vyznieva vedľaj
šia myšlienka v paralelnej durovej tónine oveľa smelšie a už dopredu na
značuje možnosť nasledujúceho vyst.upňovania, v ktorom akoby doznievala 
predchádzajúca nálada, ale súčasne sa vynárala nová, pôsobivejšia a v orga
nizme tejto časti logicky sa rozvíjajúca. Pravda, náznaky základného 
motívu hlavnej myšlienky sa tiahnu i týmto úsekom prvej časti a spoločne 
s obsahovou náplňou vedľajšej témy napomáhajú utváraniu záverečnej 
myšlienky, ktorá v prvých husliach rozdrobená na malé rytm.lcké hodnoty 
figurálnych útvarov, na začiatku sprevádzaná sforzato akordami a neskôr 
imitačne spracovávaná ostatnými nástrojmi, pôsobí dojmom smelosti a urči
tého víťazstva. Je to však len malé vzopätie, ktoré skladateľ ďaleko prevy
šuje v nasledujúcom prevedení. Vlastné prevedenie začína rytmickým 
ostinátom d.t;uhých husieľ, ktoré sa vykryštalizovalo v doznievaní závereč
nej myšlienky a ktoré sa tiahne v tomto nástroji, často aj v dvojhmatoch, 
takmer počas celého prevedenia. Tu skladateľ spracováva tematicky ma
teriál všetkých troch myšlienok, pričom povšimnutia hodná je skutočnosť, 
že nadhodený motivistický útvar skoro vždy v imitácii, inverzii, augme
tácii či diminúcii preberajú ostatné nástroje, čo vedie k neustálej kontra
punktickej práci, ale aj k plnému využitiu všetkých štyroch inštrumentov. 
Po tomto náladovom zlome nastupuje klasicky opakovaná repríza1 s ktorou 
sa vracia aj pôvodná obsahová náplň, ponechávajúca poslucháča v napätí. 

Druhá časť skladby - Moderato cantabile - upúta hneď na začiatku 
široko rozvinutou kantabilitou myšlienky, ktorej zárodok možno hľadať 
azda aj vo vedľajšej téme prvej ča-sti. Jej základný motivický materiál totiž 
nadobúda novou modifikáciou tvárnosť ľudovej, trochu novákovsky orien
tovanej melodiky: 
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!áto sa v ~l'al~om roz.víjaní obsa~o_vosti diela stáva nositeľom subjektívnej
Sie la~eneJ naladoveJ črty. Na JeJ spätosť s myšlienkami prvej časti po
ukazuJÚ, dro~né útva;y .s, melodickou či rytmickou prevahou, ktoré ako 
hudobne pletivo d~tva~aJu plnosť zvuku, buď vo forme harmonickej výplne 
al~bo kont~ap?nktiC~eJ P.rá~e, značne .uplatnenej aj v tejto časti skladby. 
Túto emomonalne posobivu stať zannena skladateľ prostredným úsekom 
skladby, ktorý rezkejším tempom i novým rytmickým zoskupením už dosial 
daného tematického materiálu priam vizuálne kresli peotický obrázok 
de~nskej ľudo~ej. m?ziky, pri~om, vša~ viola i naďalej zotrváva na opako
vam charaktenstiCkych melodickych usekov prvej témy tejto časti. Tieto 
p~tom v prímoch nadobúdajú vrcholnú účinnosť, ba možno povedať, že 
~alado;é. vyv~:cholenie v druhej časti diela vôbec. Vo svojej faktúre je druhá 
ca;sť Sla~~oveho kvarteta v pomere k časti prvej jednoduchšia, ale umelecky 
vyrazneJŠia. 

Nesporne najsilnejším dojmom pôsobí tretia, záverečná časť skladby -
Allegro - ktorá podobne ako prvá. je tiež písaná v klasickej sonátovej 
forme. Celkove túto časť charakterizuje neustály pohyb prenášajúci sa 
z jedné?o nástroja na druhý. Drobné rytmické útvary, čerp~né zo slovenskej 
ľ~do~el tan~čvnej .melo~ľ, p~sobia aj na utváranie melodickej línie, plnej 
vitality a tiez pnpommaJuCeJ slovenskú ľudovú spevnosť. Tieto náznaky 
v ~iynerovej tv~rb~ sú. prirodzeným zjavom u~ vzhľadom na jeho predchá
d~~~ucu komi?oz1čn? . čmnosť, ale v tomto pnpade ide o hlboko pretavené 
zaz1t~y, ktore v Slačikovom. kvartete vytryskli priam živelne, z nejasných 
ko_ntur, post~pne ~~dobúd.aJÚC formu ~námych m~lódií, ktorých napokon 
pnsnou analyzou naJdeme Jadro v myšhenkach prvych dvoch častí. Teda aj 
takto. by bolo .možno vysvetliť vykryštalizovanie sa melódie piesne "Hej 
MaceJko, l\fa?eJko ... " , ktorá v tejto časti vyplýva ako prirodzený výsledok 
sklada~eľoveJ prá?e s hudobnou myšlienkou, práce s motívom a preto aj 
zapada do orgamzmu celku. Práve silnejší príklon k ľudovej melodike 
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a prii:iekn.utie v aj pat.ričnej náplne a funkčnosti celému hudobnému proce
su s~~~obil?, ze tretia ?as~ skladby, vzbudzuje radostný pocit. 

Sla~ik?v~. kvart~~ me Je ~sl~vnym, ale skôr poetickým pohľadom na 
skutocny Zlv~ot na_shovyospo~teho človeka, tak ako to niekedy vidíme 
v tvorbe nasiCh naJlepsiCh maJstrov, pravda, ani nie tak z aspektu formy, 
ako obsahu. Toto pokladám v Sláčikovom kvartete Teodora Hirnera za 
najväčší klad a prínos v slovenskej komornej tvorbe. 
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ROMAN RYCHLO 

Do boja za vyss1u umeleckú úroveň 
hudobných škôl 

Začiatok nového školského roku býva slávnostnou udalosťou v živote 
každého kultúrneho národa. Je súčasne podnetom k t omu, aby sa vytýčila 
zásadná pracovná línia pre nastávajúce obdobie a to na základe získaných 
skúseností z obdobia minulého a nových problémov, ktoré prináša vývoj 
a ktoré treba riešiť. 
Keďže sústavný rast životnej úrovne nášho ľudu vyvoláva zvýšený 

dopyt po kultúrnom živote, rastie nám každým rokom počet žiakov, ktorí 
by chceli študovať na hudc;>b~ých .ško~ách., Zvýšený záu_jem. o hud~bné 
štúdium umocňuje sa ešte 1 tym, ze literne školy neplnm s1 z hľadiSka 
hudobnej výchovy svoje povinnosti tak, ako by to malo správne byť. 
Hudobné školy nestačia kryť tento zvýšený dopyt po hudobnom vzdelávaní 
ani svojou kapacitou, ani úrovňou svojej odbornosti. Možnosť rozširovať sieť 
hudobných škôl je - najmä po kádrovej stránke- veľmi skromná, pričom 
potreba dobudovať a sústavne odborne upevňovať učiteľské sbory už exis-
tujúcich hudobných škôl, túto možnosť ešte viac obmedzuj~. . 

Dostávame sa takto až na jadro celej hudobno-školskeJ problematiky, 
ktorým je - boj o kádTe dobrých, skúsených uč.itelov, boj o zvy~ovanie odbor
nosti pedagogického procesu na hudobných školách. Za poslednych l O rokov 
silne vzrástol počet hudobných škôl na Slovensku. Do roku 1965 plánuje 
sa zriadiť hudobné školy vo všetkých okresoch Slovenska. Skúsenosť však 
ukazuje, že zriadiť nové hudobné školy zďaleka nie je také veľké umenie, 
ako vychovať pre nich potrebné množstvo dobre vyškolených učiteľov, 
personálne ich zabezpečiť a rozriešiť problém odbornosti práce učiteľských 
sborov. 

Už viac rokov intenzívne sa volá po reorganizácii celej dnešnej hudobno
školskej sústavy, ktorá prestala vyhovovať zvýšeným potrebám nášho 
kultúrneho života. Zostavovanie nových návrhov na reorganizáciu hudob
ného školstva nerobí nám už dnes žiadne ťažkosti. V poslednom čase nado
budli naše rezortné úrady už pomerne veľkú prax pri vymýšľaní nových 
kombinácií, ale dosiaľ sa ešte nepodarilo - a nikdy sa nepodarí- vypraco
vať taký návrh reorganizácie, ktorý by odstránil základné kádrové problé
my z našich hudobných škôl. Zabúda sa na to, že reorganizovať môžeme 
iba štruktúru hudobno-školskej sústavy, ale ľudí , učiteľov- tých m1tSíme 
vychovať, tých vyreorganizovať nie je možné. . 

A o to nám vlastne ide! Zmena štruktúry nášho hudobného školstva Je 
nesporne vec veľmi dôležitá a má rozhodujúci charakter. Nesmieme však 
pritom zabúdať na obsah reorganizácie a na to, že úroveň našich hudobných 
škôl v prvom rade závisí od odbornej a umeleckej úrovne učiteľov, ktorí na 
týchto školách vyučujú. 

V tejto súvislosti je potrebné pouvažovať nad situáciou, ktorá sa postup
ne vytvorila na našich hudobných školách. Nemôžeme sa veru pochváliť, 
že sa nám podarilo vychovať novú generáciu všestranne schopných, aktív-

168 

nych, iniciatívnych, ideove na výške stojacích učiteľov. Ešte stále zápasíme 
s veik)rm počtom neaprobovaných síl. Ani kvalifikovaní učitelia nevyka
zujú také výsledky , ktoré by boli úmerné námahe a investíciám, vloženým 
do ich študijnej prípravy. 

Príčinu týchto nedostatkov treba hľadať už pri kolíske zrodu nového 
učiteľa. Učiteľskú aprobáciu možno dnes u nás nadobudnúť na V~MU. 
konzervatóriu a Vyšších hudobných školách . .Vyššie hudobné školy sú 
učilištia pomerne mladé. Nepochybujeme o tom, že snaživá práca pomerne 
mladých učiteľských sborov týchto škôl, ktoré ešte samé zápasia s kádro
výlni ťažkosťami, po istom čase prebojuje sa k pozoruhodnejším výsledkom, 
ale potreba týchto výsledkov je tu už dnes . Absolventi V~MU iba celkom 
výnimočne, v ojedinelých prípadoch, keď niet pre nich iného umiestnenia 
(najmä klaviristi) , idú učiť na základné hudobné školy s neúmerne nízkym 
platom. Bratislavské konzervatórium, na ktorom za daných okolností leží 
hlavná zodpovednosť za výchovu učiteľského dorastu , tiež má podobné 
problémy a t ak , keď sa zaoberáme problematikou ktorejkoľvek z týchto 
škôl, vždy nám vystúpi do popredia otázka kádrov, materiálneho zabez
pečenia (najmä po stránke umiestnenia, internátov, kvalitných nástrojov 
a pod.) a rezortného riadenia práce. K tomu sa ešte pridáva známy problém, 
že študijný čas na konzervatóriu skrátili zo siedlnich na päť ročníkov , čo 
nijako nestačí pre výchovu kvalitného učiteľského dorastu . 

Všetky tieto školy - V~MU, konzervatórium, Vyššie hudobné školy 
môžu dať svojim žiakom iba vedomosti. Absolventi týchto škôl - to ešte nie 
sú učitelia! Učiteľlni sa ešte len musia stať na základe praxe v pracovnom 
procese na hudobnej škole. 
Skúsenosť ukazuje, že starostlivosť o týchto ľudí po odchode zo školy je 

veľmi slabá. Odchádza jú na základné hudobné školy a vo väčšine prípadov 
vyučujú tak, ako sami vedia. A predsa nemuseli by zostávať takí opustení 
a pomerne ľahko dali by sa organizovať pravidelné periodické previerky ich 
odbornosti priamo na školách stredného a vysokého typu. Rozriešenie 
otázky diaľkového štúdia tiež by tu veľmi pomohlo. Bolo by treba zapojiť 
do inšpekčnej práce všetkých učiteľov a profesorov stredných a vysokých 
hudobných škôl, usmerňovať a radiť, kontrolovať a požadovať skutočný 
umelecký prejav aj od učiteľa v tom najodľahlejšom kúte nášho štátu. Tak
to by sa dalo zabezpečiť, že by nám priamo na školách, v pracovnom pro- . 
stredí, pod odborným vedením rástli schopní učitelia a nedochádzalo by 
k toľkým vážnym stratám, akých sme svedkami v každodennej praxi. 

Okrem toho chyby sa dopúšťajú aj samotní učitelia hudobných škôl. Tak 
napríklad mnohí učitelia s aprobáciou štátnych skúšok neprehlbujú si ďalej 
svoje vedomost i, pričom sa domnievajú, že ich postavenie na škole je pevné 
a že už nepotrebujú zaoberať sa vlastnou odbornou úrovňou. Následkom 
to~o začínajú nám po určitom čase odborne upadať a z ich práce postupne 
mtzne umelecký index. 

Zložitosť výchovy adeptov u čiteľského povolania umocňuje sa ešte aj 
mnohými _ďalšílni problémami. Tak napríklad dnešná naša mládež, mladí 
absolve~t1, kt?rí ešte iba opúšťajú školské lavice, sú nadmieru sebavedomí, 
~hodlm a pntom prejavujú slabý záujem o odborný rámec svojich vlast
nych vedomosti. Dnešný študent dostáva takmer všetko hotov.é, nemusí sa 
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boriť s problémami, nemusí nikoho presviedčať o svojich vedomostiach 
a nemusí sa prebíjať vlastnými schopnosťami . Namiesto toho, žeby si vážil 
veľkých možností, ktoré sa mu dávajú, mysli si, že keď dostane diplom 
a dekrét, tak už má po starosti. :Mnohí mladí učitelia ťažko sa prehrešujú 
takýmto postojom voči umeniu, ktoré je ich povolaním. Žiaľ, umeleckej 
skromnosti, ktorá charakterizuje každého veľkého majstra svojho povola
nia, majú dnešní mladí ľudia veľmi málo. Každý by chcel hneď po opustení 
školskej lavice robiť veľké veci, pričom sily a skúsenosti mu na to nestačia. 
Kandidáti učiteľského povolania mali by vedieť, že problém zvyšovania ich 
odbornej úrovne je podmienený skromnosťou a sebakritičnosťou voči vlast
ným schopnostiam a pracovným výsledkom, ktoré sa môžu vyvíjať iba 
pomaly, v ustavičnom hľadaní nových ciest, ak chceme, aby mali trvalý 
charakter a znamen<:tli skutočnú umeleckú hodnotu. 
Keď chceme preklenúť tento pálčivý problém, musíme výchovu na stred

ných a vysokých školách uplatňovať nielen zhora, pomocou školských 
ustanovení a predpisov, ale aj zdola, drobnou, trpezlivou masovopolitickou 
prácou , najmä v čSM a ROH. Chyba nie je v tom, že by naša mládež bola 
zlá. Naša mládež nie je zlá a má v sebe dobré, mzvojaschopné jadro! Chyba je 
v tom, že sa nám dosiaľ ešte nepodarilo nájsť správne metódy výchovnej 
práce, ktoré by viedli k rozriešeniu problému. J edna škola tento problém 
nikdy nerozrieši, ale zjednotením všetkých výchovných vplyvov, školských, 
mimoškolských a rodinných, musí sa podariť rozriešiť túto otázku. ktorá je 
vecou celej našej spoločnosti, celej našej kultúrnej , všeobecno-vzdelávacej 
a_ odbornej školskej sústavy. 

Často býva u nás zvykom splošťovať problémy hudobných škôl. Tak, ako 
otázka odbornosti našich hudobných škôl nesprávne sa rieši iba prostried
kami reorganizácie, pričom sa hľadá určitý mechanizmus, ktor)' by nás 
oslobodil od tejto ťažkej problematiky, tak aj otázka osobnej zainteresova
nosti učiteľov hudobných škôl na vlastnom odbornom raste nesprávne sa 
nahradzuje požiadavkami platovej úpravy, najmä pre základné hudobné 
školy. Nemôže byť sporu o tom, že platy učiteľov základných hudobných 
škôl sú naozaj veľmi nízke. Touto otázkou treba sa sústavne zaoberať , 
pretože daná situácia neprispieva k aktivizácii pracovn)'ch záujmov našich 
učiteľov. Povereníctvo školstva a kultúry malo by veľmi zodpovedne uvá

_ žiť, že odďaľovaním platovej úpravy vytvára sa na hudobných školách 
situácia, ktorá by sa mohla stať živnou pôdou pre šírenie pochybených 
a nesprávnych názorov. Naši učitelia, ktorí v danej veci majú nesporne 
pravdu, mali by však vedieť správne nastoľovať túto otázku. Treba, aby si 
uvedomili, že zvýšenie 1Jlatov je možné len na základe ich vlastných pracovných 
výsledkov, odbornosti a ~tmeleckej úrovne ich 1Jráce. Na toto mnohí naši uči
telia zabúdajú a namiesto toho, aby podložili svoje oprávnené platové 
požiadavky vynikajúcimi pedagogickými výsledkami, často prechádzajú 
do taktiky pasívnej rezistencie a zapričii'íujú tým veľké škody, pričom 
poškodzujú tých, ktorí za vec nemôžu - našu mládež, svojich žiakov. 
Takýto postup nie je správny a treba ho prísne kritizovať, pričom treba 
sústavne poukazovať na škodlivosť takého konania a privádzať celú vec na 
správnu koľaj. 

Všetky problémy, kádrové a odborné, ktoré sťažujú prácu na základných 
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hudo!:mýc~ ~kolách,_ vyusťujú do všeobecne známych následkov ktoré 
veľr~u P?CiťUJe,me naJmä na na~o~ _vidieku. Hudobný život na našo~ vidie
ku Je, este sta!~ nepo?ch~n;y-, ztvelne vegetuje, pričom hudobné škol v 
neberu t~~er z1adnu, u časť v Jeho riadení a usmerňovaní. U nás hudobni 
šk~l~ nezlJe ešte ~akym hudobným životom, ktorý by vyplýval z dnešne · 
naseJ spoloč;nske~ P?treby. Svoje výchovné poslanie plnia naše hudobnJ 
školy, ešte _vzdy ve,ľ~ ~labo. Táto situácia zhoršuje sa ešte i tým, že mnohí 
ml;td_í ľudia, kton Citta problémy, ale nevedia ich správne formulovať 
b~~ma ~a odch?~u z Brat~slavy na odľahlé školy. Bratislava je preplneni 
u~1teľnn a na VIdi~ku nema~e dostatok ~-c~opných ľudí. Treba, aby sme sa 
sust~v?e zaoberali touto otazkou a snazili sa docieliť. aby hudobná škola 
na VI~eku stala sa tým strediskom, z ktorého by sa šíri.Ía kultúma revolúcia 
do mas celého vnášho pracujúceho ľudu. Takéto postavenie hudobnej školy 
v ~~šom sp~locenskom prerode bolo by správne a vypl)·valo by z nových 
na-siCh_k~turnych a spoločenských vzťahov, vvtvorených v období vy' stav-
by socializmu. v • 

Vy~šie t:y:ry hudob1~ých škôl majú tiež svoje problémy, pričom bo· 
o zvysovame umel~ckeJ odbornosti nadobúda tu omnoho zložitejšie form/ 
~ak nap~. na b~attslavskom ~o~ervatóriu prejavujú sa niektoré nezdravé 
z~a:vy. ~J ~eď táto škola ':"ymka dnes svojou vnútornou organizovanosťou. 
~Itllľl:e, ze. J~. tu nebe~peč1e pedagogického intelektualizmu, ktorý sa pre~ 
Ja~Je naJma v t~m, ze zle pochopená všestrannosť výchovy deje sa často 
na ,ukor ~ele,ckeJvodbornos~i. Bude potrebné v rámci reorganizácie revido
vať uče~ne pla-?y sk,oly a ?s~ovať sa o rozriešenie vzťahov medzi odborno
hu?~bnym ~ hternym študiom na tejto škole. Bude potrebné podstatne 
zvyštl au_,ton,t-u: hudobn~~h odbo:o~ (klavírneho, speváckeho, sláčikového 
atď.), a este viac upevmť vedeme skoly v rukách hudobno-umeleckých od
borníkov. Bude potrebné energicky skoncovať s každým prejavom školo
metstva a školskej byrokracie. 

Z tohto dôvodu jav_í sa potreba preskúmať systém riadenia nášho škol
stv:: a to tak, aby _nannesto dvoch kategórií škôl - literných a odborných _ 
uvazovalo sa, o znadení troch kategórií: literných, odborných a umeleckých. 
Pre umelec~e škol:y treba hľadať také cesty, ktoré vyplývajú z umelecke· 
:p~dstaty vychovne~o pro~esu a pokiaľ ide o školskú administratÍVll treb~ 
leJ d,ať char~kter ~Ul get~er~s. v, záujme zvyšovania odbornosti na str~dných 
skolach musnne _v1a_c ~r~~d.ať k _individuálnym cestám, ktoré vo výchov
nom procese ra:z1a silne tnd1v1duality a skoncovať s prejavmi šablónovitosti 
a obme;izovan~a u~eleckej tvorivej iniciatívy a voľnosti záplavou unifor
mova;nych nar~ad~m , mechanicky preberaných z praxe škôlliterných a od
bornych_te~m:n~ke~o. sme~u. Treba dávať veľký pozor, aby pri odstraňovaní 
p~dagogiCkeho m?Ivid~alizmu , ktorý je nositeľom kozmopolitickej ideoló
gte, nedošl_o k umrtve,mu umeleckej individuality, pretože táto je nevyhnut
nou podnnenkou spravneho umeleckého prejavu. 

Dn;s ešte ne~áme u nás ta~ej hudobnej_ školy, ktorá by sa mohla domnie
Pať, ~e z ~adiska_ umele~ke} odbo~ost1 v:ykazuje maximálne výsledky. 

0 ~]t~ s_trank~ ~J VŠ~ este dlhuJe našeJ verejnosti mnoho. Umelecká 
a, naJ~a ~deova: uroven absolventov hudobnej fakulty VŠMU - najmä 
nastrowvych tned - zďaleka nezodpovedá predstavám nai~ej pracujúcej 
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verejnosti 0 vysokoškolskom stupni umeleckej výchovy. Ideovosť ur:nelec
kého prejavu musí byť predmetom nielen teoretického V?'svetfovan:a, ale 
hlavne praktického interpretačného,zvlá?m~tia ~aného ~1ela; vecou 7edru:ty 
koncepcie a zážith~, vecou prirodzeneho, upnmného ~ nen,uteneh~. U'T'!:_~lec.keh~ 
prejavu, ako žiaka tak aj učitela . Čim je škola vyšš1a, tym zlozi~JSl~ J,e aJ 
problematika. Riešiť problémy ideovosti v hu?obn~m um~~~ pns~ucha 
v prvom rade škole vyso~ej a ,pretov pr~dpokladame, ze novy skolsky rok 
prinesie v tomto smere zasadne zleyse:~ue. . , . , , 

Aj keď problémy hudobných škol su. ':"eľm1 hlboke .a r~z~amté, ver;me~ 
že naši učitelia budú pristupovať k svoJeJ zodpovedneJ praCI v nov?m s~ol 
skom roku vyzbrojení predchádzajúcimi skúse~osťanu a ~e sa vsemo~ne 
zapoja do jednotného boja za zvýšenie umeleckeJ odbornosti na hudobnyc~ 

·školách všetkých stupňov a typov. V tom im želáme mnoho vytrvalosti 
a úspechov. 

KAROL PÁDIVÝ 

Súbory CUT a hudobná výchova 

V diskusii o otázke estetickej a hudobnej výchovy na ško~ách nepadl? a~i 
raz slovo 0 úlohe súborov ĽUT, akú ony v čase od ~rušema hu~obneJ vy
chovy na školách vykonali, alebo mali vykonať. Ma,m na my~h odstavec 
vyhlášky z r. 1953, kde sa hovorí v nových vyučovacwh osnovach o prene-
sení hudobnej výchovy do krúžkov ĽUT. . v , , 

Odpoveď na takú otázku nedopadla by priazmvo,, pretoz~, sa .tato ~!oha 
buď precenila, pravdepodobne pod vplyvom ~as?veho ro~s1r~ma kruzkov 
ĽUT v čase od r. 1953, keď to umožňovala povmna hudobna vychova, alebo 
sa táto úloha ešte nedocenila a to je nesprávne. 

K tomu, aby sme v hudobnej výchove dosiahli V_Ý~ledky, ktm;é h,Y zna
menali zvýšenie záujmu o hudobnú kultúru, nestač1 1ba hu~vo~ma ~'.Ycho~3: 
na školách, hoc je to iste základná požiadav~a. Keď, by sme ISli hlbsw,, dosli 
by sme často k poznaniu, že učiteli~-ka~ton, kii<?rych tak čas~? a s uc~ou 
právom spomíname, dosahovali SVOJe vysledky ruelen "v škol~ , al~ pra~e 

po škole" ako učitelia hudby a dirigenti súborov ·ĽUT. Nevenm, a ISte me 
~m sám, Že by hudobná výchova na školách dosiahla takého stupňa, ,ako 
si ideálne predstavujeme. Ideálne a teo~~tic~y by sa dalo nao~tatok dok,azat 
aj to, že k hudobnej výchove yost~~~ sp~evať a hrať v ~ub,oroch ĽUT. 
Domnievame sa, že k dosiahnutm naswh Cieľov v hud?bneJ vvychove treba 
zapojiť všetky prostriedky, ktoré máme po ruke, mel~n sko_Iu, ro~hl~, 
profesionálne orchestre. a ~ivad~o , ale t~e-~ všetky tzv. zabavne poduJatia, 
estrády a pod. a teda aJ pracu suborov ĽUT. . , , . 

My v činnosti súborov ĽUT ':'idí~e stále len tr~d1čny folklór. Tak~ 1e 
aspoň predstava väčšiny profeswnalnych pracovník?v um~l~ov, ktor~ sa 
0 túto oblasť vôbec zaujímajú. To ostatné, spevácke su.bory, mstr~mentaln,e 
hudby, a to u nás v kvantite čosi znamená, sa prehliada ako diletantske, 
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alebo sa tomu zhovievavo prikyvuje, tak, ako by boli pre súbory ĽUT iné 
umelecké kritériá než pre oblasť profesionálnu. 

Samozrejme, kto častejšie počuje výkony súborov, ktoré nie sú ešte na 
vystúpenie zrelé, ale pre rozličné objektívne príčiny musia už vystupovať, 
dôjde nutne k presvedčeniu, že sa jedná v umení o niečo okrajového, pod
radného. Pravda, vyrovnať sa s týmto problémom je vec vážnejšia než si 
myslia mnohí tí, ktorí občas stratia kritické slovo na adresu našich súborov 
bez toho, žeby sa touto problematikou vážne zaoberali. 

Treba predovšetkým rozlíšiť dve oblasti činnosti súborov ĽUT a teda tiež 
našej starostlivosti. Na jednej strane tradičný folklór, tu iba objavujeme, 
vyhľadávame a zverejňujeme to, čo ľud vytvoril. 

No tragickým nedorozumením je, že sa takto pozeráme tiež na činnosť 
súborov speváckych a inštrumentálnych. My predsa nemôžeme nechať 
živelne rásť napr. miešaný sbor, ktorý spieva štvorhlasne tak, ako necháme 
rásť talenty na dedine, ľudových spevákov, inštrumentalistov, sólistov na 
ľudové nástroje. Od detských sborov až po veľké vokálne a inštrumentálne 
telesá rastie všetko viac-menej živelne. My síce pomáhame formou inštruk
táže, v porotách pri príležitosti rôznych súťaží, ale to je pomoc po zle vyko
na'IWm skutku. 

Tvrdím, že náprava nastane iba vtedy, keď činnosť súborov zapojíme 
do širokého okruhu plánovanej hudobnej výchovy, čo znamená, že keď 
vedenie súborov zveríme do rúk iba ľudí kvalifikovaných a svedomitých 
a keď túto zásadu vezmú za svoju všetci, od školstva až po ROH. Prehre
šujeme sa na našej mládeži a na všetkých tých, ktorí chcú spievať a hrať, 
keď dopúšťame, aby ich vychovávali ľudia, ktorí pre to nemajú ani odborné, 
a často ani charakterové predpoklady. Že chcú hrať a spievať, o tom svedčí 
obrovské množstvo súborov: o tom, že sú zle vedené, svedčí ich priemerná 
a podpriemerná úroveň. Okolnosť, že máme tiež súbory nadpriemerné len 
toto potvrdzuje, pretože tieto sú vedené odborníkmi. Bolo by si treba raz 
uvedomiť, že túto nápravu nedosiahneme žiadnou formou súťaženia, in
štruktáže, ani porotami. Treba, aby nám niekto robil drobnú sústavnú 
výchovnú prácu dole v súbore a to môže iba skúsený dirigent-učiteľ. My 
nemáme bohužiaľ takýchto dirigentov, ktorí by túto drobnú tvorivú prácu 
vedeli a chceli robiť, my poznáme u našich súborov len vedúcich. Samozrej
me, že nepodceňujem potrebu účinnej organizačnej pomoci, ktorá činnosť 
na.šich súborov umožňuje. Poukážem len na veľkolepú organizáciu súťaže 
ROH a STM. No práve tieto súťaže odhalili v celej nahote problém, ktorý 
vyššie spomínam. Na prácu našich súborov speváckych a inštrumentálnych 
treba hľadieť ako na časť plánu všeobecnej hudobnej výchovy a túto tiež 
odborne zaistiť. Tým nechcem povedať, aby sa v našich speváckych a inštru
mentálnych súboroch pestovala hudba pre hudbu. Prirodzená túžba po 
tom, aby súbor vystúpil na verejnosť s tým, čo sa naučil, je dostatočnou 
zárukou, že sa do takéhoto extrému nedostaneme. 
Keď takto pristúpime k veci, uvidíme, že je zbytočné si robiť starosti 

s otázkou, aký typ spevu a hudby je pre Slovensko typický a o aký sa máme 
starať. Odmietame mienku, ako by všetko okrem tradičného folklóru nám 
bolo cudzie, aj keď táto starostlivosť má mať prednosť pred všetkým ostat
ným, zvlášť v oblasti výskumu a dokumentácie. Treba len, aby všetko, 
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čo t~ rastie a rastie tak, ako si to okolnosti žiad~ jú,. vr~tane orechestrov 
tanečných malo solídne základy hudobnej a estetickeJ vychovy. . 

Ide ted~ o to, aby sme urýchlene a: s vypätíiD:, všetk~ch s~ sa postarali 

0 
nápravu vo výchove dirigentov, t., l· odborne v~kole~ych UClte~ov sp~vu, 

hry na hudobné nástroje, hudobnej vychovy v nasiCh su boroch. T~to o~azku 
treba riešiť do všetkých dôsledkov aj za tú c~~u , keď_b~~e n,utnve uvazov~ť 
0 

otázke honorovania. Toto nesmie byť prekazkou pn nesem, uz preto ~ne , 
lebo systém odmeny dirigentov je v praxi ~auž!~ran~ ,a n:y m?žeme ~ba ~v1e~ť 
túto záležitosť do poriadku. Práve tí na3hors1 daJU Sl sVOJU "pracu na J: 
lepšie zaplatiť. Teda zásadu odmeny za prácu, avšak prácu kontrolovateľnu 
a osnovami predpísanú. . . . v • 

My sme hudobnú výchovu vylúčili zo ~kôl a: hneš~e J? vyluč~Jeme z cm-
nosti súborov ĽUT. Nepodceňujeme ~oznostl , ~tore nai? ta~ato "ľerspek
tíva ponúka. Okrem niekoľkých spevackych tehes, kt,ore , mozno ra~~ť ako 
profesionálne sbory, je celý spev na pôde ~u:r. Cela: :ychova hracov ,na 
dychové nástroje je na 90 Of< v rukách veduCJch a dmgentov ~ychovyc? 
hudieb. To predsa stojí za to,

0
aby sme sa nad týmito problémami zamysleli. 

Karol Szymanowski 

Výchovné poslanie hudobnej kultúry 
(Úryvok) 

Velký polský skladateľ Karol Szyman~u·ski, od ktorého ~m.rti -uplynulo 29. 
marca tohto roku dvadsat rokov, uverejml v roku 1930 študHt " R ola ~cho~ 
wawcza kultu1·y muzycznei", v ktorej sa V:,m~šla nad úlo~ou hu~by ~ s~ca~neJ 
spoločnosti . Jeho 1nužný prejav, _odhalu7uc~ ob~edzenost, meštwcke7 kultury: 
plný viery v ludové masy a vedomta zodpovednost~ hudobmkov za os~~y hudob 
nej kultúry nestratil dodnes na aktuálnosti, ba zneje ešte podnetneJŠ~e v do_be, 
keď budujeme kultin·u skutočne demokratickú . ( R eda kcw) 

Stojíme pred nepopierateľným faktom, 
že v súčasnom spoločenskom živote hw:l
ba tvorí obrovskú, stále hybnú silu. Je čímsi 
prepotrebným, a t~ v ove~a väčšom ~oz
sahu, a~o vý-tvarn e . wneme ?' h~ratura, 
lebo naštroko sa rozheva do vsetkych spo
ločenských vrstiev a nevyžaduje p:itom 
tak vysok ej individuálnej rozwnoveJ kul
túry. Táto sila môže a le pôsobiť. d~oma 
protich odným i smermi: môž~ -~y_t ~e
štruktívnym elementom, naruSUJUClm m 
štinktívnu umeleckú vnímavosť, ale mô
že byť. aj konštruktívn ym , a to v, ~ajprE?~
nejšom slova zmysle, čo sa pokus1m mz
šie dokázať. 

Ide teda o t o, aby sme živelnú silu hud: 
by dostali do patričného riečišťa, sputnali 
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je j divok)· prúd tak, ako reg.ul1?-jeme na
divoko prúdiacu v?du by~treJ_~te~y,a d~
nucujem e ju konat plodnu, uzltocnu pra· 
eu , poháňať. mlynsk~ kol~sá. v • 

žiaľ n emôže b yt n aJmenseJ pochyb
nosti ~ tom, že niet takej ľudskej alebo 
nadprirodzenej moci, ktorá by vedela 
zneškodniť zasia t e zlé semeno, úplne vy
plieniť. ohyzdný kúkoľ "šlágrov". Je to 
nutné zlo, jedno z tisícicJ: inýc~: k~5?rýc~ 
nikdy sa nezbaví ani naJpokroctleJsia Ci

vilizácia, najsubt ílnejšia kultúra. Jedna
ko je v Iudskej moci v r ámci d~nýc? mož
ností postaviť sa na odpor teJtO Sile, de
m oralizujúcej organizovanú, tvorivú m oc 
opravdivého umenia. 

Tu znova musím zdôrazniť., a to for-

m ou, vylučujúcou akúkoivek pochybnosť. 
v m oju zásadovosť., že niet asi väčšieho 
klamu, vä.čšieho p odvádzan ia, ba povedal 
by som väčšej nesvedomitosti vo vzťahu 
k "maľučkým", ako je u nás už dávnej
šie prijatá - aby som sa tak vyjadril -
biblická zásada "prispôsobovania vetra 
jahňacej vlne" u vä.čšiny našich wnelec
ko-populárnych podujatí. T o podarúva
n ie más akýmsi nikomu nepotrebným 
surogátom, to presviedčanie, že sú to 
opravdivé hodnoty, tá zámienka, že toto 
poloumenie je zrozwniteiné a prístupné 
- to je určitý filantropický pod vod, kto
rý treba demaskovať s najväčšou bez
ohiadnosťou - to je podvod, vyvierajúci 
z presvedčenia, že opravdivé hodnoty, to 
je posvätné tabu, majetok určitých spo
ločenských tried, ktoré jedine majú na ne 
nezadateľné p rávo a schopnosť. im roz
umieť. Zatiaľ stačí vy-počuť. si rozhovory 
dobre naladeného davu, vychádzajúceho 
z Veľkého divadla a lebo Filharmón ie po 
predvedení iste nejakého veľkého diela, 
aby sme sa dostatočne presvedčili , ako 
v skutočnosti vyzerá to chápanie a z n eh o 
vyplývajúce právo výlučnosti. Naproti 
tomu mohol by som uviesť veľa opačných 
príkladov, trebárs z Nemecka, kde počet
n é robotnícke alebo remeselnícke Gesang
vereiny predvádzajú Bachove a Beetho
venove skladby. Napokon s radosťou m ô
žeme konštatovať., že aj u n1is kultúra 
sborového spevu, vďaka úsiliu a schop
nostiam čoraz početnejších organ izátorov, 
začína sa potešiteľne rozvíjať.. 

Či by bolo možné pripustiť, aby vo vvš
šie u vedených alebo in),ch príkladoch 
t ieto súbory veľmi demokratického cha
rakteru nemali. umeleckého c itu a opierali 
sa iba o väčšiu aleb :> menšiu rutinu diri
genta-pedagóga? Však je to absurdné. 
Zásadne b y nebolo možné skladbu pred
viesť, keby každý člen súboru počas štú
dia diela na skúškach subjektívnou, naj 
intímnejšou cestou neprenikol k oprav
divému jeho obsahu, naivne viac a lebo 
menej mu neporozumel a po svojom ho 
neocenil. Veď v malom meradle je jeh o 
spolutvorcom a zodpovedá za celok. 

Zatiaľ toľkoto o aktívnej úlohe tzv. 
"širokých más" v dôležitých hudobnvch 
podujatiach. Teraz ešte slovíčko o "ich 
pasívnej úlohe: Istý, veľmi vynikajúci 
nemeck)· dirigent z m ladšej generácie ne
dávno m i povedal, že nikdy neprežíval 
tak m ocné vzrušenie, ako na koncertoch 
ktoré d irigoval pred veľkými masami 
robotníkov v priemyselných strediskách 

P orúrska a Vestfálska, na koncertoch 
s veľmi vážnym a nekomprom isným pro
gramom. Zveril sa mi, že nikde, ani v ber
línskej Filharmónii, nepociťuje ta.k veľké 
vedomie zodpovednosti za tD, čo zo seba, 
zo svojho nadania, en tuziazmu dáva to
mu všednému davu, zaplňujúcemu za 
jeho pleca mi nekonečné rady ad hoc po· 
stavených kresiel v hociktorej továren
skej hale. Títo poslucháči , nenakazení 
snobizmom, jalovým estetizovaním, ne
odôvodnenou vierou vo formulky, rov
nako počúvajú B eethovenovu symfóniu, 
ako Stravinského "Svätenie jari", usilujú 
sa vychutnať. to oslňujúce bohatstvo, in
štinktívne hľadajú najkratšiu a najjedno
duchšiu cestu k preniknutiu do opravdi
vej obsah ovej náplne t)rch tak rôznych 
skladieb. Zdanlivý 1\edostatok posudko
vých kritérií, odporujúcich zlozvyku t ra
dície, posvätenej estetickými kánonmi, 
nút i ich do intuitívneho vychutnávania 
ŠJ?ecifickej hodnoty polárne tak odlišných 
d1al, ako napr. tých, ktoré som vyššie 
uviedol. Zdôrazneniahodným je tiež fakt, 
že na moju otázku, či na základe dlhoroč
n ých svoj ich skúseností vedel vystihnúť, 
aký štýl, napr. k lasický, romantický či 
najnovší najviac upútava týchto poslu
cháčov, mi odpovedal, že to mohol zistiť 
len v jednotlivých prípadoch, kedže celé 
auditórium oveľa radšej reaguje na oprav 
d ivé hodnoty diela, ako na markantné 
št ýlovité znaky. P riznal tiež, že buržoáz
na verejnosť. z konzervatívn ych kruhov 
po tejto stránke je oveľa väčšmi pozba
vená intuície, lebo nemôže vyjsť. zpoza 
začarovaného kruhu toho-ktorého štýlu, 
a priori odmieta samotnú možnosť. vzn i
ku nových hodnôt na iných vysunutých 
škálach. Nemožno asi nájsť lepšieho ar
gument u proti legende o neporozwnení 
novej h udbe a súčasne proti zakorenenej 
u nás zásade "prispôsobovania vetru jah
ňacej vlne". 

Nepochybne sa mi môže vytknúť-, že 
uvádzam t u fakty (dokonca 9-ie všetky) 
zo ž ivota národa, v ktorom hudobná kul
túra má tradíciu a rozhodne stojí na veľ
mi vysokom stupni. Správne! Lenže do
šlo k tomu za pomoci Svätého D ucha? 
Akejsi nadzemskej láskavej intervencie? 
Nemyslím. Nesporne za t ým b"oli akési 
pracov ité, nennavené ruky, ktoré po roky 
túto naozaj veľkú kultúru prikladaním 
tehly n a tehlu, budovaním poschodí po
zdvihli do dnešných výšin. 

Z tejto mravenčej, starostlivej, skvele 
zorganizovanej práce, neustáleho úsilia 
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a napätia sil, z presvedčenia o jej dôleži
tosti a štátnom v)-zname vyrástla nád
herná budova hudobnej kultúry Nemec
ka. l\:ly takejto nemáme - a ak máme -
tak skôr v oveľa menších rozmeroch; ho
voriť o práve takých koncertoch, ktoré 
som vyššie uviedol, dnes je ešte predčas
n é. Ale kto zapochybuje, že to, čo dnes 
je u ž možné v takom E ssene alebo Bochu
me, po niekoľkých rokoch, tiež naplne
ných mravenčou, starostlivou prácou, 
pocitom dôležitosti úlohy nebude m ožné 
v Górniczej Dabrowie alebo v Sosnovci? 
To je vlastne to veľké brem eno, ktoré leží 
na našich bedrách - súčasnej generácie 
hudobnikov, ktorých sám osud zaviedol 
na. cestu Slobody a povolal spolu s inými 

ANNA KAFENDOVÁ 

v dnešných časoch klásť základy národ
ného, sociálneho a štátneho života. Osud 
nám tiež prikázal s dôverou hľadieť do 
budúcnosti a neobzerať sa naspäť : to, čo 
malo opravdivú hodnotu v m inulosti, zo
stane navždy h odnotným aj bez nášho 
pričinenia. Okrem toho máme všetko 
urobiť, čo je okolo nás, pred nami. Xie 
sme konzervátormi vecí už existujúcich, 
my hudobníci nemáme veľa čo konzer
vovať. Všetko musíme vytvárať napätím 
síl, prácou vlastných rúk. Lenže táto p rá
ca je tak veľká, tak dôležitá, že - ako 
som to už zdôraznil - máme právo do
máhať sa uznania a očakávať. najdaleko· 
sia.hlejšiu p odporu a pomoc od štátu. 

Z polštiny preložil Ján Ruman 

Súťaž žiakov základných hudobných 
škôl na Slovensku 

V mesiacoch máji a júni t. r. konala sa súťaž žiakov základných hudob
ných škôl, ktorá vyvrcholila celoslovenskou súťažou 26. júna v Žiline. 
Krajských kôl sa zúčastnilo niekoľko sto žiakov a žiač~k , z ktorých ~o. celo
slovenského kola postúpilo vcelku 65, z toho 23 hushstov, 32 klaVITistov, 
6 harmonikárov, 3 violončelisti a l gitarista. S potešením možno povedať , 
že tohoročná súťaž mala oproti vlaňajšej vzostupnú líniu. Minuloročná súťaž 
bola vzhľadom na v tom čase konané mozartovské slávnosti zameraná 
prevažne na klasiku a súťažili iba žiaci vyšších ročníkov šiesteho a siedmeho. 
Tohto roku v rámci krajov súťažili žiaci všetkých ročníkov vyjmúc prvého 
a to v dvoch kategóriách: a) 2.-4. ročník, b) 5.-7. ročník. Z krajských 
kôl postúpili do celoslovenskej súťaže len tí žiaci, ktorí skončili na pr_vom 
alebo na druhom mieste. I ch výkony sa hodnotili v každom ročníku osob1tne. 
V minulosti súťažili zväčša klaviristi, v menšom počte harmonikári a len 
málo huslistov (vôbec sláčikárov). Preto bolo radostné konštatovať, že v tom
to roku sa súťaže zúčastnilo veľa huslistov, ba i traja čelisti a jeden gita
rista. Že naši učitelia husľovej hry dosiahli už pozoruhodných výsle~ov, 
dokazujú štatistické dáta z celoslovens~ej súťaž~, kde ~a z ~3 husb~to':' 
umiestilo 9 na prvom a 4 na druhom illleste. Z tychto mekton preuk!1zah 
mimoriadne nadanie, ako napr. Lívia Križanová (III. ročník) a Ta tJ ana 
Nedelčeva (Vl. ročník) z Bratislavy, Anton Lakatoš (VII. ročník) 
z Komárna, J. Máťáš (VII. ročník) z Košíc a i. Z čelistov sa n a prvom 
mieste umiestil Vili a m Múčka (IV. ročník) z Rimavskej Soboty. Svojou 
vvrovnanou technikou a muzikálnym prejavom na seba upozornil gitarista 
JÓlius Barányi (II. ročník) z Rimavskej Soboty. Klaviristi mávali už 
aj v minulosti bohatú žatvu, pretože tento odbor je najpočetnejší, najvy-
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b~dovanejší .a. najvyspel~jší; V celoslove~skej súťaži, kde boli kritériá pre 
vykony klavmstov vefilll pnsne, sa z 32 Žiakov na prvom mieste umiestilo 5 
a _na druhom 8 žiakov. Z týchto treba medzi inými vyzdvihnúť Petra 
L1 čk~ (IV. ročník) z Rim~vskej, Soboty, I ~ an a D eutsch a (VI. ročník) 
z Lucenca, Mar u Hornakova (V. ročmk) a Ma r iannu L al ikovú 
(III. ročník) z Bratislavy. 
v· ~oli t?. radostné ch~íle str~tnúť sa S toľkým illllOŽstvom schopných a sna
ZIV:r?h z_takov. Popn techmckej pohotovosti bola tu živosť z podania, 
prez1vame skladby a čo často prekvapovalo u klaviristov u ž i na nižšom 
stupni, správna pedalizácia . Z toho vidno, že máme nadané deti a že naše 
učiteľské kádre i keď nie sú rovnako vyspelé sa čo do kvality dvíhajú 
k, čomu im pomáha sústavné školenie, prax i súťaže usporiadané Povere~ 
mct':'o~ .š~o!stva_ a k,ultúry. Pri sú~aži~ch s~ učitelia vzájomne poznáva-jú, 
vy~ena~u Sl ~VOJe nazory v_ metodic~ych otazkach, dostávajú širší rozhľad 
poču~amm roznyc~ často 1m neznamych skladieb (spomeniem len naj
n~~Šie. skla~~y r:aš:ch v~klad:teľov a najmä tie, ktoré ešte nevyšli tlačou). 
UCiteha ma JU _pn .s,uť~zi ~oznosť zho<;Jnotiť t~ svoju ako aj prácu svojich 
kole~ov a vyJasmť Sl neJeden problem, ktory sa im v ich pedagogickej 
praXI vyskytol. · 
v ~ri ~~oročnej súťaži bolo vidieť, ~e naši učitelia základných hudobných 
skoi zvacša zodpovedne prlStupovali k svojej práci, čo sa odzrkadľovalo vo 
výkonoch ich žiakov. Niektorí však nemajú skúsenosti a dostatočného 
r~zh!_adu, ~ostupo_vali ne~právne už pri výbere skladieb , ktoré ani svojou 
naplňou aru techmckou naročnosťou nezodpovedali tomu-ktorému ročníku. 
Je .z,rejmé: že títo uči~lia nepoz~aj~ do,statočne literatúru a z toho vyplý
vaJUC am problematiku techmcku, tym menej obsahovú. Tu nemožno 
oča~ávať od žiak~, aby sp~ni! svoju úl,ohu dobre; jeho výkon je iba polovi
č~ty, ba mnoho raz celkom diletantsky . I z tohto vidieť, že by bo1o potreb
ne, aby naše b~dúce pedagogické kádre dostali vyššie vzdelanie, než t omu 
bolo v poslednych rokoch štúdia na konzervatóriu. P ožiadavka 7-ročného 
konze~vató~ia, (resp. 5 ,roční~ov + 2. roky na vyššom type školy) pre 
pedagogov Je uplne opravnena a z hľadiska celoslovenského veľmi dôležitá. 
Nazd~vam S_?- t~ež; že pr_edpokladom zlepšenej práce učiteľov základných 

hu~o.bnych škol Je 1eh exlStenčné zabezpečenie. Podľa doterajšieho stavu 
veCI J~ ta~me: na dennoill: poriadku , že učitelia tejto kategórie sú nútení 
hľadať m1mo skoly ešte neJaké zamestnanie, aby uživili seba a svoju rodinu. 
Kec! pot?m illllohí z n~ch i za týchto nepriaznivých okolností vykonávajú 
s~OJU)~r~?u na škole pnk_ladn~, zas~úž~a si za to t ým väčšie uznanie a vďaku:" 
.:\a. sutaz1 sme za stretli s v1aceryilll slovenskými skladbami, ktoré naše 
det1 s veľkou radosťou hrajú, je ich však ešte vždy málo. Tento nedostatok 
ba~ať ,naj~~ v s~ladbách pr,e sláčikové nástroje. Naši skladatelia by vyko
n~li ~asluznu pracu, k eby tuto medzeru hľadeli vyplniť skladbami rozliše
nymi podľa technického stupňa jednotlivých ročníkov. 

V ~lk~ treba konštatovať. že na poli odborného školenia dosiahli sme už 
pekne ~sledky. No ,mo~li by sme byť už omnoho ďalej , keby bolo lepšie 
postara.ne o hudobnu vychovu na všeobecnovzdelávacích školách. Pokiaľ 
sa terajšia situ_ácia nezmení, márne budeme zvaľovať vinu a nezáujem 
a neporozumeme zo strany širšej verejnosti o hudbu. 
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ROZHĽADY 

J Á KV AL AC H 

Spevácky sbor sl oven ských učiteľov 
v SSS R 

p 0 dvoch t:)•ždi\och praoovn ého sústredenia v Tre~č. T~pliciach odcesto':al 
4. a ugusta z B ratislavy 75 členný Spevácky sbor s loven~k.,·ch }lcJtefov pod v~demm 
dr. Vladimíra H úsku a Dušan a Kubovčáka z PovercTllctv~ sk olst va_ a _kultur;v na 
koncertný zájazd po U krajine. So svojim i d irigentmi dr; J uraJ?m Haluzwkym a J an?m 
Valach om opúšťal sbor pôd u r epub liky, aby po 21 dm n advazova:l s~rky s bratskym 
uk 1·aj insl{ým ľudom. oboznam oval poslucháčo~· s n_ašou klas1~kou a J. sucasnou s? or?vou 
tvorbou a priniesol si domov bezprostredne _do_Jmy a sk,u~enostl z hospodarsl,eho, 
spoločenského a kultúrneh o ži..-ota prvého socJallst1ckéh o statu . 

Vítanie na staa;ci v čo-pe. ](vetiny. spev. Najrozšírenejšie noviny Radi ans ka 
Prvé dojmy: dfn:em a čistota. Pýtam sa vo· U krajina v čísle zo dňa 8. augusta píb-u: 
jaka: 111ožno tu fotografovat?- Nechápq · J{ijevčania. ktorí priš~i na prV:!Í kor~:cert 
vú výraz jeho tvríre bol od'J!Oveďou .... ]\a slovenských hostí do saly Ukra1mske1 fil
vlakov!Ích zastávkach sledu1eme. spr!evodc~ hannón ie. očakávali vystúpenie velkého 
8 handrou v ruke ako vždy otne zábradl1e a dobrého amatérskeh<J kolektívu s k1·ásny
pri schoclíkoch vozl'ia. mi hlasmi. ale bez m.Jsokého profe.sionálne-

K I JET' som si 'h-ždy predstavoval na ro- ho mn,jstrovstva. ,Jednako, hostia nedali 
vine. (Ked celá Ukrajina . . .) Ale pôvab svojím výkonom týmto slovám za pravdu: 
tohto mesta spotíva práve v jeho kopcoví- ukázalo sa. že disponujú velmi krásnymi, 
tom podklade. A v mnohých príkladne m~cnými a hutnými hlasmi a že spievajú 
udržiava11úch parkoch. V moderných trolej- ako ozajstní majstri sborového spevu, bez 
busoch. V hi.storickej Pečorskej Lavn nn akejkolvek známl~y amatérstva. ~'11ožno bez 
jednej st1·ane a modernom ](reščatiku na najmenšieho zveličenia povedať: počúvanie 
strane dn.1hej (úradník z M inisterstva kul- takého sboruposkytuje velký estetický zúži
túry: V 1· . .7945 som tu odhadzoval kameň tok. - ľ ďalších odsekoch hodnotí kritik 
zo sarn~ích rozvalín) . Hned v prvých chví- iednotlivé hlasové skupiny, inte1·pretáciu 
íach pobytu vidíš. i:e tu vlá~n;u dva B~~nn~ a program, z kt()j·ého sa mu páčil Suchoň 
prostriedky: mincou zanechas alebo pn1mes (Ráno v hor.ách), Janáček (Ach vojna), 
kus hmoty: odznakom alebo pohladnicot~ 8metana (Rolnícka), .ZV.l. Schneider·'l'rnav
kttS srdca. ský (Hla. zlietol orol). z ľudových P~lana 

Prv(J koncert v sále F i lharmónie. Prívet T ibora Fnšu, Počúvaj Zdenka 1lltkulu 
predsedom Sväzu ukrajinských skladateľov a p iesr1e "'~· Schn~~dera;Tmavsk?ho. phvá
D ank evi čom; mohutnému telu úmerne li zarademe ukraJmskych ptesn." v uprave 
bohatá a široká duša,ako keby nás všetkých J. Cikkera a L. Revúckeho. 
chcela odrazu poiat do svojej námče. A to Škoda. že všade sú prázdniny a nem6že
bol vlastne aj nadpis celému nášmu zájaz- me 'h-ypočut nejaký symfonický koncert či 
du. - Publikum zložené z najrôznejších predstavenie miestnej ope·ry. Plagáty ozna
vratiev. ](vety a kvety. mujú 8 pohostinských vystúpeni o-pery a 

::Va d1·uh(J deň návšteva u m inistra kul- baletu z Rigy, uvádzajúcich m. i . Baňutu 
túry Babijčuka. Zaujali nás informácie od lotyšského aklaclatela Kaln ina; Tann-
0 velkom počte vysokých škôl a študentov häusera. Toscu a. i. 
v K i jeve. Vystúpenie v televízii. Pr~hliadk~~ 
mesta, prechádzka loďou po D nepn. Novy, 
velmi široký kovový most cez rieku, posta
vený bez jediného nitu či klinca - vše~ko 
:wámné. vysvetľuje sprievodca. (T echntka 
utujíma.fúca dvo jná.sobne ná~ S lovákov -
vďak ct akaclemilcori Čabelkom) . 

178 

Velmi spomínajú -na vystúpenie Českej 
filharmónie, ktorá tu predniesla aj Sucho
ňove Metamorfózy. Bolo by žiadúce vše
obecne intenzívnejšie propagovať našu tvor
bu v SSSR; sme si sami na vine, že sa tam 
nehrá viacej . 

CH A R K OV. K rásna staničná budova 
s mohutným i halami, aké hned tak 11evidiet. 
Na jednom z dvoch ve1·ejn~ích koncertov se
dím medzi obecenstvom. Pozor-ujem, ako 
častými poznámkami medzi sebou reagujú 
na výkon sbo1·u. Po koncerte ho-vorí mi je
den: "Prečo nespievate viacej zo starej poly
fónie?" 

Vystupujeme tiež v Charkovskej televízii, 
umiestenej v krásnej velkej budove a dobre 
technicky vybavenej. P ráca s kamerami pri 
snímaní príkladná svojou pohotovostou 
a pestrosťou záberov. Spievarne sbory od 
B ellu, Schneidera-Trnavského, Smetanu 
a ludové piesne. 

Symfonický orchester filharmónie skúša 
za obtiažnych podmienok v otvorenom amfi
teátri B eethovenov H uslov)Í koncert a sym
fóniu T akta8viliho. R iaditel filharmónie 
skladatel fi a jdamaka, ktorý sa nám po
čas n áJho po&ytu v Charkove vela venuje, 
napísal pod dojmom našich vystúpení 
hned mužský sbor a pri 1·ozlúčke nám ho 
venoval. Autobu-smi odchádzame ešte na 
návštevu do detskej ozdravovne a pionier
skeho tábora za ·mestom. 
ľ SOKOLOVE pri Charkore. kde je pa

mätník padlých vojakov a hrob h1·dinu So
vietskeho sväzu kpt. J aroša. klaclieme ve
niec a spievame sbory. Pekné a dojemné sú 
tieto chvíle ukončené rozhovornú s dobrými 
a hrdinskými miestnym i obyvatelrni. 
čERNOVICE nepatria k mestám u nás 

príliš známym. Snáď ešte v minulej generá
cii. Asi 200 tisíc obyvatelov má toto hlavné 
mesto Bukoviny, uložené v kopcovitej lc?·a
jine. K ultúrne a bohaté na histó1·iu, pripo
mínajúcu v mnohom kultúru a minulost 
našu. l ltl ali svojho J ánošíka, v múzeu vidíte 
maketu sala8a, medzi hudobnými nástrojmi 
vyniká dlhá fujara. Nečakane vrelé p?'iví
tanie n a stanici. Ani sa nem6žeme vmestiť 
na perón. Všetko natáčajú pre rozhlas. 
Spievame. Nevládzem potom niest štyri ky
tice popri príručných zavazadlách - nú
kam a.spoň jednu su.sedom: ale tí ich majú 
po pät. 

Vystupujeme dvakrát 8 velkýnt úspe
c/wm v prírodnom divadle v mestskom par
ku. Noviny R adjanska Bukovina uverej-
1Íujú snímky z koncertov a v čísle zo dfw 
17. 8. píšu: H eslo, ktoré si vytýčil tento ob
divuhodný sbor, Piesňou do sŕdc 1wšich 
poslucháčov - splnilo svoje poslanie: kon
cert SSSU ako v iných mestách Ukrajiny, 
tak ai v Černoviciach premeni l sa na žiari
vú demonštráciu družby ukrajinského a 
československého ludu. 

Vďaka za dobrú organizáciu a prípravu 

koncertov patrí riaditelke čemovickej fil · 
harmónie L . S . Carkove j. l'6bec ženy za
ujímajú všade mnohé popredné miesta; 
vedúca školského odboru oblastného výboru 
strany a jej kolegyňa z mestského výboru 
obetavo sa nám venovali po celý čas nášho 
pobytu v meste. V Charkove majú riaditel
ku televízie, dirigentku vo filharmónii, 
v Odesse mladú sbormajsterku. vo Ľvove 
kornpon isti. -u atd. 

ODESSA - mesto známe z p6sobenia 
mnohých na8ich hudobníkov. Na prvý kon
cert nastupujeme priamo z vlakt~. Na dru
lwm koncerte celý prvý rad v hladisku ob
sadzujú rnlo.(U F rancúzi a tlmočníčka ti
chýrni poznámkami pomáha 'Ím sledovat 
program. Najväčší potlesk v prvej polovici 
programu venovalo obecenstvo Suchol'íovmu 
Ránu v horách. A kec! už všetci stíchli. jeden 
pá1· rúk vpredu eJte chvílu tlieskal sólove. 
Po koncerte som sa dozvedel. že to bol miest
ny kritik. 

Vďaka nádhernému pohľadu z okna ho
telu na nočný prístav so sto-vkami svetiel 
šli sme spat až o 4. hod. ráno. Ináč na noci 
v sovietskych mestách by si podaktorí u nás 
na1·iekali: o polnoci 1·esp. o jednej hodine 
sa zatvárajú všetky reštaU?·ácie a podniky 
a na u li-ciach zavlMne klud až do rána. 
Darovali sme aj tu slovenské hudobniny 
a sbormajsterka Šéerbaková. žiačka dnes 
už do 80 ročného profesora P i1·gova, si vy
žiadala od nás sborový materiál a dala nám 
nedávno vyšlú knihu svojho profesora o di-
1'igovaní. 
ĽVOVU patri primát v historickej ar

chitektúre. Domy starej časti mesta pripo
mínajú starú Pmhu. Daždivé počasie bolo 
však na závadu našim koncertom vo voľnom 
priestranstve amfiteátra. Výraznou posta
vou tunajšieho hudobného života je predse
da Sväzu skladateľov tvovskej oblasti A. 
]( os -A nato l skij. kt01·ý prejavil vel ký 
záuje111 o na.šu hudbu. J eho zaujímavý ba
let Sojčino krilo, kto1·(J hrajú vo lvovskej 
opere, pľehrávali mi zo zvukového pásu 
v rozhla.se. Ďalší balet - ľe11ecianski ku
pecpí.šelvovská kompon istka J aroševská. 
Opera ešte nehrá, ale v budove sa tiŽ skúšalo 
pre nastávajúcu sezónu. V kancelá11ii sprá
vy opery, kde ma uviedli. zh1·omaždil i sa 
dirigenti a mnohí sólisti, živo sa zaujíma
júci o život v našej opere. Jltt.sel som im 
podrobne hovoriť o Krútňave, Ju1·ovi J áno
šíkovi a o Bajaziclovi. I ch 1·epertoár pozo
stáva okrem ruských a sovietskych opie1· 
z diel Verdiho, Pucciniho, B izeta atc!. Hl·a
jú tiež Nápravníkovu operu Dubrovský, 
H alku a P redanú nevestu. Sólistický en-
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semble pozostáva z 33 člerwv. Pri ďalšom 
stretnu tí venoval·i sme im klavírne výťahy 
a filharmónii. Sväzu skladatelov a jednot
livcom pa1·titúry a komorné diela našich 
skladateľov. 

Okrem SlJmf. orchestra filharmónie na 
čele s riaditeľom Jf. Gončarovo-m a operné
ho orchestra ma jú vo Ľvove amatb·sky SlJmf. 
orcheste1· na T echnike. Čulo si počinajú 
v D o-me uéitelov. kde hudobné zložky vedie 
A. Gerin o vič. libreti.sta obidvoch spome
nutých baletov. Okrem zmiešaných sborov 
predvádzajú aj opery a výňatky z opier so 
sprievodom klavíra. Uka~ovali nám. fot o
grafie a 1·ejeráty z uvedema Tosky a ~ -

Posledná zastávka - UŽHOROD. T u 
nás víta umelecký vedúci filharmón ie D. 
Zadar a velmi pozorné a vyspelé poslu 
cháčstvo v peknej sále Do-mu dôstojníkov. 

FERDIX AXD KLIXDA 

Organové umeni e 
(Poznámky zo .štud ii nej cesty) 

Skoro 3-mesačn~· študijn ý pobyt ~ Ne
meckej demokratick ej republike m1 P?: 
sk y tol príležitosť blízko sa oboznámi t 
s tam ojším hudobným životom. V pr~om 
rad e ma zaujímala jedna z jeho n aJ VÝ · 
znamn ejších zložiek - organová hudba 
- preto jej chcem venovať hlavn ú po · 
zornosť v tých to poznámkach. , 

Navštív il som centrá nemeckeho hu
dobného života, i provincionálne mestá, 
mal som možnosť vypočut si mnohých 
známych organových umel~_ov NpR 
i kantorov-organistov m ens10h nnest 
a d iskutovať s nimi, poznať tiež vynika
júcich západonemeckých m~elcov bud 
priamo - pokiaľ koncert oval! v N DR -
a lebo zo zvukov\rch záznamov, poznať 
historické nástroje Bachovej doby a hrať 
n a nich , okrem toho n a desiatkach iných 
nástrojov rozličných štýlov a sys~mov, 
študovat za čas u nositeľa národneJ cen y 
XDR Prof. J oh . E . K ôhlera, i sám vy
stúpiť na niekoľk)rch k oncertoch a pro
pagovať slovenskú a českú organovú 
tvorbu. Návštevou d voch významných 
fest ivalov, organovéh o v Brand_enburgu 
a 34. Bach ových slávností v E1sen ach u 
zakončila m oja študijná cesta. Nemožn o 
v t omto rámci d opodrobna rozobera ť 
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M esto sa môže popýšit peknou národopis
?WU a obrazovou galériou so zaujímavými 
a hodnotnými exponátmi . 

A opä( "čOP. Posledné rozlúčenie s naši
mi vernými a obetavými sprievodcam~ po 
U krajine - s riaditeľo-m Užhorods_ke1 fil: 
harmónie Nl. Cirikusom aJ. j\I~chah
čenkom z moskovského ~Ministerstva l.."Ul
túry. . . 

Zájazd končíme v Trenétan.skych Teph
ciach, kde uzatvárame naším koncertom 
ta??Wjšie Hudobné leto. Rozchádzame sa do: 
??WV obohatení cennými skúsenos(am~, 
vďační našim úradom za u??Wžnenie vý
znamného zájazdu a s pocito-m radosti nad 
vykonaným dielo-nt nielen na poli u~nia, 
ale aj pre zblíženie a prehlbenie pnatel 
ských zväzkov s ludo-m Sovietskeho svä
zu. 

v NDR 

všetky dojmy a poznatky , ktoré v zemi 
najväčšej organovej tradície boli poch o
piteľne bohaté; ~úfam ':ša;_ k, .~e ~-~kratke 
vystihnem aspon to naJdolezlteJSie. 

Úvodom treba konštatovať, že organo
vá hudba v Nemecku tvorí jednu z pod
statných a neodmysliteľných zložiek kul
t úrneh o života. Súvisí to, pravda, so sláv · 
nymi tradíciami minulosti, avšak von 
koncom to neznamená púhy h istorizmu s 
alebo zotrvávanie v zaužívanom. Práve 
naopak. Nemeckí organisti aj v t ých naj· 
m enších mestečkách sú dnes vzdelaní 
hudobnici - a to v p omere k ostatn ým, 
vzdelaní n ajdôkladnejšie, najkomplex
nejšie. Organ sa totiž vyučuje v rámc i 
tzv. "Kirchenmusikalische Abteilung", 
s požiadavkami koncertného ovládania 
organovej hry, avšak s pribr~ kom
pozično-teoretických p redmetov, 1m pro · 
vizácie, sbormajsterstva, dirigovania or
chestra, hry na cembalo, a td., všetko p o
vínne a neoddeliteľne. T akto všeobecne 
muzikálne podkut í organisti si potom 
vo svojom povolaní počínajú neo?yčajne 
všestranne a ambiciózne, pokladaJÚC kos
tolný ch ór za svoje umeleck é fórum, kde 
poriadaj ú k oncerty atď., neobmedzujúc 
sa pritom na liturgické požiadav ky . I ch 

výchovná úloha a zásluhy na dvíhaní 
hudobnosti ľudu sú n epodcenitefné a 
uznávané. Ved nie každé mestečko dis
ponuje k oncertnou sieňou alebo hudob . 
ným telesom , ale i v tej najmenšej obc i 
~ôsobí h udobne vzdelaný kantor , ktorý 
silou hudby zhromažďuje muzikálnych 
ľudí bez rozdielu sveton ázoru , aby v spo
lupráci s nimi šíril hudobnú kultúru me
dzi ostatnými. Mohol by som vymenovať 
desiatky mestečiek, kde sa pravidelne 
predvádzajú aj najnáročnejšie skvosty 
národného dedičstva; Bach o ve Pašie , 
kantáty, h -rnol omša, Vianočné orató
rium, H aydnove oratóriá, i súčasná hud
ba. Sú tu t iež rozšírené pravidelné " h o . 
dínky" organovej hudby, kombinované 
niekedy s vokálnymi alebo inštrumentál 
nymi číslami (Orgelstunde, Orgelvesper , 
Orgelabend), ktoré usporiadať si pokladá 
za povínnosť každý ambicióznejší orga
nista. I keď je jasné, že úroveň t ýchto 
produkcií závisí od umeleck ej osobnosti 
hráča a je teda miestami rozdielna, zna
m ená nepodcenitefný prínos pre hudobn\· 
život toho-ktorého mesta. • 

K antoráty sa zapájajú aj do význam
n ých kultúrnych udalostí celoštátneh o 
významu. Rad miest uspor iadal naprí
klad toho roku (250. výročie úmrt ia ) Bux
tehudeho oslavy, v niektorých je zvlášť 
silný tradičný Bachovský kult atď. 

Absolútna väčšina organových k oncer
tov v Nemecku sa uskutočňuje v kosto
loch , čo má zaiste i svoje n evýh ody (ne 
meckí organisti nám závidia organy 
v sieňach!), avšak jednu obrovskú výho
~u, že možnosti vystupovania sú prak
tiCky neobmedzen é - hrať m ožno všade, 
i v najmenších obciach, kam iná hudobná 
kultúra ani n emôže prísť. Tým si organisti 
získavajú potrebnú koncertnú rut inu, 
rýchlu adaptáciu n a cudzie nástroje, 
možnost obohrávania s i repertoáru, atd. 
- všetko prepotrebn é vlastnosti pre kon
~rtujúc~~.o umelca~ ktoré organista v na
SICh te~JStch podmienkach vystupovania 
nemá. Ze tým získavajú stále väčší ná
sk ok pred nami (tak ako organisti na 
celom svete), je celkom pochopiteľn é 
a malo by nám byť m em en tom ... 

Výuk_a organistov je zverená dvom vy
~okým ~kolám, v Lipsku a vo Weimare, 
J~dnak ~kolám _konzervatoriá lnej úrovne, 
w ekoikym " Ktrchenmusikschulen " kto
ré sú umiesten é vo väčších me~tách. 
V o ' Veimare učí prof. Jo hannes E rnst 
Kôhl,e~ , ~.i v Brat islave dobre známy, 
ktory Je z1akom vzorom i svojou mnoho-

Organ postavený J oachimom W agnerom 
v kostole sv. K atm·íny v B 1·andenburgu 

1" . 1725/26 

strannou umeleckou osobnosťou. J eho 
činnosť je obdivuhodná: okrem koncer
to':'ania do~a i '! zahraničí a pedagogic
keJ čmnostt portada pravidelné týždenné 
organové hodinky (bez vstu pn ého!}, v Ba
chovej sieni Weimarského zámku orga
nizuje v rámci Vysok ej školy každoročne 
v. letných mesi~~ch pravidelné sobot.i'Jaj
šte konce~y mstrumentálnej, vokálnej 
a ko~<?meJ_ hudby, na _ktorých často aj 
sám ucmkuJe ako orgam sta a cembalista. 
Tieto koncerty, h ojne navštevované i za
hraničnými návštevníkmi Weimaru ro
b ia Vysokej škole to najlepšie meno: Na 
lipsk ej Vysokej škole, k torá je vybavená 
organologicko-akustick ým laboratóriom, 
vručuje další _vynikajúci nemecký im pro . 
VIZátor-orgamsta, Robert Kobier, spolu 
s uznávaným organológom a d isponen
tom W olfgangom Schetelichom. V L ip
sku stále žije slávna organová t radícia 
Karla Stra u beho a Gunt hera Ramina, 
v spojení so svetoznámym Thomaner
chorom. Dnes, za veden ia prof. Kurta 
Thom asa, sbor potvrdzuje svoju vynika-
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j úcu úroveň a spolu s Gewandhausorches
t rom stále platí za na jmeritórytejšieho 
tlmočníka Bachovho odkazu. Učasť n a 
tohoročnom tradičnom p revedení Ma tú 
šových pašií v Thomaskirch e mi ostane 
nezabudnuteľným zážitkom . 

V Nemecku som mal možnosť poznať 
a počuť organ istov, predstaviteľov roz
ličných .,škôl" . Musím priznať, že ťažko 
hodnotiť výkon y, k toré sú m uzikálne na
prosto presvedčivé a osobnostné, a j keď 
sa v zájomne l íšia po!latím. Mladý človek, 
hľadajúci "správn y spôsob ", pri t roch e 
objek tívn osti prichádza k názoru, že ces
ty m ôžu byť rôzne, ba majú byť rôzne; 
sila umeleckej osobnosti, stojaca za výko 
nom , je rozhodujúca - či presvedčuje, 
alebo nie. 
Osobnosť veľkého učiteľa má p rirodze

ne vplyv n a formovanie umeleckého pro
filu žiakov. Pret o "n em ecká škola" nie je 
taká jednotn á, ak o sm e n aklonení mys
lieť si, i keď má niekoľko spoločných 
znakov. Veľkí nemeck í organisti, nežijúci 
i žijúci (Straube, R am in , S ittard , H e it 
m ann, Aluens, H eintze, H ôgner , Klotz, 
Kohler , K raft, Nowakowski, R e i=ann, 
Schneider , \Va lcha, atď.) silou ich osob
ností sformovan)'llli interpretačnými spô
sobmi to názorne dosvedčujú . Umelecko
estetické názory n a organovú hru, ako aj 
na nástroj samotn ý, sa v posledných 
dvoch desaťročiach značne vyvinu li a ne
zodpovedajú už v m inulosti hlásaným zá
sadám . Treba poznamenať, že na rozdiel 
od ostatných nástrojov organ musel pre
konať omnoh o búrlivejšie met amorfózy 
a že obdobie od 1900 je zvlášť silne p ozn a 
menan é hľadaním nového zvuk ového 
ideálu , čo sa m arkantne odráža a j v po
!latí h ry. V záujme nezao3távania by bolo 
pre nás veľmi potreb né, aspoň pozýva
ním zahraničných organ istov získať k om 
plexný ob raz o svetovom vývoj i. B ez 
úmyslu vyslovovať súdy o h odn ote alebo 
oprávnenosti treba mi konštatovať, že 
vo všeobecnosti tak "brat islavská" a k o 
i "pražská" škola sú od dnešn éh o pojat ia 
hry v Nemecku pomerne vzdialen é. 

Desiatk y zachovalých historických n á 
strojov (poznal som ok rem iných 6 sk ve
lých Silbermannových organ ov, 2 diela 
Zachariasa Hildebrandta a 5 nástrojov 
J oachima Wagnera), do veľkej mier y 
ovplyvňujú interpretačné spôsoby n e
m eckých organistov. Z nich si odvodili 
svoju pedá.lovú techniku (h rajú väčšinou 
špicami, lebo iný spôsob hry t u nie j e 
m ožn ý), i spôsob registrácie. U n ás ob-
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vyklé a za "barokové" proklamované 
registrácie by sa im zdali h usté, hrubé 
a príliš silné. P ojem priehľadnosti a farby 
im stojí vyššie, než p ojem sily . Podľa 
toho t iež volia tempá.. H ra n a mechan ic
k ých nástrojoch vyžaduje prispôsobenie 
sa novým podmienkam , vonkoncom n ie 
priazniv)'lll z hla diska pohodlnosti h ry, 
h oci t ra k túra ide väčšinou neuveriteľne 
ľahko. Vo všeobecnosti som však pozoro
val rých lu prispôsobivosť sa nemeck ých 
hráčo,-, vyplývajúcich akiste z praxe -
hracie stoly a pedá ly sú veľm i rozdielne, 
pre naše pojmy nepohodlné - to je azda 
jediné mínus n emeckých organov. 

V Nemecku sa už desiatky rokov uplat
ňujú zásady tzv. "organov éh o hnutia" 
" Orgelbewegung", k toré za bázu zvuko
véh o ideálu uznáva barokov)' organ. 
Dnes tieto snah y už všade prerazili. Všetci 
popredn í organá ri stavajú dnes podľa ba
rokových dispozičných princípov zásu v
kov ú vzdušn icu a čisto m echanickú t rak 
túru. Aj toto reformn é hnut ie p rekonal o 
svoj vývoj a dnes je podstatn e ďalej ako 
pred vojnou. Napríklad reštaurác ia veľ
kéh o ba rokového nástroja H ildebran d 
tovho v Na umburg u, preveden á roku 
1936 pod veden ím čelného predstaviteľa 
organovéh o hnutia, Mah renholza, sa d nes 
už hodnotí a k o prekon aná, atď. Tento 
vývoj priniesol mnoho kladov: predo
všetk ým veľkú prednosť individuálnej, 
teda nefa brick ej výroby každého n ástro
ja. ba každej píšťaly. S tým súvisí pro
blém m enzúr a intonácie, v kt orých ne
m eckí organá.ri dosiahli vysok éh o ume
leck éh o ma jstrovstva. T reba tu spom e
núť d voch vedúcich : Joachima Schukeho, 
P otsdam a Hansa E uleho, B autzen , ktorí 
nie sú len "šéfm i" podniku, a le ozajstn ý 
mi umelcami - staYiteimi nástro jov. 

Zdá sa, že reformné snahy dosiahli 
teraz vrch olu a dá sa očakávať umierne
nie. Najmä v západnom Nem eck u sa t o 
t iž došlo do druhéh o extrému. Na nových 
n ástrojoch možno zn am en ite hrať Bacha 
a nemeckú modernu, a le treba sa vzdať 
väčšiny literatúry 19. storočia, Regera 
a francúzskej hudby (ako to konečne 
mnohí organisti robia). P roti tejto jedno 
strannosti sa začínajú ozývať vážne hla
sy mnohých popredných umelcov, ktorí 
nechcú negovať celé historické obdobia 
organovej h ry. Domnievam sa, že na
k oniec d ôjde kn k ompromisu , k torý za. 
chová klady oboch epôch: menzuračné 
a intonačné m ajstrovstvo, zásuvkovú 
vzdušnicu, individuálnu výstavbu ná.-

strojov ? ' Vet:kpr:inzip, na druhej strane 
moderny hrac1 stôl a elektrickú traktúru 
pre väčšie nástroje.' 
. Org:~~ová tvorba v Nemecku je ob

Sla~leJsla, ako pre h ociktorý in ý nástroj 
a ~e " . súlade so súčasnými hudobnými 
p rudm1. Vedľa výborných d iel j e mn oh o 
sla bšíc?, nevý razných a formal istických. 
In~nzn·nu skladateľskú činnosť vyvíjajú 
naJma : Ahrens, Bornefeld, David, D istler 
(t 1942), Drischn er, :M:icheelsen , Pepping. 
Reda, Thom as, Wunderlich a iní. Hod
noty, k toré ostanú a stanú sa ukazova
teľmi smeru novej hudby. ešte nemožn o 
so zodpovednosťou určif. Domnievam sa 

však,. že prílišná závislosť kompozičnej 
tef?hn•~y na Bachovskej lineárnosti ne
prm~s•e nový výboj, nov)r prejav, n a 
kto ry ~kárne. ~T Nemecku pomerne mál o 
poznaJu francuzsku modernú organovú 
hudbu. Možno, že práve ona prinesie 
východisko. 

Záverom využívam príležitosť aj touto 
cestou sa_ poďakovať nemeck,ým priate
ľom za D?•mor•adne srdečné pohostinstvo. 
VyslovuJem tým zároveň želanie našich 
organistov i priaznivcov organovej hud 
by, keď dúfam, že bratský pomer medzi 
našim i spriatelenými štátmi umožní ďal
šie plodné styky aj na tomto poli. 

Premiéra opery Tosca v Národnom 
divadle 

Fr. H va.sti?'a ako Scarpio a E. Lembovičová v úlohe T oscy 

. , Premiéru Pucciniho opery Tosca (14. 
Júla t . r .) bratislavské obecenstvo očaká
valo s nevšedným záujmom . 

Nové naštudovanie v Národnom diva
d le, ~ asi desiate v h istórii n ášho operné
h o sub?ru , bolo režijne zverené Štefanovi 
H ozovt, k torý sa touto inscenáciou ako 

režisér po prv)rkrát predstavil bratislav
sk ém u obecenstvu. Svojej práci sa veno
val_ s neyšedným nadšením, n ielen preto, 
~e J.e to Je,h? prvá p ráca, ale najm ä preto, 
ze, ~scen~wu, Toscy ch~l vyjadriť p ra . 
vy 1deolog1ck y zámer d1ela a na rozd iel 
od predchádzajúcich inscenácií vyzdvih-
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Tibor Gašparek, Eugen Suchori, národný umelec Mikuláš Schneider-Trnavský a belgický dirigent Edgard Doneux na 
záverečnom koncerte Hudobného leta 1957 v Pidfanoch 

Spevácky sbor slovenských učiteľov bol v auguste 1957 na koncertnom turné v SSSR. Vystúpenia v Kijeve, v Charkove, 
v Odese, vo Ľvo <Je a v Užhorode stali sa "eľkolepou manifestáciou československo -sovietskeho priateľstva a svetového mieru. 
Na o~rázku je záber z koncertu SSSU v Cernoviciach. V popredí vedúci zájazdu dr. Vlado Húska a dirigent Ján Valach . 
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rote, aby upozornila súbory na nedostat
ky v ich práci a pomohla tak ich ďalšiemu 
rastu. Súťaž priniesla aj veľa pekný ch vý
konov a nechýbalo ani niekoľko príjem
ných prekvapení. V celku však upozornila 
na to, že treba tomuto dosť zanedbáva
nému úseku našej hudobnej kultúry ve
novať oveľa viac pozornosti. 

A t eraz k niektorÝm nedostatkom na
šich spevácky ch sbo;ov, k toré sa v súť!Í.ži 
ukázali ako typické pre viacero sborov: 
niektoré súbory sa zubami-nech tami pri
dŕžajú inštrumentálneho sprievodu -
i t am, kde takýto sprievod nie j e nevy 
hnutný, ba aj keď je vyložene nekvalit
n ý. Ten potom svojou hrmotnosťou, resp. 
falošnosťou ubíja vokálnu kultúru sboru, 
intonačne ho dezorientuje, - núti pre
forsírovať sily a stiera tak väčšinu 
d ynamických a výrazov:)•ch nuansí. Za 
príklad tu poslúži súbor ČK Priemstav 
z Priev idze a čiastočne aj súbor ZK ROH 
Strojární 9. mája z Trenčína. 

Sbory a capella, lepšie povedané ich 
dirigenti by sa dali zadeliť do dvoch sku
pin - a žiaľ poznali sme ich len málo, čo 
do týchto skupín nepatria. Prvá - tá po
četnejšia neguje obsah spievanej skladby 
a uspokojí sa jej presným intonačným 
a rytmickým zvládnutím. Niekedy vy
p racováva ich detailnejšie dynamicky, no 
cítiť, že je to iba mechanické sledovanie 
notového zápisu, bez hlbšieho pochope
nia a preniknutia do d iela. V druhej 
skupine - protipóle prvej sú dirigent i, 
čo sú pevne presvedčení, že ich hlavnou 
úlohou je upravovanie, " dotváranie" 
skladby, resp. opravovanie autora. Títo 
veľmi precízne vypracovávajú dynamiku, 
pre každé slovo v texte vymýšľajú novú 
dy namiku, nový výraz, nepoznajú väešie 
plochy a n emilosrdne rozsekajú skladbu 
na márne kúsky. I ch úpravy sú zväčša 
násilné, protiprirodzen é, vy umelkované. 
Z prednesen ých sklad ieb trpela takýmto 
nepochopením zo strany dirigen tov h á
dam najviac Suchoňova všeobecne známa 
pieseň "Aká si mi krásna" . Nepočuli sme 
ju ani raz zaspievať prirodzene, proste, 
za to tým častejšie vyznievala akosi hroz
n á, krvavá tragédia, oplývajúc tajuplný
mi akcen tami a náhlymi dynamick}'mi 
zlomami. Najsvojvoľnejšie s i v tom to 
smere počínal št. Fajták, vedúci súboru 
J. L. Bellu z Bratislavy. 

Mnohé sbory málo dbajú na stavbu 
melodických linií a na frázovanie. Nie
koľkokrát sme dokonca zbadali, ako sbor, 
ba aj sólisti nadýchavajú uprostred slova. 

R epertoár súborov, až na malé výnimky 
je stereotypný a málo objavný. Točí sa 
stále v tej istej oblasti, v ktorej je už 
mnoho rokov. často bolo až zarážajúce, 
že vyspelé, skúsené telesá volia ľahučké, 
nenáročné sboríky, hodné iba začiatoč
níckych súborov. Od pokročilých sborov 
by sme očakávali už väčšie umelecké činy. 

Súťaž ukázala veľký podiel dirigentov 
na úrovni, výkone a r~ste sborov. Otázka 
odbornej, umeleckej a ľudskej úrovne di
rigentov je rozhouujúca. Neujasnenosť 
koncepcie, falošné chápanie d irigenta 
vodí často sbory s najlepšími predpoklad
mi k dobrej umeleckej práci po nespráv 
nych chodníčkoch. .t\ koľko sme v ideli 
súborov technicky pripravených, kde len 
nedostatok temperamentu u dirigenta 
mal za následok mdlý výraz v speve 
a preto nezanechal hlbší dojem. Na dru
hej strane priniesla súťaž aj pekné diri
gentské výkony - ani n ie tak po stránke 
manuálnej techniky, ako po st ránke 
správneho uchopenia d iela a hlbokého 
muzikantského prežitia. Menujeme aspoň 
Viktora Brósa, dirigenta spevokolu "Bra
dian" z Trnavy a Ant ona Kállaya, diri
genta sboru ZK ROH pri KNV zo Žiliny. 
Nie je náhoda, že práve ich sbory sa 
umiestnili v súťaži na prvých m iestach . 

Slávnosti sborového spevu pokračovali 
24. augusta poobede vystúpením det
ských a miešaných sborov a večer kon
certom ženských a mužských sborov. 
Väčšinou sme tu počuli súbory, ktoré Sa 
zúčastnili súťaže ROH, preto netreba 
opätovne ich vý k 9ny rozoberať. U det
ských sborov, splňajúcich mimoriadne 
dôležitú funkciu výchovnú, prekvapuje 
malé početné zastúpenie chlapcov. V det
ských sboroch spievajú z 90 % dievčatá, 
čo iste nie je správne. 

Okrem sborov počutých v súťaži sa tu 
predstavil aj spevokol bratislavských uči
t eliek , ktorý zn ovu potvrdil svoju vyspe
losť vo všetk ých d isciplínach sborového 
spievania, no dal súčasne podnet k uva
žovan iu nad tým, či v poslednom čase 
neupadá do istého chladného akademiz
mu. Pochvalne sa t reba zmieniť o vystú
pení rpbot níckeho spevokolu OB z T isov
ca, i. keď pochopiteľne uplatníme tu cel
kom . iné m eradlo, ako pri spevokoloch 
učiteľských. Oslavuje toho roku už 80. 
výročie založenia a je d odnes nositeľom 
najkrajších tradícií našich starých robot
níckych spevokolov. 

Najväčší úspech zožal - zaslúžene -
Ľudový spevokol učiteľov Slovenska. P od 
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vedením dirigenta V. Adamca sa vypra
cováva na pozoruhodnú úroveú. Nuž 
a práve preto, ž~ b y ĽSU:~ m ohol zís~a
vať ob ecenstvo Iahko SVOJim umeleckym 
vý konom, nemus~l by t o robiť ?asto .. lac
n~mi ,,trháckyrm'' programovymt etsla
m t. 
ZáverečnÝ koncert-s úborov 25. augusta 

v amfiteát.r'i priniesol vystúpenia spoje
n ých detsk ých , žensk ých , mužských 
a miešan)•ch s l:).orov . Umelecky nezname
nali t-ieto vyst-úpenia spojen)•ch sborov 
skutočne nijaký prínos Slávnostiam. P ô
sobili najv iac ako vizuá lne mohutným 
dojmom - akusticky cez amplióny amfi· 

teátra neposk y tli poslucháčom n ijaký 
umelecký zážitok. . . . 

Napok on sa rozhodne t reba zmtem t 
o košickom publiku. Prejavilo t-otiž o celé 
Slávnosti iba n epatrný záujem. Ak b ola 
sála Slovanu, kde sa konala väčšina vy· 
stúpení, plná, b olo t o iba zásluho~ súbo
rov čo v t e j chvíli nevystupovah. J e to 
dalŠí dôkaz, že v ýchove Košičanov k zá
ujm u o umenie a najmä o sloven sk é ume
nie treb a venovať oveľa väčšiu p ozor· 
nosť. B ez systematickej a vyt rvalej p ráce 
sa z metropole v )•chodu kultúrne stredt
sko v ých odného Slovenska nestane. 

R . S . 

Piešťanské hudobné leto 

Týždeň p o skonče~í Bratislav~~ej 
jari sa začalo _Hudobne leto v Ptesta
n och. Svojou dlžkou (trvalo 5 týždňov), 
počtom k oncertov a najmä úrovňou ne
sporne predstihol záver bra tislaysk ej_ ko~
certnej sezóny. Vďaka st a rostl.tvostt Ku
peľnej správy m ohol som byt sve~om 
priebehu prvých troch týždňov fes t1val, 

W itold R owi cki diriguje koncert SF 
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o ktorom predkladám čitateľom niekoľko 
letmých pohľadov. 

Na orchestrálnych k oncertoch vystupo
vala výlučne Slovenská filharmónia. Hoci 
mala za sebou una,rujúce koncerty na 
Pražskej i Bratislavskej ja ri i. n a zájazd~ 
v Linzi, predsa sa jej členov1a venov~h 
s láskou nácviku programu, čo sa p reJa
v ilo na vvk onoch. Prvé dva koncer ty 
dirigoval šéfdirigent SF, Ľudovit Rajte~. 
T entoraz sa do značnej miery oprost1l 
od aka demického - i keď inak velmi 
presn éh o - spôsobu d irigovania. Sústre 
dil sa v iac na výraz a prednesové nuansy . 
Najväčšie uznanie si zasluhuje za pred
vedenie Suchoňových Metam orfóz na 
prvom koncerte (22. j{ma) a Leonory III 
na večere z tvorby Ludwiga van Beet
h ovena (30. júna ). Metam orfózy Rajter 
pon íma ak o m ohu tnú d rámu m odernéh o 
človeka. V jeh o p odaní vyznela skvostn e 
náplň týchto "variácií", toht~ id~álneho 
spojenia prvk ov n ár odných, l~dlvtduál
nych a všeľudských. VynikaJÚ?o bola 
zvládnutá i celková formová vystavb a : 
určujúci b ol celok, no neb ol potlačený 
ani jeden de ta il. 

A zda ešte precízn ejšie b ola vypra co
vaná Beethoven ova predohra Leo n ora III. 
Dirigent premyslel každ é t empo, odlíš il 
každú dynamickú plochu a vybudoval 
tak pôsobivú architektonickú klenbu. 

P ekne zahrali i Moyzesovu Februáro
vú kt-orá b ola otváracím číslom piešťan· 
sk éh o Hudobného leta. Orchest r álny 
zvuk b ol dôkladne vypracovaný aj 
v B eeth ovenovom husľovom koncerte. 
Jeh o sólový part predniesla francúzska 

husľová virtuózka Jan ine Andrade. J ej 
hra sa vyznačuje temperamentnosťou -
zároveň j e však ukáznená - mužn ým 
tón om a prvotriednou technikou. U m el
kyňa d osiahla prednesový vrch ol v p o · 
daní nežn éh o larghetta, virtuózny v úder
nom r onde. 

Pod takt ovkou d r. R ajter a zazn elo aj 
Cikkerovo Con cer t ino pre k lavír a or ches
ter. Orch est er h ral vlažne a jeho psych óza 
sa akosi n evdojak pren ášala a j na sólistu 
Mich ala K ar in a. Najlepšie vyzn eli lyr icky 
laden é sólové úseky , kým expr esívne 
i tanečne sfarben é par tie vyzn eli dosť 
m atne - na pr. t em po záverečnej časti 
b olo privleklé . 

Vrcholný výk on _podala Slovensk á 
filharmón ia za vedem a ' 'Vit old a R owic
k éh o (7. júla) v neznesiteľnej tridsať
stupňovej horúčave k oncertnej siene 
liečebného dom u Slovan. B ola to najmä 
predohra Ruslan a Ľudmila od 1\1. I. 
Glinku a sYJ!Úonická suita N . Rimského 
K orsakova ~eherezáda, k toré zan echa li 
v poslucháčoch nezabudnuteľný dojem· 
V G linkovej ouver túre zaujalo tempové 
odlíšenie dvoch základn ých tém , v Seh e
r ezáde zas t y picky ruská šírk a pomalých, 
"epických " m yšlienok a or ientálna vá-šn i
vosť a farbitosť rýchlych viet. Zvuk 
orchestra bol vypracovaný do n ajmenších 
podrob ností a odtienkov. Myslím, že by 
rastu nášh o p rvéh o symfonického telesa 
vefm i prospelo pravidelné hosťovanie 
vynikajúceho poľského dirigenta. 

Na tomto k oncerte s i publikum vypo
čulo ešte Rok okové variácie pre violon
čelo a or ch ester od P. I. Čajkovského 
v podaní Albín a B er kyho. K ým spočiatku 
b olo n a j eh o výkon e cítiť n ervozitu, 
neskôr sa h ra ukľudnila a intonačné 
n epresnost i v rýchlych častiach sa začali 
strácať. Vysoké ocenen ie zasluhujú kan
t abilné m iesta ak o i celá druhá polovica 
var iácií. I ch zvládnutie b olo·v neznesiteľ
nej atmosfére sály ozaj obdivuh odné. 

Za m ôjho pobytu v Piešťanoch 
b oli t r i sólistické k oncer ty, z toho dva 
klaviristické. Z p osledn ých r eci tal Valen 
tína Gheorghiu (4. júla) predčil náplňou 
i úrovňou podanie vystúpen ie Alex andra 
Jennera (26. j úna). K ým Jenner vynika
júco interpretoval len Chopina (dve 
m azúrky, Sch erzo cis m ol - ale aj t o 
nie celého (v p olonéze As dur sa príliš 
zam eral na virtu ózn u str ánku), Gh eorg 
hiu suverénne predn iesol skladby klasic iz
mu, romantizmu i m oderny . J enner 
okrem Beethovenovej P atetickej sonáty 

.~ichal Ka1·in a H ans Swm·ovsky po 
p1·edveni C ikkerovho Concertina 

neuviedol ani jednu väčšiu skladbu 
Gh eorghiu ich uviedol tri: Beethovenovu 
soná tu L es Adieux, Lisztovu sonátu h 
mol a Chopinovu baladu g mol. Rakúsky 
klavirista sa v menších skladbách zame
ral n a z ískanie lacn ého aplauzu a pr eto 
s i vybra l výtvory veľmi spornej hodnoty, 
Brahmsov valčík op. 39 a Lisztovu 
Uhorsk ú rapsód iu č. 6. Gheor ghiu uviedol 
tiež známe drobnosti, ale veľmi pekne 
vypracované: 1\'Iendellsohnovu Pieseň bez 
slov a Rondo cappr icioso, D eb ussyho 
Cla ire de lune a Ohňový tanec Manuela de 
Fallu. Len posledná skladba utrpela 
preexponovaným t empom. P r itom sa 
úrovňou podania Chopina (Impr omtu, 
balada g mol) vyrovnal Jennerovi, 
predčil ho však chápaním Beethovena . 
Pe'vný, ale n ie ostro zdôrazňovaný 
rytmus, mar kantné dynamické kontrasty, 
vášnivý pátos i spevná neha - to sú 
aspoň n iektor é charakteristické črty hry 
Valen t ína Gheorghiu. K nim pr istupuje 
mimoriadny stavebný zmysel v .podaní 
Liszt ovej sonáty h mol, teda v skladbe, 
k de formá lna výstavba n ie je p ráve 
n ajsilnejšou stránkou. Podmanivá n os
nosť zvuk u , akcentovanie vedúcej meló
d ie pri p rebujnenom sprievode ešte 
zvýšili p ôžitok z počúvania tohto diela. 

Z h uslistov vystúpil na celovečernom 
k oncerte jedine laureát tohoročnej súťaže 
o cenu J. T hibaud ta, Boris Gu tnikov 
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Boris Gutnikov a L. Peče1·skaia v T 1·ené. 
T epliciach · 

(10. júla). Upozornil na seba najmä 
vynikajúcou pamätou a fenomenálnou 
technickou pripravenostou. Menej už 
zapôsobi la kvalita jeho tónu: bol väčšinou 
príliš ostrý. Nie že by umelec n evedel 
vytvoriť i m äkký, okrúhly až zasnený 
tón - veď to dosiahol na mnohých 
miestach, napr. v IL časti Brahmsovej 
sonáty a v úryvku z Prokofievovho 
baletu Romeo a Júlia- ale jeho mladíc
kej verve sa pravdepodobne viac páči 
tón priebojný . Gutnikov je huslista mi
moriadnej inteligen cie, ktorá mu umož
ňuje štýlový prednes akejkoľvek skladby . 
Pre to je mu hračkou zahrať H ändlovu 
sonátu E dur č. 6 práve tak dobre ako 
veľkolepe koncipovanú sonátu d mol 
op. 108 od J. Brahmsa, alebo ako impre 
sionisticky s fa rbenú Aretuzskú fontánu 
K . Szymanowského. Plné u znanie pa trí 
i klaviristka Lídii Pečerskej za cit livý 
a vkusný sprievod. 

V rámci festivalu vystúpil i súb or 
piesní a tancov Lúčnica (23. júna) so 
svojím posledným programom, doplne
ným n ajúspešnejšími číslami program ov 
pred chádza júcich, ako i operný a baletný 
súbor ND v Bratislave so Suchoňovou 
Krútňavou (29. júna) a Chačaturiano
vým balet om Gajané (6. júla). Význam 
týchto divadelných predstavení spočíval 
predovšetkým v oboznámení piešťanské
ho obecenstva s javiskovými dielami sú
časných skladateľov. 

Igor V ajda 
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ZáYerečný koncert Hudobného leta 
'" Pieštanoch. Dňa 28. júla t. r., pod 
taktovkou belgického dirigenta Edgara 
D oneuxa, odznel záverečný koncer t toho 
ročného Hudobného leta v Piešťanoch. 
D onetLX je dávnym priateľom našej hud
by. V tomto smere sa osvedčil už nie
koľkokrát a a j piešťanský koncert bol 
toh o názorným svedectvom. Okrem pre
d ohry - Céphale a Procis - od André 
l\1. Grétryho, zarad il do svojho progra
mu Suchoňovu Fantáziu pre husle a or
chester a Dvorákovu symfóniu - Z n o
véh o sveta. 

V Gré tryho predohre poznali návš tev
níci koncer t u veľmi pútavé, h oci dnes 
t rochu zanedbávan é hudobné dielo. 
V D oneLLxovej interpret ácii vyznelo v pl
nej kráse a umeleckej hodnote a získalo 
tak v radoch obecenstva zaslúžený 
úspech. Um eleckú osobnosť dirigenta 
sme ešte hlbšie mohli posúdi& pri pred
vedení die l n ašich skladateiov, nakoľko 
t ieto diela poznáme a o spôsobe ich pred
vádzania máme dosť ustálenÝ názor. 
V D voi'ákovej symfónii išlo v ·podstate 
o úplne novú k oncepciu diela, ktorá vy
plývala z odlišnéh o chápania hudobného 
obsahu. V symfónii dirigent vyzdvihol jej 
dramatičnosť, primerane k pojatiu v olil 
a j prudšie tempá, vo zvukovej štruktúre 
sa častejšie opieral o skupinu pl~chových 
nástrojov. Doneuxovo podame tohto 
diela b olo zaujímavé najmä preto, že 
poslucháčov i poskyt ovalo na túto skladbu 
nový pohľad. Možno povedať, že Novo
svetská symfónia vyznela oveľa hrdin
skejš ie v pomere k mäkkému, hlboko 
ľudskému a lyricky vznetlivému pocho
peniu talichovskému. 

Svojské pojatie sa prejavilo aj v Done
uxovom podaní Suchoňovej Fantázie pre 
husle a orchester. Doneux nevyzdvihoval 
sólový part husieľ nad funkciu orchestra, 
a le ek onomicky uplat nil obidve zložky 
zvukového komparzu, ako rovnocenných 
činiteľov vytvárajúcich obsahovú náplň 
diela. V D oneuxovom chápaní skladby 
bo l orchester s ilne zaangažovaný na vý
stavbe a vyjadrení hudobných m yšlie
n ok. Predtým totiž mnohé detaily (t~"ID, 
že do popredia sa kládol hlavne s?lový 
nástroj a orchestrá lne prepracovam e ~o: 
stávalo v úzadí ) zanikli a tak vo svoJeJ 
zvukovej štruktúre skladba nevyznievala 
ako k ompakt ný myš lienkový celok. Toto 
odstránil Edgard D oneux a preto bol 
za predved enie tohto diela tak úprimne 
a srdečne pozdravova.ný . zb. 

Koncert žiakov pražskej V zoroYcj bu
dobnej školy v Bratislave. III. Hudobná 
škola v Bratislave usporiadala v rámci 
priateľskej družby so Vzorovou hudob
nou školou v Prah e dňa 22. júna vydaren .<· 
a veľmi poučný koncert ž iakov vzorovej 
školy. Učiteľov a účinkujúcich z Prahy 
privítalo žiactvo III. HŠ sborovou zdra
vicou, mládežníckymi piesiíami a odo
vzdaním kytíc. Privítanim vytvorilo sa 
ozaj priateľské a úprimné ovzdušie, 
v ktorom s radosťou predniesli žiaci svoje 
pripravené čísla. 

Prítomných poslucháčov z radov ml á 
deže, rodičov, a.le pomerne málo pedago 
gických pracovnikov zauja li skvelé vý
kony účinkujúcich. U všetkých bez vý
nimky dominovala bezchybná technika, 
dobre postaven á ruka u k laviristov 
i huslistov. Okrem technického zvládnu 
tia prek vapení sm e boli vysoko hudobne 
vypracovan:í'm a i prežitým prednesom. 
Ruka v ruke s vývojom techniky sa na 
tejto škole pestuje u žiaka i aktívny pre
jav muzikálnosti, ba u niektorých i správ
n e chápanie slohovosti. 

Za dobré výk ony t reba pochvál iť všet
k .)rch asi 20 účinkujúcich . Vyzdvihnúť 
treba J. Klempíi-a za jeho v lastné kla
vírne variácie, l\:1. Maixnerovú za slohové 
cítenie (Bach , Ch opin, Majkapar), J. 
Velíška, J. Kra tochvíle, M. Shornú a l\L 
Lábovú za veľmi dobrý prednes technick y 
i obsahove náročných skladieb. N iektoré 
výkony presahovali úroveií. nižších roční 
kov konzervatória. (Let) 

Nový program Umeleckého vojenského 
súboru. V sobotu 24. augusta vystúpil 
Umelecký vojenský súbor s. novým pro
gramom v h a le PKO. Brattslavské tele
vízne štúdio zaradilo toto vystúpenie d o 
svojho pokusného vysielania, čím h o uro
bilo prístupn.)rm aj pre dnes už ši rok.)· 
okruh televíznych divákov. Nový pro
gram treba v celku hodnotiť kladne, 
hlavne preto, že prinášal značnú časť pro
gramovaných čísel z vojensk ého prostre
dia. Súdiac podľa potlesku. práve tieto 
čísla - ak o tanec spojárok, ranná roz
cvička, tanec vojakov, znázorňujúcich 
žart s posteľou vojaka ~edbaja a niekoľ
k o iných - našli najlepší ohlas u divákov. 
Menej vhodne zapadali do programu vy· 
stúpenia sólistov i baletu , ktoré už nie s ú 
typickými pre tento súbo1·. Podobne his
torka o snoch vojaka Nedbaja je len prí
liš labilným rámcom pre umiestenie ba-

letných a iných vložiek. Zrejme nie je 
ľahké vyplniť celovečerný program čísla
mi, ktoré by boli charakteristické p re 
umelecké teleso vojenské, no dobrá sna
ha bola často korunovaná úspechom. 

Pri dirigen tskom pulte sa vystriedali, 
ako sme mohli na obrazovkách spozoro
vať, dirigenti )filan Jovák, Zdenko 
Mikula, J ozef Stelzer a mladý P. Bagin. 
Škoda, že hlásatelia neohlasovali autoroY 
sprievodnej hudby ku všetkým vystúpe
niam, pretože vo viacerých prípadoch to 
bola hudba vtipná a k svojej úlohe pri
meraná. Otázka programovej diferen ciá 
cie v jednotlivých n ašich umeleckých sú
boroch je závažná--a nový program UVS 
je zo značnej časti správnym jej riešením . 

z. 

Spomienka na Heinricha Kleina. (1756 
až 1832). V minulom roh.-u pri veľkolepých 
oslavách vVolfganga Amadea Mozarta 
prešli sme bez povšimnutia jeh o roves
níka, zaslúžilého skladateľa a prvého 
dirigenta bratislavského Cirkevného hu
dobného spolku. ~apra.vme túto našu 
ľahostajnosť oproti nositeľom našej kul
t úry v minulosti a spomeňme si dnes pri 
125. výročí jeho úmrtia aspoú heslovite 
jeho životn é m ed zníky, význam a bra
tislavské vztahy. 

Heinrich Klein sa na rodil r. 1756 
v Rudoltici ( ?) n a Morave. Pochádzal 
z kováeskej rodiny. Hudbu študova 1 
u Aschermanna, kantora v Sobotíne. 
u ktorého robil také pokroky, že už ako 
S-ročný sám obstarával ako organist a 
celú omšu. V Olomouci stal sa žiakom 
organistu d ómu H artenschneidera a štu -
doval diela Ph. E. Bacha a Kirnbergera. 
Od r. 1784 bol profesorom hudby v Bra
tislave na Hlavnej národnej škole (pri 
maria schola), založenej Máriou Teréziou. 
Toto miesto zastával skoro päťdesiat ro
k ov až do svojej smrti. 

B ol dlhoročn.)-m kapelníkom bratislav
ského d ómu a roku 1828 bol napriek svoj
mu vysokému veku ustanovený za diri
genta vtedy zriadeného bratislavskéh o 
Cirkevného h udobného spolku (Kirchen
musikverein). Za jeho pôsobenia bol i 
v Bratislave predveden é medzi in ými 
Haydnove oratóriá: Schäpfung a Jahres
zeiten. 

H. Klein bol výborným k laviristom 
a organistom. J eho skladby sa vyznačujú 
podľa úsudku súčasníkov hlbokým citom, 
jemným vkusom a vznešenosťou. Z jeho 
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Heinrich Klein 

skladieb sú známe h)ayne omše (12). in é 
c irkevn6 skladby a kantáty. Jednu z kan
tát posudzuje Ger~er (Keues hist()risch
biographisches Lextkon der ':1-'onkcuns~ler 
J 812- 1814) za hodnú Palestrmu. Z my?h 
~kladiob sú známe Fantáz1a p •·e klav1r, 
piesne a 12 nemeck:),ch tanco,·, vyda
ných v Bratislave. 

Ako hudobný spisovateľ písal do časo
pisov Leipziger Zeitung a Press,?urger 
Zeitung. V tomto p_oslednom vysla 20. 
n ovembra 1820 z Jeh o pera recenz1 a 
o prvom vystúpení Franza Lis-:ta v Bra
t islave, ktorá spája bystrý, pnamo veš
tec k\' úsudok odborníka a nad.'šenie hud
bu~ilujúceho obecenstva. 

Ako pedagóg mal mnoho vynikajúcich 
žiakov. medzi nimi aj s,·ojho nástupcu 
v dóme a v Cirken>om hudobnom spolku 
Jozefa Kumlika a Yefkého madarského 
dirigenta a skladateľa Ferenca Erkela. 
Roku 1805 bol zyoJ~n~· za čestného člena 
švédskej hudobnej akadémie. B ol v osob
n om priateľst,.-e s Heinrichom .Marschne
rom a Ludwigom van BeethoYenom, 
ktorý ho v Bratislave aj navštívil začiat
kom XIX. storočia. 

Za spoluúčasti Henricha Kleina bol 
roku 1816 založený v Bratislave Spolok 
učiteľov rečí a umelcov na podporovanie 
práceneschopných členov . Spolo~~ bol 
činný ešte aj za I. ČeskoslovenskeJ repu-
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bliky. Klein bol aj vynálezcom , zostavil 
klávesnicovú harmoniku, kde tóny vy
dávali sklené zvončeky rôznej veľkosti . 

Zomrel v Bratislave vo vysokom veku 
26. augusta 1832. Z. H. 

Erich Schenk : Wolfgang Amadeus Jlo
zart. E ine Biographie. Wien 19óó, Amal
thea-Verlag, str. 831, 7 farebných a 206 
čiernobielych vyobrazení, 78 t ext. ilus_trácií. 

Mozartov jubilejn:)· rok obohat1l ob: 
s iahlu mozartovskú literatúru mnohýnu 
v\,znamnvmi príspevkami, od drobn~'ch 
špeciá lnych štúdií až po objemné životo
pisy. K doterajším základným lh elam 
O. Jahna (v novom štvordielnom spra
covaní H. Aberta, ktorého nové vydanie 
vyjde v nakladateľstve Breitkopf und 
H~h·tel Y L ipsku), a T . de ' Vyoowy -
G. de Saint-Foix (päť zväzkov) pnbudol 
teraz rad monografií v n emeckej r~či od 
A. Einsteina. H. E. Jacoba, P. ľ\ettla, 
A. Goldschmitta, E. Komorzinského. O. 
::lchneidera a i. Zvláštne miesto nesporne 
patrí knihe viedenského univ. profes?ra 
dr. E. Schenka. známeho mozartovskeho 
bádateľa a vydavateľa pramennej edície 
. , Den kmälerder Tonkunst in Oesterreich ''. 
Svojim rozsahom, vzomou grafickou 
úpravou, bohatf-m obrazovým ;rnataná
lom a starostlivý m spracovamm, zna
mená jeho kniha opravdivý kultúrny 
č in, hodný pamiatky }fozartovho géma. 
Xa podklade všetl.;:ých významných nov
ších príspevk ov i výsledk ov vlastnéh o 
mnohoročného b ádania v rakúskych a 
talianskych at·chívoch podáva sa tu.~úbor 
nášho vedenia o )iozartovom ztvote, 
obohatenv cenn:)•mi novými detailmi a 
širšími pohľadmi. Vlastný-m námetom ~e 
umelcov život, autor ho však sleduJe 
y celom priebehu v úzkej súYislosti so sú
časnou dobou, a to tak rozsiahlo a. za
S\'ätene. že kniha sa vlastne rozrastá na 
bohatÝ kultúrno-historický obraz 18. sto
ročia.· vmpatické je, že sa neobrac ia svo
jim pojatím a spracovaním len na o~bor
niJ.wv ale n a š irokú Yerejnosť, pnčom 
dielo ~i jako n estráca na svojom význame. 
Cieľom knihy je podať živ:)·, verný obraz 
umelca a doby, ako sa javí našej generá
cii a tohto cieľa autor dosiahol spôsobom 
sk~točne imponujúcim. Je to kniha, ktor á. 
dôstojne u ctila pamiatku veľkého umelca 
a ktorá sa v mozartovskej literatúre za
raduje m edzi najvýznamnejšie. 

Zdenek Výborný 

O čom píšu zahraničné hudobné časopisy. 

"Sovie18kaja muzyka" prináša v júlo
vom čísle pozdravný článok skladateľa 
A. Kovikova "Káš festi,·al", rad článkov 
z príležitosti 250. výTočia založen ia Le
ningradu (medzi nimi príspevok M. Ľvo
va o leningradskej filharmónii), zaujíma
vé príspevky I. Rnusa o estónskych 
piesňach a obradoch a A. Dorožkina 
o ruských ľudov)rch orchestroch, dalej 
diskusné príspevky, odzn elé na II. sjazde 
Sväz u sovietskych skladateľov, ).;:ritiky 
a referáty o divadelnom a koncertnom 
živote doma i za hranicou, ako aj recem~;ie 
n ových publikácií. 

Rumunská "Muzica" (č. 7., júl 1957) 
sa v úvodnom príspevku L. Rusu zaoberá 
novými základmi rumunskej hudobnej 
vý·chovy. Skladateľ A . :Mendelsohn píše 
o svojej práci na oratóriu ., 1907" a A. 
Schmidt rozoberá orchestrálnu suitu l\I. 
Joru " Moldm·ské krajobrazy". 

"Jďusik und Gesellschaft", časopis Svä
zn skladateiov v ~DR. uverejňuje rozbor 
Symfon ických invencií op. 77 J. P. Thil
mana (v\; . Schwinger), článok tohoto isté
h o skladateľa "Rozbor vlastného die la'·, 
zprávu G. Sowu o no,·oobja,·enom pies
i1ovom rukopise z r. 1544, ako aj Ú\'ahu 
o slovenskej operete od z. Cóna. H. Tan
vir je autorom článku o indickej hudbe. 

" R uch 1nuzyczny" uverejnil v júlovom 
čís le ako úvodní!.;:: článok Stefana Šledzió
ského " Pre všetkých či pre niektorých ", 
v k torom je reč o h udobnej vých ove poľ
skej verejn osti. vVitold Lutoslawski od
povedá na anketu o tvorbe Igora Stnwin
sk ého. Xa okraj I. m edzinárodnéh o k ou 
g resu husliarov v P oznani (december 
1957) uverejnila redakcia príspevok .. Hns
liarstvo voči súčasnej , -ede a technike". 
?lledzi recenziami novf·ch kníh je kladne 
posúdená aj monografia Eugena Suchoňa 
od dr. Zavarského. 

Časopis " Jlfelos" . , ·eno,·aný otázkam 
súčasnej hudby, má v júno,·om čísle tieto 
pozoruhodné príspevky: I. travinskij 
.,35 odpoYedí na 35 otázok'', C. :\lason 
.,Hindemithova komorná hudba" a esE>j 
o významnej novej publikáci i .,Die )ius ik 
im technischen Zeitalter " . 

Rozšíren.)• západonemecký časopis 
.,Jlfusica" začína júnové čís lo článkom 
H. Lindlara "Tvorivý univerzal ista" 
(Igor Stravinskij). F. Winckel píše o kon
cert nej sieni budúcnost i, E. Klassmann 

o italskej ceste Johna Dowlanda a S~ Co
lish sa zaoberá tvorivou osobnosťou ne
dáYno zosnulého švajčiarskeho skladate
Ia Othmara Schoecka. H. J. Gi.inthe r sa 
napokon zaoberá otázkou, či má dobr)· 
spevák vyučovať. 

Anglická "Opera" (júl 1957} prináša 
rad zaujímavých príspevko,·. Medzi nimi 
s ú t-eferáty o florentskom a wiesbaden
skom festivale, rozbor novej opery Ben 
jamina Brittena "Príbeh dvoch miest" 
( podľa Dickensovho románu). č lánok J . 
" 'arracka o novostavbe kolínskej oper.v 
a zrovnávaciu štúdiu o nahrávkach 
Stranssovej "Salome" (vV. ;\fann) . I. 
Cooková napísala nekrolog o známom 
italskom basistovi, sólistovi newyorskej 
Metropolitan Opera Eziovi Pinzovi (t !l. 
v. 1957). 

Ďalší anglický časopis "The J1. usical 
Times". ktorý toho roku vychádza už 
, . 98. ročníku, zaujme príspeYkom P. 
Xette la o festiYale súčasnej anglickej 
hudby v kúpeľoch Cheltenham (.,Yf•
klaclná skriňa anglickej hudby") a A. 
) 'lilnera " )lelódia , . StraYinského hudbe ... 
Hkladatei H. Searle píše v článku o toho
ročnej Pražskej jari na okraj českosloven 
sk :)·ch skladieb predvedenf·ch na festi,·ale 
na prvom mieste o SuchoJ\ovom .. Žalm<' 
zeme podkarpatskej " a zdôrazlll1je, že 
ide o dielo. s k torým by sa anglická vE-rej
nosť wzhodne mala zoznftmiť. 

l\fuzikologic],ý štvrťročník .,Jlusic & 
Lette1·s" prináša rozbor 8. symfón ie H. 
Vaughana vYilliamsa (H. Ottaway), štú
diu o posledných komorných dielach An
tona v . vVebema (C. ::\'Iason). príspevok 
D. Schjelderupa o modalite v hudbe za
kladateľa nórskej hudby Halfdana Kje
rulfa a i. 

Známy klavirista F. Culda píše v júno
v om čísle .. Oesterreichische Jfusikzeit
schrijt" na tému ,.Jazz am~·", E. K omor
zynski "Je Papagcno Gašparko?·'. ):L 
Schonherr o svojej operete .. Hotel Sa
cher" a D. Lindner o šesťdesiatročnom ·p,. 
Jdainardim. 

"Schweizerische ~u usikzeitung" (jú l 
1957} obsahuje essay F. Saathena o s klad
be P. Bouleza " Le Marteu san s Maitre' ·. 
prvú časť kritickej recenzie knihy V. Se
roffa o Claude Debussym ("Xové o D e
bussym") od A. J . Patryho, ako aj rozbor· 
qpery Arnolda Sch ónberga "Mojžiš a 
Aron". lv 
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Lo8 A ngele8. Nové dielo Igora Stravin
ského, ba let "Agon" pre dvanásť taneč
níkov, tu malo v deň skladateľových 75. 
narodenín koncertnú premiéru. 12. októ
bra bude Stravinskij dirigovať európsku 
premiéru tohoto diela v Paríži, kým ba
letná premiéra bude až koncom novem 
bra v New Yorku. 

• B erlín. Nový balet mladého nemeck ého 
skladateľa Hansa \Vernera H enzeho "Ma
ratona di Danza" bude mať scénickú pre
miéru 24. septembra v rámci B erliner 
F estwoch en. Námet a libreto tohoto 
ba letu (pre symfonický _a jazzový ~~che
ster) j e od známeho talianskeho reztséra 
Luchina Viscontiho. 

M níchov. Tohoročný operný festival 
otvorili l L augusta svetovou prex~:liérou 
opery Paula Hindemitha "Rarmóma s~e
ta" . Hindemit h , ktorý je a j autorom lib
reta sám n aštudoval a dirigoval premié
ru ktorá mala vefký úspech. Hrdinom 
o~ry j e astron óm Keppler , usilujúc! sa 
vytvorit m edzi ľuďxm také harmomcké 
vzťahy, aké vlá dnu v hviezdnej ríš i. Hin
demithova hudobná reč je veľmi výrazná 
a vyrovnaná; svedčí o autorovom návrate 
k novoromant izmu. 

B e8anr;on. Od 5. septembra do 15. de
cembra prebieha v B esanc;one hudobný 
festival v rámci ktoréh o sa uskutoční 
súťaž ~ na jlepšieh o mladého dirigen ta 
(do 30 rokov). Na tohoročnú súťaž sa pri 
hlásilo vyše 200 d irigentov z 25 krajín. 

Rio de Janeiro. V medziná rodnej kla
vírnej sú taži zvíťazil mladý rakúsky 
pianista Alexander J enner, známy z kon
certov v Bratislave a Piešťanoch aj n áš
mu obecenstvu. 

* * * 
Začiatkom novej sezóny 1957- 58 na

stúpia do spevohry NS sólisti Božen a 
Hanáková zo SD v Košiciach a Anton 
Baláž, sólista UV$ v Bratislave. 

* * * 
Ch oreograf KOD v Olomouci Rudolf 

Mach a r ovsk)· pohostinsky naštuduje 
v Bratislave Čajkovského Spiacu krása.. 
vicu a Očenášov nový balet Vrchár8ka 
pie8eň. 

* * * 
Po vystúpení opery, č inohry Národné

ho divadla z Budapeš ti, zavíta ešte 
v t omto roku do Bratislavy budapeštian
sky balet s inscenáciami L. Delibesa, B. 
Bartóka, J. Str aussa. 
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I. ABONENTNÝ CYKLUS KONCERTOV 
SLOVENSKEJ FILHARMóNIE 

V SE7úNE 1957-58 
PORADIE "A" a "B" 

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie Začiatok o 20. hod. 

ŠTVRTOK 26. IX. 
v poradí "A" 

PIA TOK 27. IX. 
v poradí "B" 

UTOROK l. X. 
v poradí "A" 

STREDA 2. X. 
v poradí " B" 

ŠTVRTOK 3. X. 
v poradí "A" 

PIATOK 4. X. 
v poradí 

" 
B" 

OTVÁRACIKONCERTSEZONY 

Dvorák: V prírode. Predohra 
Kresánek: II, Orchestrálna suita 

Prokofiev: V. symfónia 
DIRIGENT: ĽUDOVIT RAJTER 

TRIO SOLISTOV SLOVENSKEJ FILHARMONIE 

Michal Karin - Tibor Gašparek - Albín Berky 
Kresánek: Klavírne trio 

Smetana: Klavírne trio g-mol 
Schumann: Klavírne trio d-mol 

Hindemith: Nobilissima variazione 
Dvorák: Koncert pre husle a orchester 

Brahms : II. symfónia 
DIRIGENT: HANS LdWLEIN, BERLIN 

SOLISTA: TIBOR GAŠPAREK 
- - --·------ i--------------- ----------1 

UTOROK 8. X. 
v poradí 

" A" 

STREDA 9. X. 
v poradí "B" 

ORGANOVÝ KONCERT 

HELMUTH PLATTNER, RUMUNSKO 
Program dodatočne 

ORGANOVÝ KONCERT 

SÁNDOR MARGITTAY, BUDAPEŠŤ 

Bach: Prelúdium a fúga Es-dur 
Reger: Toccata- Brahms: 2 chorálové predohry 
Franck: PiE!ce héroique - Kodály: Prelúdium 

Antalfy : Tanec faunov - Bonnet: Matin 
proven~al, Elfes, Katalánska rapsódia 

Zmena programu vyhradená 
V predplatení 33 o/o-ná zľava. Predpredaj: Turista, n. p. 

• 
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odborne a rýchlo. Obráťte sa s dôverou na naše opravovne: 

Leningradská ul. č 19 

Dunajská ul. č. lO 

ul. c!:sl. onnády č. 44 
Petržalka, Kujbylevovo ul. č. 12 (roh Stotinovej) · 

Kovospracujúci podnik mesta Brat~slavy _ 
Bratislava, ul. Obrancov mieru 23 

----~-- ---- - ---- --~-
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Hudobný archív 
Slovenského hudobného fondu 

zapožičiava symfonickým orchestrom, komorným sú

borom a hudobným inštitúciám i jednotlivcom 

kompletné orchestrálne a notové materiály 

slovenskej hudobnej tvorby 

na verejné predvádzanie alebo na študijné a iné ciele. 

Archív SHF má k dispozícii už vyše sto komplet

ných materiálov symfonických diel slovenských skla

dateľov a vyše 30 materiálov slovenskej komornej 

tvorby. 

Na osobitné požiadanie vyhotoví Slovenský hudobný 

fond a odpredá za výrobnú cenu i materiály skladieb 

slovenských skladateľov, ktoré momentálne nemá na 

sklade, pravda, pokiaľ ich nezaradilo do svojho edič

ného plánu niektoré vydavateľstvo (SVKL, Osveta, 

SDĽUT). Postupne sa vyrábajú i materiály hodnotnej 

estrádnej i tanečnej hudby. 

Využite služieb Hudobného archívu Slovenského 

hudobného fondu. Objednávky posielajte na adresu: 

Slovenský hudobný fond 

Bratislava 

Gorkého 19, telefón 259-10 

Redakčná rada : dr. _Ladisla': Burlas, dr. Teodor Hirner, šimon Jurovský, doc. dr. Jozef 
Kresánek, prom. htst. Ladtslav Mokrý, Andrej Očenáš, dr. Roman Rychlo, prof. Ján 

Strelec, prof. Eugen Suchoň, dr. Eugen šimúnek. 
Vedúci redaktor: dr. Jozef šamko. 
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Na prahu novej sezóny 

Na všetkých úsekoch nášho hudobného života rozbehlo sa nové pra
covné obdobie, ktoré bude bezpochyby patriť k najvýznamnejším v j ~ho 
doterajšom vývoji. Kulminačnými bodmi tohto obdobia budú podujatia, 
spojené s oslavami udalostí, ktoré zohrali rozhodujúcu úlohu vo V~'voji 
nášho národa a jeho kultúry: 40. výročie Veľkej októbrovej socialistickej 
revolúcie a 10. výročie Februárových udalostí. Obe v)'ľočia sú pohnútkou 
k tomu, aby naša kultúrna revolúcia, ku ktorej dali podnet, prebiehala 
v novom pracovnom období ešte prudším tempom než doteraz. 

Zmysel našej kultúrnej revolúcie je v prehÍbení demokratického cha
rakteru slovenskej hudby a v zainteresovaní celého nášho ľudu na jej 
vývoji a výsledkoch. Hodnotiac výsledky uplynulých rokov, môžeme 
konštatovať, že slovenská hudobná tvorba sa úzko primkla k ľudu a jeho 
potrebám, že sa stala jeho tlmočníkom a spolubojovníkom. V menšej 
miere možno, žiaľ, hovoriť o preniknutí hudby do najširších vrstiev našej 
národnej pospolitosti, i keď aj tu došlo k prevratným zmenám: stačí spo
menúť zrod nového koncertného publika v Bratislave, veľký záujem o vy
stúpenia popredných domácich a zahraničných umelcov na vidieku a najmä 
rozvoj národopisných súborov ľudovej umeleckej tvorivosti. Sú to skutoč
nosti rozhodujúceho významu, no nimi nie sú ani zďaleka vyčerpané možnos
ti pestovania hudby a možnosti umeleckého a mravného obohacovania. 
ná.šho človeka. To, že sme v tejto oblasti nedosiahli také prenikavé 
výsledky ako v tvorbe, je vysvetliteľné najmä tým, že.zvyšovanie hudobnos
ti celého národa je dlhodobý proces, v ktorom najprv musíme prekonať 
dedičstvo minulosti, ktorá zabraňovala masám prístup k opravdivému 
umeniu. Tak napr. ešte stále pociťujeme nedostatok kvalifikovaných a nad
šených pracovníkov organizačných a umeleckých, schopných priamo na 
vidieku rozvíjať hudobný život. Bez nich sa záujem našich pracujúcich 
o hudbu nemôže rozvíjať primeraným spôsobom a smerom. 

Avšak i za terajšieho stavu možno a treba si vytýčiť rad úzko súvisiacich 
úloh, smerujúcich ku zvyšovaniu hudobnosti nášho ľudu a. k rozvoju 
hudobného života na celom Slovensku. Predovšetkým treba oveľa ráz
nejšie než doteraz bojovať za pozdvihnutie úrovne hudobného vkusu 
širokých vrstiev. Náš rozhlas a gramofónový priemysel ešte stále plnia 
túto svoju prvoradú úlohu nedostatočne. Niet tu však iného východiska, 
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než rázne skoncovať s takým stavom, keď napr. rozhlas pod titulom ľu
dovej hudby vysiela nekvalitný alebo priam úpadkový odvar ľudového 
umenia. Treba ďalej sústrediť pozornosť na našu ľudovú umeleckú tvori
vosť, zainteresovať o jej problémy najlepších majstrov nášho umenia a za 
ich pomoci kriticky preveriť doterajšie formy práce. Na prvom mieste je 
trepa určiť charakter ĽUT a vymedziť jej líniu, ešte stále veľmi hmlistú. 

Dalšie úlohy súvisia s organizovaním hudobného života na vidieku. 
Zriadením krajských stredísk pre koncerty a estrády, metodicky usmer
ňovaných bratislavským ústredím, presunie sa zodpovednosť za vedenie 
a rozvíjanie hudobného života na krajských činiteľov. Rozhodujúce však 
bude, či za touto organizačnou decentralizáciou bude nasledovať aj decen
tralizácia umelecká, či sa rozšíria hodnotné koncertné podujatia aj vo vi
dieckych mestách, predovšetkým v sídlach krajov, kde sú k tomu naj
lepšie predpoklady. V budúcnosti bude závisieť od miestnych činiteľov, ako 
budú podporovať činnosť krajových hudobných a hudobnodramatických 
telies a ako sa budú starať o zvyšovanie ich umeleckej úrovne. Týka sa to 
napr. Košíc, kde už dozrievajú predpoklady k zriadeniu krajského sym
fonického orchestra. 

Formy rozvíjania hudobného života na vidieku môžu byť mnohotvárne. 
Veľa bude záležať od iniciatívy a vynaliezavosti pracovníkov Domov 
osvety, učiteľských sborov hudobných škôl i od obetavých milovníkov 
hudby. Príkladom takejto iniciatívy môže byť Prešov, kde sa rozmáha 
koncertný život zásluhou hudobného spolku, v ktorom je členské a bon o má na 
koncerty. Podobne treba uvítať aktivitu Košičanov, ktorí tento rok už po 
druhý raz usporiadali jarný hudobný festival. Mohli by sme si vziať príklad 
aj od mnohých českých okresných miest (Turnov, Písek), ktoré majú bohat
ší hudobný život ako niekoľko našich krajských sídiel spolu. Dôležitosť 
všestranného rozvoja hudobného života vyplýva aj z toho, že súčasná 
školská sústava venuje celkom nedostatočnú pozornosť hudobnej výchove. 

Podujatím celkom výnimočného významu bude v tejto sezóne veľ
kolepá prehliadka slovenskej hudobnej tvorby za posledné štyri desaťročia, 
ktorá bude hlavným príspevkom slovenskej hudobnej kultúry k oslavám 
40. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a lO. výročia Feb
ruára. Prehliadka sa uskutoční od novembra 1957 do mája 1958 za účasti 
všetkých našich umeleckých telies a sólistov, rozhlasu a televízie. Na pre
hliadke odznejú najlepšie diela tohto obdobia, obdobia obrovského 
rozmachu slovenskej národnej hudby. Zmyslom jubilejného cyklu kon
certov zo slovenskej tvorby bude ukázať vysokú umeleckú úroveň našej 
hudby, jej realistický a demokratický charakter a v neposlednej miere ju 
ešte viac priblížiť slovenskému i českému ľudu. Na rozdiel od predchádza
júcich prehliadok nezostanú jubilejné koncertné podujatia obmedzené iba 
na Bratislavu, ale obsiahnu celý vidiek , aby čo najviac poslucháčov malo 
možnosť priamo sa zoznámiť s tvorbou našich skladateľov v podaní naj
lepšieh umelcov. Ich súčasťou bude aj výstava "Štyridsať rokov slovenskej 
hudby", pripravovaná na február 1958, jubilejná súťaž o nové symfonické 
diela a prehliadka novej t vorby v marci 1958. Úspešné splnenie všetkých 
úloh s tým súvisiacich patrí ku kľúčovým otázkam nového pracovného 
obdobia. 
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Napokon treba spomenúť ešte jednu úlohu, ktorá stojí pred našimi 
hudobnými telesami a inštitúciami. Je to nutnosť zvýšiť ich umeleckú 
úroveň. To sa. týka tak hudobného školstva ako napr. opery Národného 
divadla v Bratislave. Veríme, že nová sezóna sa stane zlomom vo vývoji 
všetkých týchto ustanovizní, že sa prestane prešlapovať na miest e a vy
kročí sa vpred. Naša spoločnosť poskytuje k tomu nielen všetky predpokla
dy, ale si to priamo nárokuje. 

Ani náš časopis "Slovenská hudba" nezostane nečinný v takom význam
nom procese, aký slovenská hudobná kultúra v súčasnosti prežíva .. Chceme, 
aby všetky významné udalosti nielen našli v ňom svoj odraz, ale aby im 
sám pripravoval pôdu, aby pre bojová val nové pokrokové myšlienky a formy 
rozvíjania našej hudby a tak spÍňal na svojom úseku revolučné poslanie 
tlače. 

I GOR VAJDA 

Sládkovič v hudobnom prebásnení 
Bohatá tvorba našich básnikov čoraz väčšmi priťahuje súčasných skla

dateľov. Medzi nich patrí i Andrej Očenáš, ktorý už mnohými skladbami 
dokázal, ako silne mu prirástla k srdcu reč bardov slovenského národa. 
Aby bol jasný podiel tohto skladateľa v zhudobňovaní pokladov našej poé
zie, spomeňme si len na jeho symfonický cyklus kan tát Proroctvá (na text 
P. O. H viezdoslava), na scénickú hudbu k inscenácii Bottovej smrti J ánoší
kovej, ba i na jedno z prvých Očenášových diel, kantátu Margita a Besná. 
Najnovšie Očenášovo dielo, cyklus šiestich miešaných sborov na poéziu 
A. Sládkoviča, Marína, je zatiaľ korunou jeho snáh o hudobné transformo
vanie literárnych predlôh. 

K Sládkovičovej Maríne sa Očenáš ako tvorivý hudobník nedostáva po 
prvý raz. Už vr. 1948 píše hudbu k javiskovému stvárneniu Sládkovičovej 
básne, ktorá však nevyhnutne zdieľala osud inscenácie, ktorú po niekoľkých 
reprízach stiahli z repertoáru bratislavského ND. Po niekoľkoročnej pre
stá-vke sa k Maríne opäť vrátil. Nie div: vrúcna lyrika " medoústeho slávika 
pohronského" s jej prelínaním oslavy lásky k človeku a národu neobyčajne 
vyhovovala skladateľovmu cit livému a zároveň zemitému slovenskému 
naturelu. Hoci zhudobnenie Maríny je vlastne prvým skladateľovým cyklom 
miešaných sborov a capella, prezradzuje už skúseného majstra, ktorému 
práca s najprirodzenejším , ale i najchúlostivejším nástrojom - ľudským 
hlasom, nie je problémom. Nepochybne t u vidieť využitie skúseností, na
dobudnutých pri tvorbe spomí.11aných kantátových diel, ako i menších 
vokálnych skladieb. Požiadavky, kladené n a interprétov - i keď nie sú 
vo všetkých častiach cyklu rovnako veľké - predpokladajú početné 
a mimoriadne vyspelé teleso. Najkomplikovanejší je prvý sbor "Venova
nie" . Svojou imitačnou prácou, súčasným znením niekoľkých melodických 
fráz a tzv. nespevnými krokmi tvorí interpretačné úskalie . Jeho slovesným 
podkladom sú verše "Keď sa lístoky rozvinú nad tebou v chvíľkach pokoja, 
pozdrav mi, krásna, moju Marínu, keď je ona družka tvoja ... " . V zhode 
s textovou predlohou sa pomalý sbor člení na dve približne rovnaké polo-
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vice. Prvá sa nesie v tichom zvuku, nikde neprekračujúcom mf, rozvíjajúc 
sa voľnou imitáciou a kontrapunktom. Jej základné jadro (na burdonovej 
kvinte as-es) pôsobí podmanivým kúzlom (pr. l): 

sf&:J;-J· J-o~ j o . iJ.J';ií J l 
fi • r •:::::::::> 

keď sa lis - to- ky tie - to r{)z-vi-nú ... 

Druhý úsek prechádza do homofónne akordickej stavby, dynamika silnie, 
melódia tvorí vznosné oblúky; dôležitú úlohu v nich hrá krok vzostupnej 
malej sexty, neskôr oktávy a veľkej nóny. Harmónia sa zjednodušuje, pre
ohádzajúc z chromatiky prvého dielu v diatoniku, pravda, s modálnymi 
zvláštnosťami harmonizácie tónin slovenskej ľudovej piesne a s množstvom 
vsuvných tónov, vnášaných do akordov s terciovou zostavou. Záver zneje 
fanfárovite - ako oslava "ľúbohlasnej Slovenky", " dcéry šumného H rona". 

Výstavba druhej časti cyklu "Túžby po kráse", je temer zhodná s prvou. 
Aj tu nachádzame imitačnú prácu s jemnou myšlienkou, exponovanou 
ten o rm i 

L~11t1 t t1~ ::=:=- ~ -== :::::::=-

T~f , . JQffi ~ r , l., •3 v. l w r t]I#Jj) •ii, • ~ VaJ i~,-Jí J l 
Ja sladké t>Jž-by. túž- by po kráse spie - vam pekno-tou nad-še-ný. .. 

zakončenú vrúcnym opakovaním slov " spievam peknotou nadšený". Úvod
ná téma sa opakuje ešte raz, no s iným pokračovaním: ústi do chorálovitého 
záveru (zasa oslava Maríny!) s niekoľkými zdvihmi , tvorenými zväčša 
tónmi rozložených akordov . · 

Tretí sbor "Rodáci . .. ", prináša výborný kontr~st k predchádzajúcim 
zasneno-meditatívnym častiam. Zastáva podobnú funkciu ako scherzo 
v symfonickom cykle - je písaný v trojštvrťovom t akte s charakteristickou 

údernou rytmickou figúrou 1 J J J l J J l Skladba je založená na dvoch 

myšli~nka~h? podá~ajúcich nezvratné svedectvo o nevysýchajúcom prameni 
OčenašoveJ mvenCie, charakterom neobyčajne národnej. Druhá z nich je 
širšia, v niečo väčších notových hodnotách, no prudký tanečný spád sa za
chováva spornenutou rytmickou figúrou , plynúcou neustále v sprievodných 
hlasoch. Celok vytvára filigránsky obrázok, hodný zrovnania s výtvormi 
hudobného klenotníka Ľadova. 

"Pieseň", štvrtá časť cyklu, tvorí akýsi prechod medzi dvoma predchá
dzajú~i-?ll_typ~. Je, budovan~ z _jedinej myšlienky (pr. 3) s použitím jedno
ducheJ lillltačneJ prace. Oznaceme tempa (Allegro vivo) sa mi zdá prirýchle. 

"_Slovensko mladé", predposledný sbor je najrozsiahlejší a - podľa 
m ôJ ho názoru - aj najlepší. Po mohutnom úvode, prednášanom mužskými 
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hlasmi (pr. 4), nastúpi v sopránovom a tenorovom sóle širokodychá myš-

Moderato e maestoso mf =-
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lienka v rozsahu temer klasicky presnej periódy; len závetie je nadd1žené 
o dva takty. J ej neobyčajná pôsobivosť je daná zaujímavými melodickými 
postupmi (prirodzený siedmy stupeň, striedanie veľkej i malej tercie a z neho 
plynúce pulzovanie medzi dur a mol, rozložený veľký septakord so zníženou 
kvintou). Sbor tvorí harmonickú výplií sólových hlasov, občas anticipuje 
alebo dopovedá intonácie sól, resp. vedie k nim voľný kontrapunkt. Origi
nálnosť základnej myšlienky dovolila skladateľovi opakovať ju bezprostred
ne po jej uvederú, ba čo viac, reprízovať celý takto vzniklý diel bez toho, 
že by to pôsobilo čo len trochu únavne. Dokonca i kóda - ozajstná kopula 
tejto časti, čerpá z kontrapunktujúceho protihlasu sopránu a basu, zaznie
vajúceho už na začiatku skladby. Mám však výhradu proti súspevu tenoro
vého a sopránového sóla v oktávach, ktorý by podľa môjho zdania pôsobil 
operetne. Nebolo by lepšie len samotné tenorové sólo? 

Posledná časť " Zvítanie" (Vitaj nám, Sitno, Tatry) sa skladá z troch 
dielov. Po úvodných fanfárovitých taktoch celého sboru a intermezze altu 
sa ozve melodický úryvok (pr. 5), tvoriaci jadro stredného dielu. Bez-

A llegro r ivelofo e moesfosl 
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• 

Vl-fa/ nam Sil-na Tal-ry, vi - - taj - te 
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nam,--- v1 - - faJ-fe, Vl - - faJ- fe 

prostredne za ním nastúpi zaverečný úsek, náladou príbuzný úvodu. Témy 
Zvítania sú vša-k - napriek svojej nespornej sviežosti - pomerne málo 
pregnantné, nedosahujúce výraznosti myšlienok predchádzajúcich sborov, 
preto by azda za záver cyklu najlepšie poslúžilo opakovanie úvodného 
sboru (resp. prikomponovanie nového sboru podobného rázu), čím by 
cyklus dostal uzavretý profil, potrebný i z toho dôvodu, že jednotlivé jeho 
časti, i keď sú náladove príbuzné, tvoria do značnej miery samostatné 
jednotky . 

Očenášova Marína znamená významný prínos do našej - ešte stále dosť 
zanedbávanej -pôvodnej sborovej literatúry. V hierarchii hodnôt by som 
ju zaradil hneď za Suchoňov cyklus O horách. Treba len dúfať, že skoré 
predvedenie diela umožní i širokým vrstvám obecenstva sa s ním zoznámiť. 

197 



EUGEN ŠIM:ÚNEK 

K problému špecifi č nosti obsahu hudby 
"Umenie je relatívne samostatná. forma (druh) spo

ločenského vedomia a ako také nemôže nemať svoju 
záujmovú sféru, svoj predmet a teda špecifický obsah" 
(Burov: Estetická podstata umenia). 

Neraz zisťujeme, že naša estetika narába s určitými pojmami v rôznom 
zmysle bez toho, že by bol rozsah pojmu presne vymedzený. Ten istý 
pojem sa používa raz v širšom, raz v užšom zmysle a práve tento fakt 
nesie v pozadí problematiku: do akej miery je ten-ktorý pojem vôbec 
oprávnený, do akej miery mu v skutočnosti, opravdu, konkrétne a presne 
niečo zodpovedá. 

Pojmy všeobecnej estetiky vo vzťahu k jednotlivým umeniam dostávajú 
iný a iný konkrétny obsah no i iný rozsah platnosti. Takto majú pojmy 
všeobecnej estetiky v súvislosti s jednotlivými umeniami svoju lconkrétm.t 
špecifickú proble'ľiUJ,tiku: do akej miery je požiadavka všeobecnej estetiky 
v tom-ktorom umení konkretizovateľná, do akej miery a v akej forme ju 
špecifičnosť toho-ktorého umenia pripustí 1·ealizovat. Z tohto hľadiska 
kladieme i otázku: do akej miery a v akej forme je hudba schopná 
byť "pravdivou", na akej konkrétnej špecifičnosti je založená hudobná 
"pravdivosť"? 

Požiadavka " pravdivosti" nastoľuje predovšetkým otázku objektivity 
hudobného výrazu l. v zmysle možnosti hudbou adekvátne objektivizovať 
určitý zámer (vo vzťahu k predmetu zobrazenia, ku skntočnosti); 2. v zmysle 
intersubjektívnej významovej jednoznačnosti (vo vzťahu k vnímajúcemu 
subjektu), pričom otvorená zostáva ešte otázka, 3. ako ponímať hudbu, 
ktorá je výsledkom len špecifickej hudobnej obrazotvornosti, bez programu. 

l. Aby sa určitý programový kompozičný zámer v skladbe objektivizoval, 
k tomu treba, aby sa tento zámer stal imanentným obsahom skladby. To 
konkrétne znamená, že programový zámer skladby sa musí stať špecifickým 
hudobným obsahom, čiže musí nadobudnúť špecifický hudobný estetický 
zmysel. Len takýto adekvátny hudobný estetický ekvivalent programového 
zámeru možno považovať za skutočný obsah hudby, čo je predpokladom 
a možnou formou objektivizácie programu v hudbe. Specifickým hudobným 
obsahom 10zumiem individualitu hudobno-estetickej kvality. 

Zreteľ na túto špecifickú estetickú podstatu, do čoho sa musia pretaviť 
všetky programové zámery, unikal zjednodušujúcim ponímaniam, ktoré 
videli v umení jednostranne len zobrazovací moment. Ide tu o problematiku 
" zobrazenia" vo vzťahu k špecifičnosti toho-ktorého umenia, na čo sa v nie
ktorých estetických štúdiách (Sobolev, Nedošivin atď.), v ktorých bolo všetko 
"jasné" a "rozriešené", zabúdalo, hoci práve tento vzťah udáva konkrétne 
možnosti a konkrétnu tvánwst "zobrazenia" v jednotlivých umeniach. Práve 
z tohto vzťahu vidno i v hudbe, že "zobrazovanie" je tu možné len v rámci 
špecifických možností: len v zmysle pretavenia programového zámeru v špeci
fický hudobný obsah. Určitý programový zámer v hudbe je možné , ,prav di vo'' 
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objektivizovať len v tomto zmysle. Akákoľvek iná "vecnejšia adekvátnost", 
ktorá sa nestane takýmto špecifickým hudobným estetickým obsahom, 
zostane "mimo" hudby, čiže "ešte ani špecificky" sa neobjektivizuje. 
Takýmito zostali "obsahy", ktoré sa chceli riešiť len programovým názvom. 

Patrí k špecifičnosti " hudobného pretavenia programu", že ten istý 
programový zámer sa môže "realizovať" celým radom rovnocenných indi
viduálnych možností, že .;realizácia" programu sa neviaže len na jednu 

Delegáti Sväzu čs. skladatelov na návšteve Sväzu sovietskych skladateľov v aprí li 
1953 v Moskve. Na obrázku zlava: I. B elzt;J,, A. Sychm, B. Vomáčka, V . D obi áš, 

'1'. Chrennikov, J. A. Šaporin a A. Očenáš. 

možnú formu. Neznamená to pravda, že by tu panovala úplná subjektívna 
ľubovôľa a relativizmus. Mylné však boli predstavy, podľa ktorých sa 
"pr a' div osť" v hudbe viazala v podstate na niekoľko estetických kategórií 
a kánonov, ktoré sa stali nevyslovenou , no praktizovanou konvenciou 
(pátos, teatrálnosť, okázalá oslavnosť, konvenčný "kantátový štýl" a pod.). 
Takýto schematizmus ukazuje najjasnejšie, že umenie, ak chce zostať 
umením, neviaže sa na určitý štýl a na určitú formu, práve naopak, patrí 
k jeho špecifičnosti, že vyžaduje nesmiernu individualitu a rozmanitosť 
estetických ideálov a štýlov. Boli pomýlené predstavy, podľa ktorých 
"pravda" v hudbe je len "určitý štýl", len určitý hudobný estetický zmysel 
a obsah. Hudobná pravda nie že sa nedá zredukovať na niekoľko hudobno
estetických obsahov a tým na niekoľko štýlov, ale práve naopak: ne
schematickým môže zostať len pri rozmanitosti hudobno-estetickej obsa
hovej individuality podľa programového zámeru a v rámci tohto podľa 
skladateľovej individuality (alebo opačne). 
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Možnosti sublimácie programového zámeru do špecifického hudobného 
obsahu majú svoje hranice, no v rámci týchto hraníc sú individuálne 
kompozičné možnosti temer nekonečné. Tieto hranice poukazujú na to, že 
pra. di , osť v hudbe je reálnou požiadavkou, lebo určitému programu môžu 
zodpovedať len určité špecifické hudobno-estetické ekvivalenty. Teda nemož
no vážne brať hlasy, podľa ktorých " pravda" v umení a zvlášť v hudbe je 
iluzomá požiadavka a pseudoproblém. I keď je tu možnosť nekonečného 
radu individuálnej objektivizácie programu, existuje tu problém adekvát
nosti, čiže reálny problém pia\"divosti: pretavenia určitého programového 
zámeru v primeraný špecifický hudobno-estetický zmysel a obsah. 

Pochybnosti o pravdivosti v hudbe pramenili v poslednom čase z vulgari
zátorskej predstavy, akoby pod pojmom pravdivosti hudby sa mienila 
taká hudba, ktorá púhym svojím znením je schopná bezprostredne navodiť 
program vo svojej vecnej qriginalite aspoň do tej miery, ako je tomu 
schopná napr. literatúra, výtvarníctvo a pod. Takéto predstavy o požiadav
kách pra', di' osti v hudbe prechovávali v sebe najmä odporcovia, ktorí 
nechceli uznávať týmto fakticky vlastné vulgarizátorské predstavy 
o p1 avd ;vosti v hudbe. V menšej miere. no podobnými ná behmi chápali 
p a di osť v hudbe i jednostranní horlivci realizmu, ktorí neraz preceňovali 
významovú zobrazovaciu jednoznačnosť hudby. Takéto a podobné názory 
v podstate nebrali dostatočný zreteľ na špecifický hudobno-estetický obsah 
hudby,ako podstaty hudby, do ktorej sa programový zámer musí sublimovať, 
ak sa tento chce stať skutočným obsahom skladby. Nemožno čakať od 
hudby pojmovú až naturalistickú vecnú významovosť. Ona je schopná 
dať len špecifický hudobno-estetický obsah a zmysel, ako špecifický ekvi
valert programového zámeru. Z nedostatočného zreteľa na špecifický hudobno
esteiicl ý obsr-h sl.ladby pramenilo zobrazowcie podcenenie i precenenie hudby. 
Programový zámer sa dá hudobne objektivizovať len špecifický m hudobno
estetickým obsahom, no nemožno čakať od hudby takú vecnú objektivizáciu, 
n a ktorú hudba nie je schopná a ktorá by sa priečila jej špecifičnosti. 
Tento fakt však nijako nedáva dostatočný podklad k tomu, aby sa progra
mo á schopnosť hudby neuznávala a odmietala. 

2. Ďalším prameňom pochybností o výmamovej určitosti v hudbe 
je relatívna závislosť hudobno-estetického významu skladby na vnímaní. 

Aby sa vylúčila absolútne relatívna závislosť významu skladby na vní
maní, pravdivosť v hudbe predpokladá adekvátnosť vnímania diela (tento 
moment vyzdvihol i II. sjazd sov. skladateľov). Nejeden teoretik prišiel 
sám so sebou do protirečenia, keď na jednej strane žiadal pravdivosť, no na 
strane druhej neuznáva! problematiku a požiadavku adekvátnej apercepcie. 
Významová objektivita hudby, je záležitosťou vzájomnej dialektickej 
podmienenosti skladby i vnímania. 

Určitá individuálna relativita, ktorá existuje pri primeranom vnímaní 
hudby, pramení z toho, že vnímanie nie je pasívnym odrazom vo vedomí, 
ale a.ktívnym t vorivým aktom. Táto individuálna relativita v medziach 
primeraného vnímania nie je však taká veľká, že by porušovala významovú 
objektivitu skladby, ktorá je aj sama pre vnímateľa významove jednoznačná 
len v širokých medziach. Individuálnosť vnímania je individuálnou formou 
existencie tej istej skladby vo vedomí vnímajúcich, ktorých adekvátne 
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vnímanie sa pohybuje v medziach, ktoré totalita (často nazývaná i "viac
značnosť") skladby pripúšťa a je v súlade s ňou. Nemôže sa však toto 
vzťahovať na neprimerané vnímanie, keď sa vnáša do skladby iluzórny, 
subjektivistický estetický obsah, čím sa už aj široká významová objektivita 
skladby porušuje. Individuálnosť vnímania nie je totožná so subjekti
vistickým vnímaním. 

Popri individuálnosti vnímania, ktorá je mysliteľná i pri neporušení 
širokej významovej objektivity skladby, vynára sa ďalej otázka pochopenia 
programovej konkrétnosti skladby. Nebolo v minulosti núdze o mimohudobnú 
"dešifráciu" skladieb. Koľko poslucháčov konštatovalo rezignovane pod 
vplyvom týchto " dešifrácií", že hudba sa im síce páči, no nerozumia z nej 
bezprostredne "programu", ktorý má skladba povedať - teda to "viac" 
od špecifického hudobno-estetického zmyslu a obsahu skladby! Jedno
stranne zdôraznená zobrazovacia stránka hudby viedla neorientovaných 
poslucháčov (sem-tam strhla i niektorých skladateľov) až k tomu, že od 
hudby očakávali alebo cčakávajú vecnú a naturalistickú konkrétnosť 
programu, alebo vôbec programovú konkrétnosť aspoň v tej miere, ako 
podávajú pojmy a predstavy (niektorých skladateľov tento jednostranný 
dôraz na zobrazovací moment doviedol až k naturalistickej vecnosti). 
Teda znovu len nedostatočný zreteľ na špecifický hudobný estetický obsah 
skladby. Nemožno čakať od hudby bezprostredne konkrétny významový 
zmysel obídením jej špecifického hudobného estetického obsahu - načo 
hudba nie je schopná. Neznamená to, pravda, že by hudba nemohla mať 
širší význam ako len hudobno-estetický zmysel svojho špecifického obsahu. 
Lenže tento širší význam je širším významom samotného hudobno-este
tického obsahu a zmyslu skladby. Každé "estetično" má i svoj etický, 
ideový, spoločenský atď. význam. Lenže toto je význam samotného špeci
fického estetického obsahu, ktorý v umení je špecificky podstatný a treba ho 
pochopiť ako taký, i jeho mimošpecifického významu ako takého: ako 
špecifického hudobno-estetického ekvivalentu programu. Nemožno očakávať 
od hudby pojmovú až naturalistickú vecnosť. Ona je schopná dať len 
špecifický hudobno-estetický ekvivalent programu. 

3. Pod vplyvom jednostranného precenenia zobrazovacieho momentu 
hudby zakorenila sa akási snaha nielen programovú, ale i neprogramovú 
hudbu "dešifrovať" za každú cenu v niečo " mimohudobné" , resp. v samej 
skladbe konkrétne nájsť toto " mimohudobné" . Keď nebolo možné priamo 
v skladbe nájsť nejaký konkrétny program, t ak hudobná obsahová špeci
fičnosť hudby sa chcela pretransformovať aspoň v mimohudobné city, 
v kategórie životných emócií. Takto sa dospelo - fakticky znovu pri 
nedostatočnom zreteli na špecifický obsah - k snahe i neprogramovú 
hudbu "dešifrovať" v niečo iné, v hocičo, len aby sa nevychádzalo z krásy 
špecifického hudobno-estetického zmyslu a obsahu skladby . 

Je iste správna určitá "dešifrácia" pri skladbách , ktoré majú svoj pro
gram, alebo ktoré sú ozaj sublimátom nejakých životných emocion álnych 
kategórií. No popri týchto dielach neexistujú skladby, ktoré sú výsledkom 
špecifickej hudobno-kompozičnej obrazotvornosti skladateľa, kde pra
meňom tvorby je skladateľova špecifická hudobná obrazotvornosť a nie 
"zakliat ie" niečoho mimohudobného v hudbu ~ Tento dôraz na špecifickú 
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hudobnú obrazotvornosť nijako nechce poprieť podmienenosť skladateľovej 
obrazotvornosti skutočnosťou. Každá tvorivá aktivita človeka je geneticky 
podmienená prostredím, v ktorom sa sformovala. I estetický ideál, v duchu 
ktorého skladateľ komponuje neprogramovú hudbu. Tento estetický 
ideál, i keď nemá konkrétny program, vyjadruje podmienky, za ktorých sa 
formuloval a ktoré ho stvárnili. No vyjadruje ich svojou špecifičnosťou, 
ako taký: so svojim špecifickým hudobným estetickým zmyslom. Môže 
byť len špecifickým ekvivalentom týchto podmienok, nie však "zrkadlom", 
ako sa to s obľubou zdôrazňovalo a samozrejme podľa toho aj potom "dešif
rovalo" a postupovalo. Estetický ideál sa dá vyvodiť a zviesť na podmienky 
jeho vzniku a stvárnenia, no nemožno ho považovať len za traktát týchto 
podmienok: má svO'ju relatívnu a špecifickú samostatnosť, ako taký, môže 
týmto podmienkam len zodpovedať, byť len ich špecifickým ekvivalentom. 
Len v tomto zmysle môže vyjadrovať svoje spoločensko-historické pod
mienky, čiže obsahovať imanentné podmienky svojho prostredia. 

Neprogramová hudba takýmto spôsobom nevyjadruje len nejako ne
osobne podmienky svojho bytia ako "obsah". Ako v každom umení, i v ne
programovej hudbe zostáva predmetom obsahu človek. "Vyjadruje ho"
i keď špecifickým spôsobom. I špecifický hudobno-estetický zmysel a obsah 
ako taký vyjadruje človeka, je jedným druhom jeho špecifického prejavu, 
ktorý má práve takú gnozeologickú (poznávajúcu) hodnotu, ako iné jeho 
prejavy. "Vyjadruje ho" a tento antropomorfný obsah je vlastný každej, 
i neprogramovej hudbe. Prejavuje sa v ňom človek-spoločensko-historický, 
i samotná doba - i keď špecificky . 

Všetky tri momenty: problém špecifickej hudobnej objektivizácie 
programového zámeru, problém špecifického vnímania hudby, ako i prob
plém .ponímania neprogramovej hudby poukazujú na to, že pravdivosť v hud
be sa nemôže vykladať precenením zobrazovacieho momentu, na úkor 
patričného zreteľa na špecificky hudobný estetický obsah skladby. Treba 
pochopiť zo skladby ako skladby a celku predovšetkým jej špecifický 
estetický zmysel a obsah. Len tento ako taký možno považovaťzaprav
divý ekvivalent širšieho zmyslu a významu. Proti tejto "samozrejmosti" 
sa v nedávnej minulosti neraz hrešilo, čo viedlo k vulgarizátorskému 
diskreditovaniu hudobnej estetiky. 

Uméní a kultura jsou nejvyšší výplody lidského tvurčího ducha, je to nej
vetší duševní obohacení človéka a tedy záruka pravého duševního štéstí. A proto 
by nebylo sociální, aby tento výsostný dar, jenž byl uštédfen lidstvu, byl určen 
jen nékolika vyvoleným. 'l'ento dar musí obohacovat a dávat pmvé štéstí všem 
lidem a hlavne tém, ktefí svou úmornou p·rací kladou základy dnešní a budoucí 
civilisaci, tedy delnictvu. 

Vladimír Helfert v liste Jurovi Sosnarovi 26. 7. 1941 
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ZENO VANCEA 

Niektoré otázky súčasnej opernej tvorby 

Otázky ďalšieho vývoja opery patria k najaktuálnejším problémom 
súčasnej svetovej hudobnej tvorby. I u nás, kde práve v tomto žánri sme 
dosiahli prenikavé úspechy, venujú otázkam opernej tvorby veľkú pozornosť 
nielen s!cladatelia, ale aj široká verejnosť. Preto chceme na stránkach nášho 
časopisu rozvinúť diskusiu o týchto problémoch, ktorú otvárame prekladom 
článku významného rumunského skladateľa a muzikológa Zena Vanceu, 
uverejneného v auguste toho roku v časopise Contemporanul. 

Súčasná operná tvorba nastoľuje pro
blémy, ktorých teoretické i praktické 
riešenie je od istého času predmetom 
živých kontraverzii zo strany zaintere
sovaných - skladateľov, teoretikov i zo 
strany hudbymilujúceho obecenstva. 

Jedným z t ýchto problémov je vy
medzenie úlohy vokálneho elementu 
v komplexe hudobných prostriedkov 
opery, keďže ľudský h las má byť naj
bezprostrednejším tlmočníkom citov po
stáv , nositeľom dramatickej akcie opery. 

S týmto problémom je úzko spojená 
štruktúra melódie v dodekafonických 
operách a to z hľadiska kanta bili t y, 
možností vokálnej realizácie ich melódií 
a napokon otázka využitia hudobnej 
reči, čerpajúcej z prvkov ľudovej hudby, 
tvorivým spôsobom rozvíjanej pretavo
vaním melodickej a rytmickej podstaty 
ľudovej hudby zemí, ktoré sa doteraz 
iba malou mierou zúčastňovali vývoja 
európskej hudby . S tým je spojené aj 
využitie tejto hudobnej reči v súčasnom 
duchu vzhľadom k stupňu všeobecného 
vývoja hudby dneška. 

Vyjdem zo známeho historického faktu, 
že v opernej tvorbe od začiatku a po celý 
čas jej rozvoja na talianskej pôde pre
vládal elemen t vokálny. 

Opera ďakuje za svoj vznik túžbe po 
oživení antickej gréckej drámy, v ktorej 
hrala hudba veľkú úlohu. Proces vzniku 
opery sa odohral v renesančnom Talian
sku na začiatku XII. storočia. Bolo 
nevyhnutné prispôsobiť hudbu požiadav
kám dramatickej akcie a k zdôrazňova
niu textu. Toto viedlo skladateľov patria
cich k fiorentskej "camerate", k opuste
niu zložitosti polyfonického slohu a k jeho 
nahradeniu melodickou deklamáciou, 
podopieranou jednoduchými harmonický-

mi prostriedkami. Tak došlo k jednej 
z najrevolučnejších premien v dejinách 
hudby . Napriek tomu, že v operách 
Periho a Cacciniho sa hudbe prenechá.valo 
iba malé miesto a v novom "stile repre
sentativo" jej miesto bolo neisté, už tu 
boli položené základy onej "drame per 
musica", v ktorej všetky zložky, teda 
aj hudba, sú podriadené jedinej ústred
nej idei, a to idei dramat ickej pravdi· 
vosti. 

Na tomto mieste nemôžem širšie pouká
zať na nestálosť tejto dočasnej rovnováhy 
u Monteverdiho, porušenej v neskoršom 
vývoji v prospech hudby (napr. v nea
polskej škole) ani na fakt, že veľkí re
formátori opery, ktorí prišli po Monte
verdim,Rameau, Gluck a Wagner, v sku
točnosti oživili Monteverdiho myšlienku 
o prímá.te drámy. Obmedzím sa iba 
na podtrhnut ie faktu, že rôzne európske 
národy sa snažili uvedený problém vy
riešiť v zh ode so svojím temperamentom 
a hudobnou senzibilitou. Takto možno 
od začiatku dospieť k poznatku, že v ce
lej opernej tvorbe popri iných zvlášt
nost iach môžeme rozlíšiť dve hlavné 
tendencie: jedna kladie dôraz v hudob
nej realizácii na ľudský hlas, kým druhá. 
vidí ťažisko predovšetkým v komplexe 
orchestrálneho aparát u. 

Porovnávajúc vrcholné diela opernej 
tvorby XIX. st or., n apr. hociktorú z po
sledných opier Verdiho, s operami tohto 
obdobia u Wagnera, a lebo Pelléasom 
a Melisandou Debussyho, či Borisom 
Godunovom a Chovanščinou Musorgské
ho, m ôžeme konštatovať nielen prioritu 
vokálneho elementu uVerdihóasvojským 
spôsobom u Musorg8kého oproti inštru
mentálnemu riešeniu u Wagnera a De
bussyho, ale aj väčšiu spojitosť prvých 
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dvoch s hudobnou praxou, menovite 
u Mosurgského, so žriedlami ľudovej 
tvorby. 

Vyzdvihnutie inštrumentálneho. ap_a. 
rátu, ako hlavného činiteľa real~áete, 
nesie so sebou prevahu harmomckého 
elementu u 'Vagnera a jeho nasledovní
kov v hudbe ktorých melódia sa stáva 
f'ullkciou harmónie na rozdiel od prvo
radosti melódie u Verdiho a vo všeobec
nosti v talianskej opernej tvorb~. Túto 
vokálnu prvoradosť nac~ádz~~e aJ v rus
kej opernej t vorbe a naJn<?vste ": dralll8.: 
tickej tvorbe národov JuhovychodneJ 
Európy . Chcel by som upozorniť iba 
na dva príklady z tejto tvorby, na "Hra~ 
princa Modrofúza" Bélu Bartóka a "OI
dipa" George Enesca, ~tor~ napriek 
všetkej zložitosti -~ymfomcke~ sadzby! 
opierajúc sa ustaviCne o zdroJe ľudoveJ 
hudby - u B. Bartóka zrejmejšie, 
u Enesca menej bezprostredne (modá~~ 
štruktúra m elodiky) zachová.vaJU 
prioritu ľudské~o , hl~s.u a v k~o~ch 
spievaná melodiCka líma nemá rnstru
mentálny charakter. 

Naproti tomu vývoj časti európskej 
hudby v posledných dvoch-troch desať
ročiach, založený výlučne na dodekafo
nickom systéme, špeciálne na jeho rado
vom aspekte so zrejmým sklon?m k u
prednostňovaniu in~~rumentá~eJ hudbf, 
nastoľuje znovu vazne pro?lemy ': s~
vislosti s možnosťou dalšteho vyvoJa 
dramatickej hudby . .V · c~lej vokáln~j 
tvorbe Schônberga a Jeho skoly sa tottž 
hlas čoraz viacej stáva nástrojom s po
vinnosťami, ktoré sú v zrejmom rozpore s fyziologickou štruktúrou vokálneho 
aparátu. 

Bez ohľadu na to, ako sa skladatelia 
pozerajú na úlohu tonality v h~dbe a na 
ich uprednostňovanie ~onálneJ, n~tonál
n ej alebo metatonálneJ hudby, mk ne
môže tvrdiť, že hlasu lep3ie vyhovuje 
m elodická štruktúra, ktorá oplýva chro
matickými intervalmi, ~t~vičnými_ septi
movými alebo nonovymt skokmi, . ak<? 
melodická štruktúra, blízka tradtčneJ 
diatonike. Prirodzene nie je reč ani tak 
o intonačných ťažkostiach, ktoré doJ;>rý 
sluch a styk s takýmto druhom mel~diky 
môžu prekonať, ako o nesc~~pnost1 v:o
kálneho aparátu, spôsobeneJ Jeho fyzto
logickou štruktúrou; tak ak~ t~ombó~ 
v dôsledku svojej stavb y m e Je súc1 
na vyjadrenie sladkej melódie lyrickéh o 
charakteru a nemôže koJ?.kurovať s po-
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hyblivosťou flauty alebo klarinetu, tak 
ani hlas, prírodou p~edurčenj n~, vy
jadrovanie ľudských cttov, vyzaduJUCICh 
istý stupeň kantability, nie je súci repro
dukovať melodickú štruktúru, ktorá sa 
rodí z ducha abstrakcie a ktorá je, vďaka 
ich podstate a špe?ifickej _stavbe, pred· 
určená pre hudobne nástrOJe. 

Súbežne s tendenciou inštrumentalizo
vania hlasu prebieha snaha zavádza~ 
do opery formy čisto inštrumentáln~J 
hudby. Nech akokoľvek oprávnene ob~
vujeme majstrovstvo, akým skladateh~ 
ako Hindemith a Alban Berg dokázah 
prispôsobiť neustále sa meniacim ~~ma
tickým situáciám formy ČISto rnstru
mentálne, ako passacaglia, variácie. alebo 
sonáta táto snaha je predsa preJavom 
určite/ nebezpečnej tende:ficie, ktorá za
bezpečuje inštrumentálneJ hudbe preva
hu. Táto prevaha nemôže vies~ inde ak<? 
k porušeniu rovnováhy medzt zložkarm 
opery v zmysle Monteverdiho koncepcie. 

Avšak fakt, že dodekafoni~ký systém 
priťahuje značný počet operny?h skla~a
teľov, nastoľuje ne,~hnutne 1. problem 
jeho sociálnej funkete. I ked m ekto ne
súhlasi s Cajkovsk~ho po~a~ím úlohf 
opery, ktoré kladie doraz na Je~ výchovn~ 
úlohu a s názorom, že opera Je hudobn_y 
žáner, ktorým skladateľ mô.že hovon~ 
k celému národu, nik sa nemože vyhnúť 
odpovedi na otázku, k?mu je a~esovan~ 
toto čoraz v iac esotencké umeme, ~tore 
- na rozdiel od nádeji prívržencov m te
grálneho dodekafonizmu - vyc~utnáva 
čoraz obmedzenejší kruh. Kedyst opera 
slúžila na rozptýle~ie pano:vnfckych_ dvo
rov a vysokej ariStokraete. Neskor sa 
stala prístupnou takmer vš~tkým vrst
vám meštiackej spoločnosti .. Dn~~ . 
súbežne so všeobecne sa preJaVUJUCliD 
vzrastom izolácie skladateľa od obecen
stva - <lodekafonická tvorba sa znovu 
stáva otázkou, ktorá zaujíma. sotva 
obmedzený okruh znalcov. Je tsté, že 
v d ejinách hudby vkus publika s i ~e
vyberal vždy dobré opery. No napr1ek 
tomu prípad Verdiho, ktorého oper~ 
dosiahli svetovú slávu, neporovnatefnu 
s dielami žiadneho iného skladatela,_môž~ 
slúžiť ako prípad, ako charakter ~trokeJ 
zrozumiteľnosti a svetová popularita ne
vylučuje najvyššiu umeleckú dokonalosť. 
Oná hrozivá separácia, kto_rá sa dnes 
prejavuje medzi skladateh~ll a ob?ce~
stvom, môže viesť nakomec. k. vyvoJ_u 
v takom smere, ktorý bude moct skončtt 
iba v priepasti. Je isté, že súčasná opera 

nehrá takú významnú úlohu ako tento 
žáner kedysi. 

V dodekafonických operných dielach 
sa prejavuje ešte jeden hrozivý aspekt: 
obmedzenie sa v oblasti psychickej na 
stavy pološera, choroby, strachu a hrôzy. 
Nepopieram však, že pre vyjadrenie 
t ýchto stavov je nový melos, bližší kriku 
než spevu, vhodný a je príznačné, že do
dnes nevznikla žia dna kcmická dcdeka
fonická opera. 

Prirodzene nemôže byť reč o odmietnu
tí dodekafonických prostriedkov ab initio 
a integrálne, keďže ony poskytujú velké 
možnosti obohatenia a rozšírenia dote
rajších výrazových prostriedkov. Avšak 
duch abstrakcie, ktorý zachvátil nasle
dovníkov Antona von vVeberna, posúva 
vývoj hudby čisto formálnym smerom, 
odbúravajúcim akýkoľvek emocionálny 
obsah. J e isté, že použitie takého systé
mu kompozície, ktor~'ID sa hudba stáva 
obyčajnou zvukovou architektúrou, je 
neaplikovateľné na operu žijúcu dejom, 
ktorého integrálnou zložkou je hudba; 
ktorej emocionálna podstata musí pra
meniť z ideí a citov osôb, nositeľov dra
matickej akcie. V tej chvíli, ked má hud
ba v opere takúto úlohu, t. j. vyjadruje 
duševné stavy postáv drámy a hlas sa 
stáva ich najbezprostrednejš ím tlmoční
kom, stáva sa nonsensom atrofia hlasu, 
spojenie d eja s hudbou, ktorá žije svo
jim samostatným životom beztoho, 
žeby spÍňala úlohu psychologického 
komentátora deja a postáv. 

V dôraznom protiklade voči procesu 
abstraktizácie hudby v tvorbe post
webernovskej školy stoja skladatelia 
národných škôl juhovýchodnej Európy 
na kategorickom stanovisku plného vy· 
užitia emocionálnych zdrojov hudby . 
Toto presvedčenie o emocionálnej sile 
hudby do istého stupňa určuje spojenie 
týchto skladateľov s ľudovou tvorbou. 
Ich tvorivé úsilie je usmerňované aj 
snah ou vytvoriť rozvíjaním vlastností 
Iudovej hudby hudobnú reč pokiaľ 
možno nezávislú od hudobnej reči zá
padnej. To prirodzene nepramení z ne
jakého n evkusného nacionalistického cí
tenia, ktoré by nevyhnutne viedlo k pro
v incionálnemu charakteru ich tvorby 
a k nadbytočnému zdôrazňovaniu jej 
etnografického aspektu, ale z presvedče
nia, že zhodnotenie nových výrazových 
prostriedkov hudobných , tak ako sa ono 
prejavilo v t vorbe najvýznamnejších 
reprezentantov týchto škôl - Bartóka, 

Enesca, Janáčka a Kodálya - môže 
prispieť k obohateniu európskej hudby 
o nové hľadiská. Ide najmä o voľné pouŽÍ·. 
vanie tonality a o nové možnosti hudob
nej realizácie. Napríklad rumunská ľudo
vá hudba, ktorej základom melodickej 
štruktúry sú veľmi mnohostranné kombi
nácie archaických m odov, bola medzi 
inými vzorom Bartókovi pri voľnom 
používani dvanástich stupňov chroma
tickej stupnice všeobecne v rámci diato
nickom. 

Presvedčenie o emocionálnej sile hud
b y vedie k vymedzeniu prevládajúcej 
úlohy ľudského hlasu ako hlavného vý· 
razového hudobného prvku v opere. 

Národy juhovýchodnej Európy- me
dzi nimi i Rumuni - majú sklon k také
mu vokálnemu prejavu, ako to dokladá 
mimoriadne bohatá ľudová hudba, v kto
rej vokálny žáner r eprezentuje asi SO % 
všetkej ľudovej hudby. Toto prirodzené 
vokálne nadanie určuje i predstavu 
o prvoradosti ľudského hlasu v opere, 
predstavu o pomere jej zložiek, blízku 
klasick ej talianskej koncepcii. 

Pri načrtnutí problémov súčasnej oper.' 
nej tvorby musím upozorniť na existen
ciu národných škôl v plnom rozkvete, 
ktoré kráčajú po ceste najvýznamnej
ších predstaviteľov týchto škôl. Takto 
potom vytvoria opery väčšej hodnoty 
než doteraz a ich hlas bude počuť na 
európskom koncerte. Prinášajú, azda 
podobne ako národné školy v minulom 
storočí - na základe nových aspektov, 
príspevok k obohateniu celej európskej 
hudby. 
Byť n árodným a súčasne hlboko zvia" 

zaným s európskou hudobnou kultúrou 
predpokladá z jednej strany prevzatie 
najcennejších prvkov z európskej hudob" 
nej kultúry za účelom ich ďalšieho roz
voja, z druhej strany to znamená zú
častniť sa všeobecného vývoja hudby 
prinášaním vlastných hodnôt. 

Kluž. Opera v Kluži má v dramatur
gickom pláne novej sezóny okrem iného 
Suchoňovu Krútňavu. B ude to prvé na
študovanie tej to opery v Rumunsku. 

Bukurešť. V rozsiahlom článku, uverej
nenom v časopise CQntEmporanul h od
notí C. Buescu veľmi pochvalne vystúpe
nia slovenského národopisného súboru 
v Bukurešti. Osobitne vyzdvihuje sólistu 
P. Gábora. 
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JO Z EF KLOCHÁŇ 

Hudo bné a 
d ome Kl. 

spevácke k rúžky v P i oni erskom 
Gottwalda v Bratisl ave 

Vyše 2000 b1·atislavských pionierov dochádza pravidelne raz týždenne do 
záujmových krúžkov, ktoré sú rozdelené do 4 oddelení: technického, miČu1·in
ského, umeleckého a telovýchovného. Do umeleckého oddelenia dochádza týždenne 
okolo 700 pionierov, z toho do hudobných a speváckych krúžkov asi 250 pio
nterov. 

Hlavnou úlohou záujmových krúžkov je pomôcť škole v pionierskej organizá
cii . Kým v krúžkoch technického smeru ide o rozvíjanie pracovných návykov 
a v krúžkoch tel.ovýchovných o rozvoj telesných dispozícií športom a hrami; 
v krúžkoch umeleckého oddelenia ide o rozvoj duševných schoprwstí, estetického 
cítenia a umeleckých tvorivých sklonov pionierov. 

V Pionierskom dome KG v Bratislave 
pracujeme na úseku hudby v hudobných 
(inštrumentálnych) a speváckych krúž
koch, v ktorých sa. zameriavame na este· 
ticko-výchovné ciele, a v súboroch, kde 
popri esteticko-vých ovných cieľoch treba 
sa zameriavať na vystúpenia, ktoré sú 
v ýsledkami ich práce a reprezentujú 
Pioniersky dom KG a pioniersku organi
záciu pred verejnosťou. 

Do krúžkov sú zaradení začiatočníci, 
do súborov pokročilejší speváci a hráči. 

V hudobných krúžkoch s i vychovávame 
hráčov pre hudobné súbory: estrádny, 
zábavný a ľudovú kapelu. V týchto krúž· 
koch sa snažíme spestrovať náplň práce 
zábavnými a zaujímavými formami a 
v pionieroch vzbudzovať aj trvalý a hlbo
ký záujem o hudbu. Skúšky, po ktorých 
prera.dujeme pionierov z krúžkov do sú
borov, sú veľmi dôležitým a slávnostným 
momentom vo v)rcviku nástroj ovej hry. 
Pre každého pioniera je túžbou a cťou 
byt členom súboru. Tu sa potom u tužuje 
kolektívne cítenie i p ocit osobnej zodpo
vednosti každého jednotlivca. Isteže t u 
pristupujú perspektívy vystúpení a zá
jazdov, no hlavnou vnútornou silou také
hoto kolektívu je vlastné estetické uspo
kojenie každého člena zo spoločnej vyda
renej práce, tzv. umelecké vyžívanie, 
pocit krásna a súladu. 

V 8peváckych krúžkoch sme mali v up ly
nulom školskom roku 120 detí, z toho 
60 v 2. pionierskych krúžkoch (4.- 7. 
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ročník) a 60 v 2. detských krúžkoch 
(l.- 3 . ročník). 

Najlepší, zvlášť vybraní speváci z tých
to speváckych krúžkov, tvorili spevácky 
sbor, ktorý sa schádzal mimo krúžku ešte 
raz v týždni. Práca v tomto sbore sa 
zameriavala na vystúpenia, ktorých bolo 
20 za rok. Sbor sa zúčastnil zájazdu do 
Prahy, v STM umiestnil sa. v okresnom 
i krajskom kole na prvom mieste a spol u 
s tanečným súborom vystúpil na Festi
vale m ládeže v Banskej Bystrici vo veľ
kom národopisnom pásme : "Jar sloven
ských d etí." 
Práca v speváckyc h krúžkoch a 
s bore 

Spevácke krúžky sú prispôsobené strie
davému vyučovaniu bratislavských škôl. 
Pracujeme tu predpoludním i popoludní. 
D eti prichádzajú raz týždenne do krúž
ku. 

Struktúra dvojhodiny (100 minút) spe 
váckeho krúžku vyzerá takto: 

l. H lásenie (predseda samosprávy) 2' 
2. Úvod - vzbudenie záujmu - cieľ 3' 
3. Teclmické rozospievanie : 

cvičenia: a) dychové 
b) rytmické, 
c) intonačné, 
d) hlasové, spolu 12' 

4. Opakovanie látky - nacvičenej 
piesne - z minulej hodiny 3' 

5 . Nová látka 30' 

.. ----------------------~------------~------------------~--------------~ 

J . Klocháň pri práci speváckych k1-úžkov pionieTot'. 

6. Prestávka (najmä pre detské 
krúžky 1.-3. r.) 3' 

7. Aktualita z hudobného (umelec
kého) ž ivota, spomienka výročia, 
spojená s ukážkou z diela, prehrá
vanie s r ozborom, 
zápis dochádzky, administratívne 
záležitosti spolu 20' 

S. Docvičenie, zhrnutie a preopako-
vanie n ovej látky 22' 

9. Pripomienky, plán na budúci týž
deň, zakiúčenie (predseda samo-
správy) 5' 

Výber d etí do krúžkov 

Do krúžkov sa prihlasuj ú podľa nových 
praktík d eti celkom samy, svojvoľne a 
z vlas tného záujmu. Do speváckych 
krúžkov sa každý rok hlási do 300 d etí. 
Z nich si vyberieme 120 a rozdelíme podľa 
veku a vyučovacej doby do 4 krúžkov 

(priemerne po 30). Ostatné usmerníme 
do iných krúžkov, prihliadajúc však na 
ich záujmy. 

Výber robíme v septembri vo zvlášt
nych skúškach, pri ktorých zisťujeme 
muzikálne dispozície po každej stránke. 
Skúsenosti z tých to skúšok sú pre citli
vého hudobníka-entuziastu veľmi smutné 
a dokresľujú dnešný stav hudobnosti 
n ašej mládeže i hudobnej výchovy škol
skej. 

Ukazujú, že deti poznajú a vedia za
spievať len velmi málo slovensL7)ch ludo
mjch piesní . Mnohé deti nepoznajú zo 
školy ani len osnovami predpísané piesne 
a. často spievajú pre det i nevhodné a ne
vkusné piesne počuté z rozhlasu. R ozhlas 
ich síce vysiela na žela nie poslucháčov, 
ale nestará sa o svoje výchovné poslanie 
usmerňovateľa vk-usu poslucháčov. (Vid 
pesničku : " Zarezala som kohúta, dala 
som ho uvariť, a vy páni muzikanti do
stanete z neho chvost!") Tak pred 5 rok
m i poznalo každé dieťa pesničku "Cingi
lingi-bom" , pred 4 rokmi "Kakaši", pred 
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3 rokmi pesničku "Tichá voda do Dunaj
ka padala", pred 2 rokmi "Studená 
rosička tej noci padala", pred rokom 
"Sedí sokol na javorí" a teraz zasa "Za 
našou dedinou". 

My starší zaspávali sme kedysi ako rleti 
v bielych plachtičkách, kolísaných vet
rom, pri prekrásnych trávniciach, alebo 
vo vŕzgajúcich kolískach pri sladkých 
uspávankách. V dnešných mestských ro
dinách sa neozýva spev, vymrela pieseň? 

Skúšky nám ukazujú, že receptívnej 
výchove (počúvaním a rozborom skladieb) 
sa venuje na škole mizivé percento uči
teľov - čo priamo súvisí s dnešným 
stavom učiteľstva čo do odbornosti -
hudobnej kvalifikácie. 

Žiaci silne pokuľhávajú i v hudobnej 
náuke za požiadavkami predpísanými 
učebnými osnovami, z dejín hudby majú 
vedomosti čisto náhodné a o dnešnom 
rozkvete slovenskej hudobnej tvorby, 
na ktorú by mali byť hrdé, nevedia naše 
deti skoro vôbec. 

Vychádzajúc z tohto stavu hudobnosti 
našej školskej m ládeže, snažíme sa v rám
ci speváckych a hudobných krúžkov 
v Pionierskom dome KG v Bratislave čo 
najviac pomôcť školskej hudobnej vý
chove, ktorá sa stala školskou reformou 
z r. 1953 popoluškou medzi vyučovacími 
predmetmi našej školy. 

Piesne, ktoré sa učíme v speváckych 
krúžkoch a sbore, dostáva každé dieťa 
v notách, rozmnožené cyklostylom. Za 
rok sa ich nazbiera okolo 40 a to je už 
pekný spevníček. Deti piesne donesú do 
triedy . Tu ich so záujmom prevezmú 
s . učitelia, alebo si ich nacvičia v škol
skom s bore. Tak sa piesne rýchle rozširujú 
po bratislavských školách. Preto vyberá
me piesne neznáme a také, ktoré sa n e
nájdu v spevníkoch. často siahame po 
rukopisoch skladateľov, ktorí sa v tvorbe 
zameriavajú na deti (Francisci, Matuška). 
S potešením možno konštatovať, že mnohí 
bratislavskí učitelia radi prijímajú takúto 
našu metodickú pomoc, ba dochádzajú 
aj do našej umeleckej pora<lne pre učite
ľov a vedúcich. Rozmnožené piesne rozo
sielame pravidelne aj všetkým pionier
skym domom na Slovensku. 

Pre zvdadenie receptívnej výchovy, kto
rej je určené predhrávanie skladieb 
v rámci krúžkov, poriadame samostatné 
výchovné koncerty a hudobné besiedky. Pri
tom nám účinne pomáhajú externí spolu-
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pracovníci, najmä prof. dr. Viliam Fedor 
z VŠP. V uplynulom školskom roku na 
tomto poli sa veľmi pekne prejavila aj 
spolupráca s Koncertnou kanceláriou, 
ktorá zriadila pre v ýchovné koncerty 
samostatnú sekciu (s. Eva Quastlerová). 
No žiadala by sa tu ešte pomoc hudob
ných škôl a št. konzervatória. 

V speváckom sbore môžeme sa venovať. 
aj individuálnej hlasovej 'IJýchove v rámci 
tzv. štúdia, do ktorého si pozývame men
šie skupiny spevákov a sólistov. 

I objavovaniu a výchove talentov sa treba 
v hudobných a speváckych krúžkoch ve
novať. No nezabúdať na tlmenie všetk)•ch 
negat ívnych stránok, nemiestnej namys
lenost i a nezdravého individualizmu detí. 

V našich speváckych a hudobných 
krúžkoch sú deťom vždy jasné drobné 
i veľké ciele; vedia, čo ich čaká, čo sa na
učia, čo môžu dosiahnuť, ak budú usilov
né. Na týchto cieľoch sa ich snažíme čo 
najviac zainteresovať, aby ich prevzali 
za svoje. Ciele tieto sú radostné. Preto 
pracujú deti v krúžkoch s nadšením 
a v súboroch so zdravým sebavedomím. 
Preto je dochádzka veľmi dobrá, i keď je 
dobrovoľná a nie nútená, ako v škole. 

Fluktuácia je zavinená nestálosťou zá
ujmov, charakteristickou pre detský 
vek. No tým väčšiu radosť máme z detí, 
ktoré vyt~ajú v jednom krúžku i viacej 
rokov. Na nich si najlepšie overujeme 
výsledky našej výchovnej práce, s taký
mi spevákmi sa dajú dosiahnuť pekné 
výkony vo viachlasom sborovom speve 
a capella. Vychádzajúc z týchto poznat
kov rozhodli sme sa utvoriť spevácke 
krúžk y detské (l.-3. ročník). 

Pre úspešnú činnosť speváckeho sboru 
sú účinným pomocníkom krásne ďaleké 
ciele - perspektívne polia. J e radostné 
a pre sbor povzbudivé, ak na začiatku 
školského roku môže vedúci sboru pred
stúpiť pred kolektív s prísľubom pelmých 
vystúpení, alebo zájazdu. Speváci sa ve
dia prekonávať v disciplíne i snahe, keď 
vedia s istotou, že perspektívy sa splnia 
a že zájazdu sa zúčastnia len vyberaní, 
najlepší pionieri. 

Najkrajším perspektívnym prísľubom 
pre spevákov v Pionierskom dome KG 
býva každý rok usporiadaný výcvikový 
tábor v Račkovej doline vo Vysokých 
Tatrách, ktorý je pionierom odmenou za 
celoročnú prácu. Pre vedúceho spevác
keho sboru sa tu naskytuje veľmi vhodná 
príležitosť vytvoriť si hodnotné jadro 
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kolektívu budúceho sboru, nacvičiť s ním 
repertoár k budúcemu školskému roku, 
ved dve hodiny denne, ktoré použije na 
prácu v sbore, predstavujú po tri týždne 
spolu toľko hodin, koľko má cez školský 
rok k dispozícii pri práci raz týždenne. 

Ťažko sa dá v krátkom článku zhrnúť 
rozsah hudobno-výchovnej práce v Pio 
nierskom dome KG. Pracovné možnosti 
sú tu jedinečné, materiálne zabezpečenie 
neporovnateľné so školou. Možnosti, kto
ré sa tu p oskytujú pionierom, udivujú 
cudzincov, najmä návštevníkov zo zá
padných krajín. Pionieri d ostávajú zapo
žičané hudobné nást roje i veľmi cenné, 
na ktorých doma cvičia. Všetko, čo im 
pioniersky dom poskytuje, majú zadar
mo. 

Pionierov sa snažíme viesť tak, ab y si 
uved omovali a vážili všetkého, čo im 
pioniersky dom dáva. 

LADISLAV GALKO 

• 
Vieme, že ostatné pionierske domy, 

krajské, ale najmä okresné, nemajú také
to veľkorysé možnosti. Uvedomujeme si, 
že n áš pioniersky d om n emôže ani zďale
ka obsiahnuť všetku mládež, k torej sa 
n edostáva estetickej výchovy dostatoč
n e. No snažíme sa zo všetkých síl . aby 
sme pri dnešnom dosť žalostnom stave 
n ašej hudobnej výchovy čo najúčinnejšie 
pom ohli. 

Máme mnoho prekážok v ceste, sami 
musíme prerážať a svedomitou prácou 
bojovať o uznanie u ostatných h udob
n ých inštitúcií, ktoré sa na prácu v pio
nierskom dome p ozera jú z výšky svojej 
akademickej povýšenosti dosť n evraživo . 
Vyhľadávame nové formy práce, k torý
mi chceme dosiahnuť vysoký cieľ: aby 
naši pionieri spoznali krásu umenia, aby 
si hrali a spievali z vlastnej svojej nevy
hnutnosti vyjadriť spevom a hudbou 
radosť zo života. 

Najstaršia notovaná zbierka slovenských 
ľudových piesní 

V pozostalosti po vynikajúcom n árod
nom dejateľovi Andrejovi Halašovi (1852 
- 1913), ktorá je už dávnejšie uložená 
v Literárnom archíve Matice slovenskej, 
nachádzal sa zlomok - 9 listov -
pomerne starej rukopisnej n otovanej 
zbierky slovenských ľudových piesní. 
Listy boli už Halašom zviazané do 
konvolutu spolu s rukopisnými príspev
kami k "Slovenským Spevom". Zb ier
ke chýbal titulný list a asi polovica 
l istov z rôznych častí stredu, čo bolo 
možné zistiť len podľa bežného číslovania 
piesní, lebo strany neboli nijako ozna
čené. Táto neúplná zbierka zostávala 
dlhý čas nepovšimnutá, lebo ju pokladali 
za anonymnú súčasť rukopisov "Sloven
ských Spevov". 

K ed koncom roku 1955 Matica sloven
ská získala pozostalosť po skladateľovi 
a známom upravovateľovi slovenských 
ľudových piesní Blažejovi (F elixovi) 
Bullovi (1852-1919) a po spracovaní 
jeho vlastných rukopisov prikročilo sa 
k spracúvaniu in.)•ch rukopisov tejto 
pozostalosti, medzi neznámymi ruko
pismi našlo sa desať notovaných listov, 

ktoré podľa duktu písma zrejme patrili 
k sebe. Bola to očividne časť b~rvalej 
kompaktnej zbierky ľudových piesní, 
čomu nasvedčoval i t itul na prvej 
strane, k torá sa tn zachovala: "Pjesňe 
Národnje Slowenskje! Zbjerk!lo od Jos. 
Czupra" . Porovnaním sa zistilo, že je 
to ch.)rbajúca časť horeopísaného zlom
ku. P iesne z tejto zbierky neboli uverej 
nené v "Slovenských Spevoch " . R ôzne 
znaky však bezpečne nasvedčujú, že 
zbierku poznali a mali v rukách "Priate
lia Slovenských Spevov", m enovite J. 
K adavý a A. Halaša, ako aj neskorší 
spolupracovník B. Bulla. T áto zbierka, 
pomerne vzácna, kedže je oveľa staršia 
ako "Slovenské Spevy", zostala takto 
verejnosti neznáma . 

Po zlúčení oboch častí je zbierka opäť 
kompletná. Má 19listov, formátu 32.7 cm 
x 25.5 cm. Obsahuje 253 bežných čísiel, 
a le 254 m elodick ých záznamov, lebo 
jedna pieseň je zapísaná dvakrát a do
datočne prečiarknutá. Melódie sú pod
ložené textami, poväčšine jednou, ale 
i viacerými slohami. Táto zb ierka je 
ukončená. N ie je dat ovaná, ani loka-
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lizovaná. Pravopis nasvedčuje asi n~ 
štyridsiate alebo päťdesiate roky minu- ' 
lého storočia, piesne zasa poukazujú na 
horný Liptov. 

Zbierka bola písaná atramentom, ktorý 
je dnes už čiastočne zožltlý. Notové 
osnovy sú rysoyané ručne, tiež atra
mentom, a sú napodiv presne linkované. 
Použili asi nejakú dômyselnú pomôcku, 
asi natrahovača. Na jednej stránke je 
ich deväť. . V niekoľkých prípadoch sú 
osnovy prirábané na spodnom okraji 
stránok. Notopis. je dnešný a úplne 
čitateľný. Piesne sú vedľa textu ozna
čené miestami aj rôznymi poznámkami. 

Každá pieseň sa záčína typickým 
husJový m kľúčom, po ktorom nasleduje 
predznamenanie tóniny a o.značenie taktu 
zlomkom. Noty sa pohybujú zväčša nad 
osnovou a v jej hornej polovici. Niekoľko 
piesní, najmä na konci zbierky, sú písané 
i v osnove. Poloha, ale aj iné znaky 
nasvedčujú, že záznamy boli robené pre 
hudobný nástroj, konkrétp.e pre husle, 
pravdepodobne zručným huslistom. Sved
čia o tom rôzne prechodné tóny (zazna
čené malými notami) nad pomlkami, 
typické "cifry" pri dlhších notových 
hodnotách, rôzne' "zdvihy" pred za
čiatkom melódie .-'alebo ďalšej vety, 
typicky inštrumentálne pr_írazy, označe
nie trilkov a pod. Potv rClzuje to však 
hlavne poznámka~ "ciframi" v piesni 
č. 170: "Viol. solo'\ Osm"ínové a šestnás
tínové noty za sebQY- sú spájané prieč
kami. Len v dvoch piesňach sú osminové 
noty za sebou písané osobitne so zá
stavkami. 

Tempo je pred:z;načené len pri 43 
piesňach. Väčšinou t ermínmi sloven
skými, a le vyskytuje . sa aj označenie 
talianske. 

V niekoľkých pr.ípadoch je označený 
aj charakter piesni, prípadne je udané 
bližšie určenie, alebo · sú dané nejaké 
podrobnejšie pokyny: "Swadebná", "Swa
debni" a Swadebnicka" (č. 13, 14, 103; 
15, 19, 155), "Tráwnicka" (č . 90, 137 
a 142), "od Zeme. Hajduchowat" (č. 56 
a 57), "Pro Ditki" (č . 29 a 30), "Walaska" 
(č. 152), "Wohládi" (č. 161), "Mazur" 
(č. 43). Na konci piesne č. 251 je . po
známka: "Volaki Langaus". Zberateľ 
chcel pravdepodobne poznámkou na
značiť, že mu melódia pripomína nejaký 
nemecký (?) tanec. Pieseň č. .~43 je 
označená ako "Likavská". Pri piésni č. 
-181 je nadpísané : "Kakatôven: L a,saan". 
Je to upozornenie na rovnakú m elódiu' 
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.madarskej piesne: Kákatôvén kolt a ruca 
... · S~ovo "Lassan" tu označuje tempo 
(pomaly, zcÚhavo ). Pri č. 208 je poznámka 
"z roku .1769", zatiaľ neznámo z akých 
dôvod9v~ Pieseii je uvedená v d voj 
štvrtinovom takte a nesie zrejmé poľské 
vplyvy. Kollár ju má v druhom zväzku 
Nár . . Zpiev. na str. 250 s poznámkou: 
"melodie polského tance". V prvých 
štyroch taktoch je to variant druhej 
časti naš_ej štátnej hymny "Nad Tatrou 
sa blýska ... " (celá je v piesni č. 2 našej 
zbierky). Pri piesni č. 72 je uvedené: 
"Szokolowa" ( ?). Pieseň č. 40 má ozna
čené striedanie hlasov teriĎ.ímni : "Canto", 
"Basso" a "Chór tutti". 

Takt. je v prevažnej väčšine piesní 
dvojštvrťový. V trojštvrťovom takte sú 
len č. 3, .11, 17, 34, 43, 104, 188, 208, 235 
a 251. V dvojpoloyom č. 31 (má byť 
trojštvrťový); 33 a 40. K piesni č. 217, 
pôvodne zapísanej v dvojštvrťovom takte, 
je dodatočne- nadpísaný zlomkom troj
osminový takt. Tu mohlo prísť pri 
zapisovaní veľmi ľahko k omylu, lebo 
celá pieseň má v jednotlivých taktoch 
rytmus pozostávajúci z jednej štvrťovej 
noty s bodkou a jednej osminy. Vypus
teníni bodky ' vznikne rytmus trojos
minový. Zadelenie notových hodnôt do 
jednotlivý.~h takto':, je až na nepatrné 
výnimky správne. Casto sa vyskytujúci 
bodkovaný rytmus svedčí o inštrumentál
nom chápaní piesní. Synkopy sú užívané 
bežne. 

v zbierke sú použité kde-tu aj dy 
namické '· a . agogické znamienka. Vysky
tuje sa "p" · (7 krát), "f" (2 krát), ;,fo" 
(ll krát), "ff" (4 krát), dalej strieškové 
značky pre sforzato, bodky p re stacca.to 
a čiarové crescendo. Znamienka pre 
mezzo forte, pianissimo a decrescendo sa 
nevyskytujú. Z ozdôb sú použité značky 
pre trilok (tr), jednoduchý , dvojitý 
i skupinový príraz, odraz i obaly vo 
forme "cifier". Castó sú fermaty. Pri 
repetíciách je bežne užívaná prima a se
kunda volta s označením "l. ma" - " 2. 
da". Miestami sa vyskytuje aj skratka 
pre dve rovnaké osminové noty s pomocou 
štvrťovej noty s prečiarknutou nožičkou 
s dvoma bodkami n ad notou. 

Celá zbierka po formálnej stránke 
svedčí o slušných, . . a na tie časy až 
značn)'ch hudobno-~oretických znalos
tiach pisateľa-zb~ratéľa. To do určitej 
miery zaručuje: a j kvalitatívnu hodnotu 
záznamov a čiastočne určuje ich hodno
vernosť a spoľahlivosť. Zbierka je však 

r 
takou závažnou hudobno dokumentárnou 
pamiatkou, že nemôže stačiť len táto 
okolnosť pre dôkaz spoľahlivosti jej 
jednotlivých záznamov. Zo zachovalých 
m elódií možno totiž nadobudnúť určitej
šiu predstavu nielen o vtedajšom stave 
našej ľudovej piesne, ale aj o jej vývojo
vom procese. Možno zistiť., aké piesne sa 
kde spievali, ako sa šírili, ako navzájom 
na seba pôsobili, ako sa priebehom 
storočia menili, prípadne prečo sa neme
nili, ktoré sa zach ovali, k toré zanikli 
a pod. Okrem toho mnohé modulačné, 
melodické, intervalové i rytmické prvky 
našej zbierky sú takého rázu, že môžu 
obohatiť poznatky hudobnej folkloris
tiky. Prvoradý m predpokladom je tu 
však stupeň vieryh odnosti záznamov. 
O ňom môžu svedčiť dalšie okolnosti, ako 
výskyt blízkych i vzdialenejších melodic
kých varian t ov, hlavne však výskyt 
rovnakých melódií. Takýchto oporných 
bodov je v zbierke nadostač. Na.chádzajú 
sa t u na rôznych miestach totožné 
melódie (väčšinou s rôznymi textami), 
k t oré sú tak rovnako napísané, že to 
vzbudzuje až zdanie, akoby boli jedno
ducho odpísané. Ale pieseň č. 48, napí
saná ešte ra:r. pod č. 66 a tu dodatočne 
prečiarknutá, je v druhom prípade 
zaznačená graficky čiastočne odlišne. To 
by mohlo nasvedčovať, že bola zapísaná 
nezávisle od predošlej. Vyskytujú sa tu 
však i rovnaké m elódie s typickými 
útvarmi aj v tón·inách odlišných, o ktorých 
ťažko predpokladať, že boli jednoducho 
transponované. I z podobného porovná· 
vania variantov sa možno presvedčiť, že 
zapisova.teľ mal v zapisovaní melódií isto
tu a robil to na slušnej úrovni. Už či sa pri 
t om opieral o husle ako pomôcku, na tom 
nezáleží. Hovorí o tom i očividná zbehlosť 
v narábaní s posuvkami a skutočnosť, že 
v niekoľkých piesňach sú zaznačené 
v istých taktoch aj existujúce varianty 
dvomi melódiami. Zrejme t u nejde 
o d vojhlas. 

Všet ko, čo bolo dosiaľ o zbierke pove
dané, nasvedčuje tomu, že pisateľ a zbe
rateľ - bezpochyby je to jedna osoba -
Jozef Cupra ("z" v mene Czupra je 
písané asi preto, aby sa nečítalo ako 
" Kupra", čo bolo v tých časoch ľahKo 
možné) bol všestranne zbehlý hudobník 
a mal predpoklady pre verné zachycova
nie piesní. Tento n áš názor ukáza l sa byť 
správnym, lebo - ako sme sa dodatočne 
dozvedeli (práve v čase písania týchto 
riadkov ) z d voch rukopisných zdravíc 
J. Cupru z rokov 1871 a 1872, adresova-

n ých Jánovi Drahotinovi Makovickému, 
ktoré sú obe rovnako podpísané: "J osef 
Czupra w. r . húdbý učiťel w Sw. Milm
láši" - m enovaný bol hudobníkom 
z povolania. Miesto pôsobenia súčasne 
potvrdilo náš názor, že v zbierke ob
siahnuté piesne sú poväčšine z L iptova. 
Dodatočnými opravami zápisov, ako 
napr. opravou predznamenania z dur 
na mol, opravou chybne napísaných nôt 
a taktov, dakedy aj nadpísaním pome
novania správnych tónov, vsúvaním 
zabudnutých taktov a repetícií (piesne 
prepisoval asi z konceptov) zberateľ 
súčasne dokazuje, že zapísané melódie 
kontroloval a všímal si ich zápis, teda, že 
možno sa na neho spoľahnúť. 

To prirodzene n eznamená, že sa nenáj
du aj m iesta problematické, iné chybné a 
vyskytujú sa aj zrejmé pisárske omyly . 
Mnohé možno pomerne ľahko a bezpečne 
opraviť. Sú t o bud chybne napísané 
predznam enania tóniny, zabudnuté po
suvky, chybne zapísané tóny, chyba 
v notovom pravopise, alebo omylom 
napísaná melódia v druhej časti o veľkú 
sekundu nižšie, akob y transponovaná 
a pod. 

Piesne zachy tené v zbierke sú v pre
važnej väčšine slovenské. Je tu však a j 
niekoľko piesní českých (hlavne zo 
začiatku), niektoré zasa nesú vplyvy 
poľské, rusínske i maďarské. Nachádza
jú sa tu piesne dávneho pôvodu, ale aj 
novšej ľudovej tvorby i niekoľko mest
ských piesní. 

O pisateľovi J ozefovi Cuprovi vieme 
zatiaľ len toľko, že bol ešte v roku 1871 
a 1872 učiteľom hudby ( ?)v Mikuláši, kde 
azda aj zomrel. Či sa t am aj narodil, 
zatiaľ nevedno, žil však prevdepodobne 
niekedy v rozpä tí rokov 1800-"1880. 
Podľa písma už spomínaných zdravíc, 
ktoré je, zd á sa, starecky rozt rasené 
a pevného písma zbierky m ožno usudz:o
vať, že zbierka bola písaná oveľa skorš1e. 

Celá zbierka je cenný m dokladom 
svojej doby . Vzácn a je aj tým, že dielo~? 
hudobne doplňuje K ollárove "Národme 
zpiewanky", čo je t ým vítanejšie, že je 
približne z tých čias. Súčasne dokum~ntu
je a j závažnú okolnosť, že ľudová p1eseň 
je vo svojej celkovej štruktúre takmer ne
premenná a pretrváva t akto celé vek:y. 
Naproti tomu v detailoch mení sa me 
z roka na rok , ale dakedy aj z hodiny na 
hodinu. J ej neustála premennosť v tomto 
zmysle, vyplýva júca z bohatej fantázie 
ľudu, je jedným z najvýznamnejšíc~ 
prejavov ľudovej umeleckej tvorivosti. 
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ROZHĽADY 

Úspechy slovenskej hudby vo svete 

V septembri navštívil Slovenský hudobn~ fond riaditeľ z~padoneÍneckého hudob
ného vydavateľstva Alkor v Kasseh dr. Fr1tz Oeser, s k torym uzavrel zmluvu o za
stúpení slovenskej hudby p;e }ahraničie. Hudo~má agentúra A!~o~ má svoje. filiálky 
v 42 krajinách, ?o zna~ena, ze podľa ~zavre~J ~mluvy b~de smt sloven~ku hudb~ 
v celej západneJ Europe a v m ektorych kraJlnach Amenky. Slovensky hudo~my 
fond dodá potrebné množstvo. partitúr a v orchestr~lneho materiálu z di~l Babusk.a, 
Cikkera, Ferenczy ho, J urovskeho, Kardos_a, Kresan~a, Moyzesa,. Očenása, Sucho_na 
a Zimmera. Pri tejto príležitosti sme sa mformovah o stave. pnprav na premier~ 
Cikkerovej opery Beg Bajazid, ktorá má mať premiéru vo Wiesbadene vo februári 
1958. Prinášame otázky a odpovede dr. Oesera: 

1. Mohli by ste nám, pán doktor, povedal, 
ako sa vám javí opera Beg Bajazid 
z hladiska modernej svetovej hudby? 

Pri tejto príležitosti môžem zopakovať, 
že predstavenie, ktoré som videl v Brati
slave, bolo pre mňa silným zážitkom. 
Samotnému textu som síce nerozumel, 
ale nechal som si v krátkosti vysvetliť 
obsah. Dej som chápal, no hudobno
dramatický účinok môžem precítiť až P.ri 
predstavení v mojej materinskej reči. Co 
som už predtým pri klavírnom výťahu 
k onštatoval, potvrdilo mi aj samotné 
predstavenie: že sa tu totiž podarilo vy
tvoriť niečo, čo si žiada aj naše operné 
publikum, totiž syntézu medzi súčasnou 
hudobnou rečou, ktorá nie je iba opako
vaním alebo slabým ozvukom starých 
foriem a diel, lež z ktorej cítime, že k nám 
prehovoril človek nášho veku priliehavou 
hudobnou rečou dneška. No súčasne je 
v tomto diele šťastne spojené aj to hlboko 
národné. Mimoriadna sila v bohatosti 
ľudovej piesne a tanca, to je niečo, čo je 
u nás Nemcov zabudnuté už niekoľko 
storočí. Toto spojenie individuálnej m o
dernej hudby s národnou hudobnou kul
túrou sa šťastne stretlo v op ere B eg 
Bajazid. Preto u nás môže mať mimo
riadne veľký úspech, ako k ed ysi česká 
hudobná reč v P redanej neveste, morav
ská v tvorbe Janáčkovej. Od predstave
nia Bega Bajazida v o Wiesbadene si 
sľubujem veľmi veľa, azda m enej zo 
strany tlače, ktorá - pravda - je vždy 
problémom sam ým pre seba . . . Koniec 
koncov rozhodujúce je publikum. 

2. Použije sa pri inscenácii opery vo 
Wiesbadene niečo z bratislavskej in-
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scenácie, alebo ju tamojšie divadlo 
postaví po svojom? 

Po rozhovore s intendantom divadla 
dr. Schrammom, ktorý je súčasne naším 
najlepším operným režisérom a ~ude dielo 
inscenovať, vám môžem prezradiť, že som 
z jeho reči vyrozumel, že má určité sta
rosti. Opera má totiž hlboké korene ' 
v slovenských dejinách, teda aj v sloven
skom živote, folklóre, speve a tanci. Je tu 
ako základ slovenské a turecké prost re
die, čo náleží k jadru diela, a čo sa nedá 
oddeliť. V Nemecku sme už pol storočia 
skeptickí k honosným javiskovým výpra
vám, bohatému kostýmovaniu a lesku, 
ktorý zastiera dej a odpútava od neho 
pozo~osť. Z hudobno.-~ramatickéh?. die~a 
a naJmä z neho snaZirne sa vytaz1ť za
kladné jadro a t o sprievodné zatlačiť do 
úzadia. Pritom sa musíme pokúsiť nájsť 
dôstojné r iešenie, úmerné t omu to ?me: 
leckému dielu a súčasne neprehhadat 
cítenie a hudobný štýl n ášh o publika . 
Náš štýl by sm e bez všetkého nemohli 
preniesť k vám. V bratislavskej premi~re, 
ktorú som videl, sa mi zdalo, že splňa 
t ieto atribúty a že je to predstavenie, 
zbavené zbytočného lesku. V Prahe to 
robia tiež dobre , no zda lo sa mi, že v Dali
borovi je n a javisku priveľa b?hatstva: 
Bra tislava urobila predstaveme veľmi 
úsporne. P rvý obraz urobil na mňa veľký 
dojem, ale ak m ám byť úprimný , tak 
musím povedať, že som nenašiel štýlovú 
jednotu medzi posledným a pred<:hádza
júcim obrazom. To sa však st áva aJ u n ás, 
že sa každé riešenie celkom nevydarí 
a nieked y treba a j opravovať. Na wies
badenskej inscenácii bude niečo nového, 
lebo pá ni z Wiesbadenu bratislavské 

predstavenia ešte nevideli . Poslal som 
im síce niekoľko obrázkov z brat islavskej 
inscená~ie, aj som im o nej niečo rozprá
val, ale je to len pomôcka. Budú nútení 
tvoriť z libreta sami a ja pevne dúfam, 
že skladateľ s manželkou i ďalší páni 
z umeleckých kruhov, ktorí sa na pred
stavení zúčastnia, nebudú sklamaní. 

3. Nazdávate sa, že uvedenie Bega B aja
zida vo W iesbadene stane sa vstupnou 
bránou pre toto dielo na iné zahra
ničné scény ? 

W'iesbadenská opera je velmi známa. 
Má veľmi dobrého hudobného šéfa, k toré
mu som prehrával vašu nahrávku opery 
z pásu a bol ňou mimoriadne nadšen ý . 
Sám ako hudobný odborník sa je j ujal. 
Uvedomte si, prosím, že v západnom 
Nemecku máme 50 operných scén. My 
ako zastupiteľstvo vašich hudobných diel 
sa budeme snažiť, aby sa predstavenia 
zúčastnilo čo najviac operných šéfov, 
režisérov a žurnalistov. Wiesbaden je 
k t<>mu predurčený, pretože leží v strede 
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Nemecka. Je komunikačne ľahko d osaži
teľný zo všetkých strán. 

Ako sa vydarí predstavenie, predvídať 
nemôžem, a le z našej strany môžem za
ručiť, že urobíme dielu tú najlepšiu pro
pagáciu, lebo nám pôsobí radosť, ked sa 
nám podarí presadiť skutočne hodnotnú 
vec. 

4. Čo myslíte, pán doktor, alco pnJme 
vaše publikum toto slovenské dielo? 

Verím, že bude veľmi srdečne prijaté, 
lebo je to vec, ktorá sa týka každéh o 
človeka. Toto slovenské dielo hovorí aj 
k nášmu človekovi : ved láska muža 
k žene, láska k matke, matky k dieťaťu, 
láska človeka k vlasti, návrat zajatcov 
do vlasti, to sú všetko veci, ktoré naša 
generácia prežila a pocítila na v lastnej 
koži. Z t ej to strany sú dané všetky pred
poklady, aby naše publikum a hlavne 
jednoduchý človek dej precítil. No a ten 
ho zvyčajne vi~c p recíti ako odborníci. 
A to je rozhodujúce . 

Dejiny slovenskej hudby 
(Recenzia) 

Vo vydavateľstve Slovenskej akadémie 
vied vyšli dlho očakávané Dejiny slo 
venskej hudby. Na spracovaní tejto veľ
kej publikácie sa podiela li hudobní vedci: 
Zd. Bokesová, L. Burlas, A. Elscheková, 
I. Hrušovský, J . Kresánek, L. Mokrý, 
Zd. Nováček, P . P olák, R. Rybarič, 
J. i:iamko, V. i:iedivá a E. Zavarský, 
za vedeckej redakcie L. Burlasa, L. Mok
rého a Zd. Nováčka. Tát o priekopnícka 
práca zaplňuje veľkú medzeru v našej 
hudobno-vedeckej literatúre a znamená 
v n ej začiatok novéh o obdobia . Je prvým 
dielom , ktoré na vyše 500 stranách po
drobne a syn teticky spracováva slovenskú 
hudbu od jej začiatkov až po dnešok. 

Musíme s obdivom kvitovať veľké 
úsilie všetkých autorov pozbierať maxi
m álny materiál podľa daných možností. 
To sa ~ vo veľkej miere a j podarilo. 
Máme pred sebou dielo, ktoré jednak 
bohatstvom zhromaždeného m ateriálu, 
jednak jeh o vedeckým hodnotením stáva 
sa pilierom pre všetkých ďalších bádate
ľov a hudobných vedcov. Na podklade 
t ohto diela môže vyrastať celá séria 

monografií, ktoré budú môcť dokresľovať 
vývoj jednotlivých skladateľov alebo 
niektorého užšieho, časove a lokálne ob 
med zeného úseku. Ale práve tak ako 
monografie majú vychádzať zo synte
tických d iel, navzájom syntetické diela 
m ajú sa opierať o čo možno n a jhustejšiu 
sieť monografií. A tu dochádzame k urči
tým, autormi nezavin eným nedostatk om 
Dejín. V tých kapitolách , kde je po
merne m álo materiálu a ten nie je ešte 
monograficky spracovaný, cítiť určitú 
prázdnotu , akoby dedukcie viseli vo 
v zduchu bez materiálového podloženia, 
na jmä v najstaršom období, v svetskej 
hudbe 17. a 18. storočia a v spracovaní 
neslovenskéh o hudobného života v 19. 
storočí. 
Dielo je rozdelené do osem kapitol, 

ktorým predchádza úvod, rozvádzajúci 
zámer d iela a predchádzajúce prípravné 
práce. P rvá časť každej kapitoly vhodne 
podáva charakteristiku obdobia, v ktorej 
sa autori u silovali umiestiť vývoj slo
venskej hudby do svetovej kultúry, 
d o svetovéh o kultúrno-politického diania. 
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Periodizácia zhruba zodpovedá obvyk
lému členeniu dejín európf k ej hudby 
a v novšom období periódam slovenských 
kultúrnych d ejín. 

I. Počiatky hudby na Slovensku 
v predfeudá lnom období 

II. Cirkevná a svet ská jednohlasá 
hudba v období feudalizmu (do 
16. storočia) 

liT. Rozvoj duchovnej piesne a inštru
m entálnej hudby v 16. a 17. storočí 

IV. Baroková hudba 18. storočia 
V. Klasicistická h udba na prelome 

18. a 19. storočia 

VI. Vznik národnej hudby v 19. storočí 
VII. Rozvoj hudobného života a zápas 

o modernú orientáciu slovenskej 
hudby v samostatnom štáte 

VIII. Rozkvet slovenskej národnej hud
by po víťazstve národnej a de
mokratickej revolúcie 

Takto rozvrhnutá periodizácia však 
pretrháva miestami súvislý vývoj tvorby 
jednotlivých skladateľov. Vidíme to hlav
ne u nestorov slovenskej hudby (u Snhnei
dra-Trnavského až dvakrát!) ako aj 
u hlavných predstaviteľov terajšej gene
rá<'ie (Moyzes, Suchoil, Cikker). Tým sa 
stráca ucelen)r pohľad na ich dielo a do 
popredia vstupujú periódy oproti jed
notlivým skladateľom. To je osebe správ
n e, avšak súčasne by m ohli životné diela 
jednotlivcov aj kvantitatívne ustupovať 
pred celkovým vývojom a hudobno
kultúrnym významom periódy a ich 
tvorba by sa mala uviesť a analyzovať 
len pokiaľ dotvárňujú toto obdobie. 
Najvýznamnejším osobnostiam by sa 
mohli venovať okrem toho zvláštne 
súvislé krátke profily, ako to býva v zá
važných zahraničných dielach. 

Na niektorých miestach periodizácia 
prechádza do prílišného rozdrobovania, 
n apr. m a lá časť tvorb y Alex. Moyzesa 
(17 rok ov) je rozd elená na 5 období, čím 
sa stiera celkový vývoj. Aký prot iklad 
k tomu je Liszt, k torý svoj dlhý, na tvor
bu a udalosti prebohatý život rozdelil 
tiež iba na 5 období ! (Túto periodizáciu 
Lisztovho života má aj jeho sovietsky 
životopisec I . Miľštejn. ) 

* * * 
Autori si prácu rozdelili nie podla 

jednotlivých k apitol, r esp. obdobi, ale 
podľa vedných úsekov, v ktorých pracu
jú. Takto bola zaručená odbornosť, 
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dôkladnosť a úplné vyčerpanie podávanej 
stati. Na druhej strane v~k vznikli tým 
viac-menej samostatné štúdie, ktoré sko
ro monograficky spracovávajú jednotlivé 
ú sek y. A tu narážam e na určitú nesú
rodnosť medzi jednotliv)rmi staťami ako 
aj na prelínanie jednej štúdie do druhej. 
Vidno to najmä v spracovaní 16. a 17. 
storočia, kde v stati Polyfónna hudba 
sa preberá celé obdobie (keď aj čiastočne 
z iného hladiska), k toré bolo spracované 
už v p redchádzajúcich statiach. Podobný 
stav vidíme aj m edzi niektorými časťami 
kapitoly Klasicistick á hudba a Vznik 
národnej hudby. 
Ďalšou chybou m onografického spra

covania jednotlivých statí rôznymi autor
mi je , že jednotlivé state nie sú kvanti
tatívne dostatočne vyvážené. To sa 
vyskytuje ostatne aj v rámci jednotli
vých oddielov, kde niektoré časti sú 
nepomerne obšírne na úkor íných (Li
chard str. 14, Krútňava str. 9, naproti 
t omu niektorí iní s lovenskí skladatelia 
buď vôbec chýbajú alebo je o nich len 
veľmi stručne (pozri nižšie). 

Dielo má vo svo jej tera jšej forme 
a vzhladom na naše kultúrne p otreby 
trojaký význam. J ednak ako práca 
prinášajúca a zhŕňajúca pramenný ma
teriál, k torý vznikol a lebo sa nachádza 
na území Slovenska, jednak ako vedecká. 
štúdia, zhodnocujúca rôzne smery a prú
dy, ktoré sa vyskytli na. Slovensku na poli 
hudby a zasadzujúca ich do rámca vše
obecných kultúrnych d ejín a konečne 
ako pedagogická príručka, dopÍňajúca 
našu chudobnú literatúru, prepotrebnú 
pre vyššie a vysoké hudobné učilištia. 

Zistim e, ako spÍiíajú Dejiny slovenskej 
hudby toto trojité poslanie. Ako pra
m enné dielo odkrývajú mnoho materiálu, 
ktorý dosiaľ Ježí neznámy a nevyužitý 
v našich archívoch a knižniciach. Dávajú 
možnosť k p odrobnému spracovaniu 
prameňov a súčasne námety k ďalšiemu 
bádaniu. Význam nájdeného materiálu 
v rámci prieskumu našich archívov 
p okladám však za precenen ý vzhľadom 
na to, že uvedené skladby anonymných 
skladateľov sa časom zväčša vylúčia 
ako kópia cudzích predlôh a na druhej 
strane sa vynorí ešte mnoho skladieb, 
ktoré pri prvých prieskumoch neboli 
objavené a iste silne ovplyvnia vedecké 
d edukcie a celkový pohľad na rôzne 
úseky. Sprístupňovanie t ýchto prameňov 
je zatiaľ viac-menej náhodilé a treba 
objaviť a zaregistrovať ešte mnoho 
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ďalšieho materi'álu, kým bude možné 
vyčerpávajúco spracovať a na základe 
toho náležite zhodnotiť predchádzajúce 
obdobia (pozri hlavne 18. stor.). 

Ako vedecké dielo splňa publikácia 
svoju funkciu najmä v statiach o cha
rakteristikách obdobi, v k torých autori 
podchytili podstatné znaky svetových 
prúdov, ich prejavy a vzájomné ovplyv
ňovanie. V rozboroch jednotlivých zjavov 
a tvorby predstaviteľov slovenskej hud
by poukazovali jednak na tradície, 
z ktorých tieto vyrastali, jednak na svoj
skosť, ktorú prinášali rlo spoločného 
národného kultúrneh o _ hudobného po
kladu. Táto úloha bola odborne a svedo
mite splnená a nehľadiac na niektoré 
preexponované teoretizovania na začiat
ku diela, bola aj úmerná celkovému roz
~hu. 

Ako pedagogick ej príručke treba dielu 
priznať prístupný sloh, jasné členenie . 
a účelný prístup k materiálu, menovite 
vo všeobecn~rch charakterlstikách a v roz
boroch národnej hudby 19. storočia 
a klasikov slovenskej hudby . . Štúdiu 
knihy na prekážh."U budú l. nejednotnosť 
autorov v metodickom spracovávaní 
látky, 2. miestami dlhé úvahy, málo sa 
opierajúca o konkrétne dáta, 3. občasné 
zbytočné opakovania a 4. časté návraty 
k látke už prehratej , čo robí text miesta
mi rozvláčnym a je na úkor prehľadnosti 
i m emorizácie. 

* * * 
Keďže sa pripravuje nové prepraco

van~ vydanie Dejín.', pokladám za svoju 
povmnosť upozorrut na niektoré n e
dostatky, ktoré by sa mohli pomerne 
ľahko odstrániť. 

Čo ch ý ba Y Dejinách? P redovšetkým 
vývoj opery. Vývoj slovenskej hudby je 
neúplný bez vývoja opery na Slovensku. 
'!en to ned;>statok je tým citeľnejší, 
ze.sloYe~skev ope~y Sil; podrobne ana lyzujú 
(~1e~tore az prJObŠirne), naproti tomu 
me Je uvedené prostredie (Národné di
vadlo, jeho tradícia a predchodci), v kto
rom vznikli a ktoré malo na ich vznik 
rozhodujúci vplyv. Slovenské opery sa 
vytvárali pre kultúrne potreby slovenské
h o národa a nie ľart pow· ľart. Ako 
máme dokázať vplyv Mozarta, W agnera, 
Smetanu, Čajkovského na slovenskú 
hudobnú· kult úru, keď sa z publilqicie 
nedozvieme, akú tradíciu m ajú diéla 
tých to velikášov na slovenských javis 
kách ? 

· Pre"Úudujú~ich is te dobrú službu vy
koná zoznam mien. Bolo by však treba 
pridať aj krátky vecný index jednotlivých 
hudobných žánrov, k-toré sa vyskytujú 
v publikácii. Tento index .by b ol ďalšou 
dobrou orientačnou pomôckou. Prípadne 
b y m oh ol byť nahradený tým, že hudob
n é formy skladieb by sa uviedli v zozna
m e mien pri je~otlivých skladateľoch 
(obvyklé v zahraničných publikáciách). 

Za vážny n edostatok diela pokladám, 
že neuvádza použitú literatúru. Práve 
p ri syntetických dielach je dôležité 
zistiť, čo slúžilo za p odklad diela, aké 
pramene použili autori, o čo sa opierajú 
a čo možno použiť na ďalšie prehÍbené 
štúdium. Žiadne dielo takéhoto druhu 
nestojí psebe, ale musí vyvierať z dlhých 
predchádzajúcich v~·skumov a úvah a mu
si ·zapadať ako m a lá zložka do veľkého 
bolf'atstva nár?i:lnej i svetove:j kultúry. 
Tento nedostatok nenahradia príleži
tostné odkazy v úvode a v texte. 

Pri prameňoch - kódexoch, zbier
kach, hud?bninách, fragmentoch a pod. 
- b y sa Žiadala presná lokalizácia s uve
d ením signatúry v patričnom archíve 
alebo knižnici, aby publikácia umožnila 
alebo aspoň uľahčila nahliadnutie do 
originálov a keď sú ťažko prístupné, 
tak do spoľahliv)rch edícií. Pri vydaniach 
tlačou treba uviesť meno prvého vyda
vateľa, rok vydania, prípadne aj novšie 
prístupné vydania. L en takto sa stan~ 
príručka populárnou, pre všetk)·ch hu
dobníkov nepostrádateľnou p omôckou. 

Chcel by som poukázať ešte a j na 
niektoré m enšie kazy , ktoré v budúcom 
vydaní t reba tiež napraviť, aby nimi ne
u t rpela celková kvalita knihy. 

Str. 97 "Ján Bisakcius... pôsobil ... 
v rokoch 1597- 1602 ako evanjelický 
liturg. Inventá r 'hudobnín v jeho po
zostalosti z roku 1606 zaznamenáva 
tlačené diela Händlove ... " Ide zrejme 
4'> tlačovú chybu: namiesto "Händlove" 
malo byť " H andlove". 

Str. 341. "Kapitalistický štát otváral 
možn osti udomácňovať doma k ozmo
politizmus, nech cel bojovať proti Iudu 
nepriateľskému formalizmu a privádzal 
mnoho českých i slovenských umelcov 
do hlbokých rozporov." S čím? že ne
chcel bojovať proti ľudu nepriateľskému 
formalizmu, alebo že otváral možnosti 
udomácňovať d oma kozmopolitizmus? 

Str. 350. V stati o seminári hudobnej 
vedy pr~ Filozofickej fakulte ch ýbajú 
prednášky Frica Kafendu z teórie hudby, 
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najmti. Náuka o harmónii a Kontrapunkt, 
hoci boli veľmi kvalitné a významné 
pre odborné hudobné vzdelávanie a pre 
poslucháčov hudobnej vedy priam ne
postrádateľné. 

Str. 355. Oskar Nedbal zomrel roku 
1930 a nie 1931! 

Str. 356 a 357. Je tu rozpor v časovom 
rozpätí abonentných koncertov Bratislav
ského symfonického orchestra za Oskara 
Nedbala. Z jednej strany sa tvrdí, že ich 
uviedol do života roku 1926. Na druhej 
strane však, že "neboli Nedbalovou 
smrťou (1930!) po siedmich rokoch ich 
existencie prerušené". 

Str. 359. Z programov vojenskej hudby 
nemal vypadnúť Beethoven. Pamätám 
sa napr. na pekný slohový prednes 
Gustáva Koričanského v B eethovenovom 
Klavírnom koncerte Es-dur za prilieha
vého sprievodu vojenskélio orchestra 
39. pešieho p luku v roku 1926. 

Str. 363. Spevokol Bélu Bartóka sa 
nevolá Bartókénekkar, ale Bar tók Béla 
Dalegyesillet. 

Str. 368. Eugen Kálix pochádza zo 
Slovenska, z Nitrianskeh(l kraja, v Prahe 
bol profesorom na nemeckej hudobnej 
akadémii. 

Str. 417. Dezider Lauko je zhodnotený 
neúmerne krátko. Jeho význam ako 
skladateľa., klaviristu a po roku 1918 
ako agilného organizátora slovenského 
hudobného školstva, dlhoročného pred
sedu Hudobného a dramatického spolku 
pre Slovensko rozhodne si zasluhuje 
podrobnejší rozbor. 

Str. 420 a 538. Profesor H udobnej 
akadémie, člen Bratislavského tria čelista 
Svoboda bol Tomáš a nie Hanuš. 

Príprava .Medzinárodnej konferencie 
o hudobnej výchove. Sväz česli:osloven
ských skladateľov pripravuje Medziná
rodnú konferenciu pre hudobnú výchovu, 
ktorá bude zvolaná v období Pražskej 
jari 1958 za účasti zástupcov mnohých 
európskych i iných krajín. Tot o obdobie 
sa využíva k organizačným prípravám
zhrňovaniu materiálu, n a.dväzovaniu za
hraničných stykov a postupne sa ustaľuje 
aj celkový priebeh konferencie. Ukazuje 
sa potreba zamerať a si desaťdňové jedna
nie na problémy o výchove detí a mládeže 
a na problémy výchovy dospelých. P o-
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Z kremnického hudobného života vy
padla prvá. slovenská skladateľka Ľud
mila Lehotská-Križková (1863- 1946), 
žiačka Františka Janečka, ktorej zbierka 
ľudových piesní vyšla tlačou a ktorej iné 
skladby (vokálne i inštrumentálne) sú 
známe aj z rozhlasu. 

Z obdobia prvej republiky chýba kla
viristka Jolana Rermannová-Foldessy, 
ktorá pochádza zo Zvolena a mala v Bra
tislave niekoľko hodnotných koncertov. 

Taktiež vypadlo Kurzovo trio. Toto 
komorné združenie v zložení S. Macu
dzinská (klavír), M. Országová (husle) 
a Š. Svobodová (violoncello) robilo 
v posledných rokoch záslužn ú umeleckú 
činnosť v Bratislave a na vidieku. 

Na konci by som chcel upozorniť 
našich jazykových apretátorov, aby od
stránili niektoré germanizmy a hunga
rizmy, ako "držali celý operný repertoár" 
(str. 420), "Neskoršie sa zadržal skoro 
každý koncert; ked · už nič iné, dal 
Freytag organový koncert" (str- 362) 
atd. a lebo nesprávne slovosledy ako 
"Celé toto obdobie harmonizuje Mikuláš 
Moyzes a upravuje slovenské ľudové 
piesne" (str. 405) a i., ktoré rušivo pôso
bia a prípadne aj skomoľujú celý text. 
Zhfňajúc všetky klady a nedostatky 

celej publikácie môžeme konštatovať, 
že aktíva daleko prevyšujú pasíva, 
a čistým ziskom zostáva veľk)' hodnotný 
prínos pre našu hudobnú vedu, za ktorý 
ďakujeme všetkým autorom a ve<l,eckým 
redaktorom publikácie a ktorý nás za
väzuje k ďalšej intenzívnej činnosti 
na poli prieskumu a spracovania našej 
hudobnej minulosti. 

vaha. konferencie i množstvo problemati
ky, ktorú bude potrebné riešiť, núti za. 
interesovať do veci čo najširší okruh zá
ujemcov, hlavne však všeobecnovzdelá
vacie školy a hudobné učilištia, osvetové 
i vedecké inštitúcie atď. 

Prípravný výbor pozcstávajúci z po
predných odborníkov pre hudol::nú vý
chovu u nás (predseda prof. dr. Jozef 
Plavec) pristupuje k tejto práci veľmi 
zodpovedne a preto možno očakávať, že 
uskutočnením konfenncie l:a do~peje 
k vyriešeniu viacerých závažných otázok. 

-ps-

Bratislavské kvm·teto (A. Móži, A. Nemec, l lil. Telecký a A. B erky) na /,;oncerte 
v Zrkadlovej sieni bmtislavskei radnice. 

Bratislavské kvarteto opiiC na pódiu. 
V rámci letných koncertov komornej 
hudby počuli sme 9. augusta v Zrkadlovej 
sieni po dlhšej dobe opäť Bratislavské 
kvarteto. Toto teleso má už za sebou 
pelmé výsledky i zásluhy o rozvoj slo 
venského hudobného života, v poslednom 
čase však prechádzalo krízou personálne
ho charakteru. Posledný koncert dáva 
nádej , že krízové obdobie kvarteta je 
ukončené a že sa teleso znovu naplno za
pojí do nášho koncertného života. 

Zo starého Bratislavského kvat·teta 
pôsobia v úom naďalej iba d vaja členovia 
- primárius A. Móži a čelista A. B erky. 
Dn1hé husle prevzal A. Nemec, hráč 
s Yiacročnoil komornou i sólistickou skú
senosťou, a violu 1\:I. Telecký, umelec bra
tislavskému publiku doposiaľ neznámy. 
Ako vidno, tvoria teda Bratislavské 
kvarteto zväčša skúsení komorní hráči, 
no predsa pri posudzovaní ich v:)rkonu 
treba naň Wadieť viacmenej ako na nové 
združenie, kedže u komorného súbom je 
nadovšetko dôležitá vzájomná zohra. tos ť 
jeho členov, ktorá sa získava dlhou spolu
prácou. Nech sa však dívame na toto 
staronové teleso akokoľvek, musíme jeho 

výkon prijať s plný m uznanún. V nároč
nom a zaujímavom programe, zostave
nom zo sláčikových kvartet W. A. Mo
zarta (B-dur K. z. 136.), Suchoúa (op. 2) 
aJ. Brahmsa (e-mo! op. 5 1. č. l.) ukázali 
v iac, než sme sa odvažovati očakávať . 
Nuž a zvlášť potešiteľné je, že vrchol ich 
výkonu tvoril práve kvartet Suchoúov, 
dielo, pred ktorým sme opäť stáli s úža
som , uchvátení jeho emocionálnou bib
kou i veľkým kompozičn)·m majstrov
stvoro autora, čo toto d ielo tvoril-ešte ako 
23-ročný študent. Členovia Bratislavské
ho kvarteta zahrali Suchoňa naozaj p od
manivo, so skutočnou muzikantskou ver 
vou a s veľkým zmyslom pre jemné nála
dové diferencovanie. 

Na vysokej úrovni bolo i podanie 
Brahmsa, no tu bv sa bola žiadala ešte 
väčšia stavebná shlbenosť a hádam tro
cha voľnejšie tempo v pomalej vete. Rela
tívne o niečo slabší bol úvodnÝ Mozart, 
do ktorého sa tu a tam dos~li tvrdšie 
tóny, cudzie duchu jeho hudby . Pridané 
Scherzo z D ebussyho kvarteta ukázalo, 
že a j pre impresionizmus si vedia brati
slavskí nájsť primeraný výraz. Prezra-
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dím, že mnohí z publika zatúžili počuť 
túto skvelú hudbu vcelku. 

Súhra nového Bratislavského kvarteta 
bola po tak krátkej spolupráci až pre
kvapivo precízna. Súbor tým dokázal, 
že združuje hráčov vynikajúcich kvalít, 
k torým nech ýba pre kvartetnú hru to 
hlavné - zmysel pre k omorné muzicíro
vanie. 

A tak nemôžem skončiť ináč, ako 
s úprimným blahoželaním jeho členom 
a s vyjadrením nádeje, že Bratislavské 
k varteto čoskoro počujeme znovu. Mys
lím, že srdečný aplauz početného publi
ka po jeho kon cert e vyjadroval to isté. rs 

Vystúpenie madrigalistov. K najkraj
ším a najhodnotnejším umeleckým zá
žitkom tohoročného cyklu letn ých k o
morných k oncertov na nádvorí Starej 
radnice v Brat islave patrilo nesporn e 
vystúpenie madrigalového súboru, gru
pujúceho sa zo sedemnástich vyspelých 
členov Speváckeho sboru SF. 

Dômyselne . volen ý, dobre vyvážený 
program, pozostávajúci v prvej a posled
nej tretine zo skvostných madrigalových 
a motetovj'rch skladieb veľkj'•ch rene 
sančných majstrov rôznych krajín -
Palestrinu, L assa, Arcadelta, Gastoldih o, 
Fridericiho, Haranta z P olžíc, Hasslcra, 
Morleyho, Jannequina - veľmi vh odne 
oddelených dvoma m enšími prestávkami 
od strednej časti, v k torej figurovali me
lodické, krásne viachlasé piesne Mozarta 
a Mendelssohna, ukázal predovšetkým, 
aké hodnoty skrýva v sebe veľká ren e
sančná hudobná kultúra, k torá sa rovno
cenne radí k neskorším epochám, i keď 
j e dnešnému poslucháčovi pomerne m álo 
známa. Vyplýva to zo skutočnosti, že náš 
moderný kon certný život sa skoro vý
lučne zameriava n a inštrumentálnu hud 
bu, spestrenú občas o žánre vokálno
inštrumentálne. Avšak v renesančnej 
ep oche, keď inštrumentálna h udba ešte 
n ebola dostatočne rozvinutá a osamostat
nená, sú najväčšie hodnoty uložené vo 
formách čistej vok álnej hudby (á capella), 
interpretovanej n a jvh odnejšie v komor
nom obsadení, takže n eprichádza veľmi 
d o úvahy a ni a j pre tak zriedkavo uspo
riadané koncer ty veľkých sborových 
telies. 

Madrigalisti pod vedením sbormajstra 
Speváckeh o s boru SF Jána Mária Dobro
dinskéh o ukázali už na sv ojich letných 
k oncertoch v lani i predvlani svoje vyso-
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J,é kvality, avšak sústavnou prácou diri
genta, cieľavedomým prehlbovaním zvu
kovej kultúry, dosiahol súbor takú ume
leckú zrelosť a výšku, že meraná aj 
prísnymi kritériami znamená dosiahnutie 
vrcholných v)rkonov medzinárodnej úrov
ne. Škoda, že vystupuje iba raz do roka! 

Neobyčajne vzdušný, ľahký, mäkký, 
dynamicky jemne d iferencovaný, jasne 
a rt ikulovan ý, zvukove transparentný 
prednes, nechajúci plasticky vynikať po
lyfonickej faktúre, vyvolal najväčší ob
div a uznanie. Každý z členov súboru 
so svojím až sólisticky vycibreným, pri
tom však vyslovene komorným, kult ivo
vaným hlasom vytvára v spoločnom 
prednese zvukove ušľachtilý, homogén
n y, vyrovnaný celok. Len čembalový 
sprievod pri Mozartov)•ch piesňach nebol 
v súhre so sborom vždy celkom exaktný, 
i keď použit ie zvukove nepriebojn ého 
čembala namiesto klavíru bolo vefmi 
vhodné a n epôsobilo neštýlove. Ved 
v Mozartovej dobe sa ešte často používalo 
pre rokokové skladby . 

Popri vysokom profesionálnom maj 
strovstve a technicky suverénnom zvlád
nutí svojich partov je pre každého z čle
nov súboru charakter istick á lásk a a za
nietenie, s akým spievajú a ktoré je tak 
vzdia len é od akejkoľvek čiste rem eselnej 
technickej d okonalosti či rutinérstva. L en 
takáto osobná zaujatosť, až posadlosť 
mohla vytvárať to ovzdušie a tú pre
duchovnelosť prednesu, ktorá sa tak bez
prostredne prihovárala k srdciam posh;t
cháčov-milovnikov starej hudby . A to Je 
to hlavné. Štýlové prostredie n ádvoria 
Starej radnice vhodne a účinne dotvára lo 
t ento subtílny, pôvabný večer. pp 

Koncert Smetanovho kvarteta. Na d ru 
hom koncerte augustového cyk lu našich 
n ajlepších komorn j'rch ensemblov kona
nom v piatok 16. augusta 1957, malo 
bratislavské obecenstvo v zá cnu príleži
tosť vypočuť si v Zrkadlovej sieni ú NV 
program vysokokva litného komornéh o 
súboru - Smetanovh o kvarteta, laureá
ta št á tnej cen y (Novák, K ost eck ý, dr. 
Škampa a Kobout). Po nesmiernych 
ú spechoch v záp. Európe odch ádza toto 
počtom m alé, n o svojím tunením veľké 
t eleso šú·it slávnu t radíciu českých m u zi
kantov až do Austrálie. Bratislavsk ý k on
cert bol akousi poslednou generálkou p red 
nastávajúcim koncertným turné. 

Vysoký stupeň dokonalosti umenia 
hráčov Srnetanovho k varteta vnucuje n e-

Smetanovo kvm·teto ( J. Novák , L. K ostecký , d 1·. 111. Š kamp a, A. K ohout) . f oto J _ H erec 

v d ojak poslucháčovi zaslúžen ú úctu k ne
smiernej obetavosti, vytrvalost i, seba
zapreniu a samozrejme i k nadaniu hrá
čov tohto k olek tívu. D ynamické i výra
z ové možnos ti tak jednotlivých hráčov, 
ako aj celého kolektívu sú obdivuhodné. 
Nezlyh ávajúca t echnika, h ra naspamäť, 
kľud a istota umožňujú t ýmto hudobní
kom dosiahnuť vynikajúce výk ony, 
k toré obstoja i pred n ajprísnejšími krité
riami. Či je t o sólová hra so zdržanlivým 
spriev odom , či zreteľnosť jednotlivých 
imitačných nástupov, alebo obdivuhodn e 
vyrovnané štvorzvuky v t utti - všetko 
je tak suverénne zvládnuté, že poslucháč 
to vnima ako samozrejmú súčasť celk o
vého výkonu. 

Ako prvé číslo programu odzn el H a.yd
n ov sláčikový kvartet D-dur op. 64 
("Škovránčí)" . Hráči dokázali vyťažiť 
z n eh o skutočnú, vyrovnanú, k lasickú 
a ušľachtilú j ednoduchosť, p ritom však 
plnú čara a pôvabu. Vrúcn e spevné Ada
g io a n oblesa menuetu a finále upútali 
pozornosť presnosťou súhry i v t ých naj 
r ých lejších pasážach , čím sa dosiahla ob
divuhodná ľahkosť a elegan cia . 

V druhom čísle - J·anáčkovom IL slá
čikovom k vartete ("L is ty duverné" ), 
v skladbe štýlove i obsahove celkom od 
lišnej, obdivovali srne výstižn:)r prednes 
a dokona lú súhru v neustále, priam ex 
trémne sa meniacich tem pách i nála
d ách. Hráči dokonale využili originalitu 
Janáčkových h armón ií pre vykreslenie 
bohatej palety farieb a miestami priam 
orchestrálneho zvuku. 

Program koncertu zavŕšil obľúbený 
Sm etanov kvartet e-m ol " Z mého živo
ta". Ako celý p rogram aj toto číslo bolo 
vzorne predvedené. Vášn ivá vypätosť 
hlavn ej témy prvej časti , preclnášan á 
sólovým i nástrojmi, vyznela priam fasci
nujúca. Aj podanie polkovej, pomalej 
i finá lovej časti bolo d ôkazom zdravej 
m uzikal ity hráčov ako i úctivého prístu
p u k dielu tak závažného obsahu. Umelci 
vložili sa celí do vernéh o podania subjek 
t ívn ych citov skladateľa, pod men om 
ktorého šír ia po celom svete oprávnený 
obdiv k českej h udbe. No a k tomu im 
želám e mnoho a mnoho ďalších úspechov! 

-žik. 
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Dve brnenské prenúéry. V posledných 
dňoch divadelnej sezóny brnenskí umelci 
snažili sa. prilákať publikum dvoma pre
miérami_ Opereta. po neúspechoch pôvod
ných domácich hier uv iedla takmer za
budnuté dielo J. Offenbacha Velkovojvod
kyfta z Gerolsteinu, k toré jednoduchým 
dejom , ale iskrivou a invenčne sviežou 
hudbou sa. posmieva bezduch ému vojač
kovaniu, proklamujúc úprimnú lásku 
prost ých ľudí a p okojné spolužit ie celého 
ľudstva v mieri. Aj p opri naivnom deji je 
dielo aktuálne tendenciou, ktorá bola 
smelou kritikou kapitalistickej spoločno
sti. Scénické riešenie , vykresané z gro
tesky a satiry na hlúpych a obmedzených 
grófov, ministrov, vyslancov a generálov, 
a ozdobené kulisami, podobnými detským 
maľovánkam schopného výtvarníka J. 
Adamčíka, nastolila si v intenciách reži
séra R. Lampu cieľ skôr zábavný než vý
chovný. Najmä I. Slavíková v role grófky 
a M. Arbeit v úlohe vojaka Klana jemne 
naladili brnenských milovníkov "ľahkej 
Múzy" . 

Závažnejšiu úlohu si vytýčila Janáč
kova. opera, ktorá uviedla v prvej polo
vici júla hudobnú komédiu R. Straussa. 
Gavalier s ružou. Ide o žánrový obrázok 
rozmarnej rokokovej Viedne, vyjadrený 
vymoženosťami powagnerovskej hudob
nej drámy, š irokými arióznymi líniami 
a uzatvorenými tanečnými formami, roz
marom a vtipom, groteskou i vrúcnym 
lyrizmom, harmonickou zložitosťou i ra
finovanosťou orchestrálnej palety, zmys
lovou senzačnosťou, v ktorej nemusíme 
hľa{}ať závažnosť ideovú ani veľkosť osu
dových problémov. Ale ani pritom všet
kom nevidíme v predvedení diela úniko
vosť, ba ani vulgárnosť, ako sa domnie
valo snobské publikum pri premiére r. 
1911, ked nepochopilo, že valčík je v tom
to diele duchaplný m prostriedkom cha
rakterizačným. Dnes pri revízii pomeru 
k Wagnerovi a Straussovi sme si vedomí, 
čo z ich tvorivej žatvy patrí minulosti 
a čo je naďalej živou umeleck ou hodnotou. 

Svedomité naštudovanie diela dirigen
tom F. Jílkom, v réžii hosťa berlínskej 
Komickej opery K . Rihu, prekvapilo zna
menitou pamäťou a speváckymi rykonmi 
A. Novákovej, V. Halíi·a a S. Červenej 
v ťažkých úlohách. Väčšiemu porozumeniu 
bránila nezrozumiteinosť spievaného slo 
va, čím bol často ulomený hrot situačné
ho humoru. Dirigent správne pochopil 
koncertantnú a koloristickú funkciu or
chestra, ktorý znie novými zvukovými 
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spojeniami a kombináciami. R ežisér svoj 
zámer postav il na realistickej kresbe ty
pov a dôsledným realizmom dramatické
ho diania, odpútaného takmer od kulís, 
akoby prestal byť zákonodarcom scény, 
aby zdôraznil hlavnú funkciu hereckej 
osobnosti. Naozaj videli sme divadlo, 
založené na hercovi, na jeho výkone 
hereckom a speváckom. J. Tvrdoň. 

Výchovné koncerty pre mládež. V pr
vom čísle nášho časopisu bola už reč 
o hudobno-kultúrnej akcii Koncertnej 
kancelárie HAÚ, pozostávajúcej z uspo
riadania pravidelných výchovných k on
certov pre školskú mládež v Bratislave 
a v ostatných mestách Slovenska. Z prí
pravnej práce tejto akcie sme nž spome
nuli dva skúšobné koncerty v marci t. r., 
po ktorých nasledovali 4 dalšie v máji 
a j ťmi s témami " Hudba rozpráva", "Slá
čikové nástroje", " Jánošík" a "Najkraj
šie piesne". Sprievodný text koncertov 
je podľa možnosti poetický , hudba sa 
strieda s poéziou veľkých básnikov. Kon
certy boli predvedené v sále Mičurinskej 
stanice Pionierskeho domu. Zá ujem mla
dých pionierov o t ieto koncerty bol čím 
dalej tým živší, čo potvrdilo správnosť 
predpokladaného hudobno-estetického a 
výchovného účinku tohto podujatia. 

Dosiaľ sa pripravilo 16 koncertov, kto
ré sa v základe pridržiavajú osnov hudob
nej výchovy pre príslušné ročníky. Roz
písaný program t ýchto koncertov bude 
poslaný v najbližších dňoch na jednotlivé 
školy za tým účelom, aby v novom škol
skom roku boli deti na koncerty už čias
točne pripravené. Usporiadateľ HAÚ má 
v úmysle tieto koncerty rozplánovať tak, 
aby od septembra t. r_ sa každý ročník 
(šiestym počínajúc) zúčastnil na štyroch 
koncertoch ročne. EQ 

1\Iaturitné skúšky na Vyššej hudobnej 
škole v Košiciach. Na Vyššej hudobnej 
škole pre vzdelanie učiteľov hudobných 
škôl v K ošiciach boli začiatkom júna 
rušné dni. Pred maturitnou komísiou 
skladali bilanciu svojich študijných vý
sledkov prví maturanti tejto školy. Boli 
sme svedkami toho, ako mladí študenti 
- päť klaviristov, čelista a huslista -
hrali svoje hudobné absolutórne výkony 
a na druhý deň úspešne zodpovedali na 
rad náročných teoretických otázok z pred
m etov všeobecnovzdelávacích a hudob
novzdelávacích. 

-~--------------------------------------------------------------------~------~ 

Z klavírnych tried podala Edita 
~otzma~ov_?; z tri.ed y prof. ~eiterovej 
Jeden z naJle.pstch vykon<?v. T eJto mladej 
adeptke kla.VU'Deho umema treba venovať 
ďalšiu pozornosť, lebo jej mladistvá hra 
hovorí o jej všestrannej rozvoja
schopnosti. Veľmi pekný v ý kon podala 
aj Mária Mat heis elová z triedy prof. 
Mašikovej . Táto absolventka hlási sa. na 
dalšie štúdium na VšMU v Bratislave. 
Zuzana Bar thová a T eodo r Lip ták 
podali solídne a vyvážené výkony a Ve 
ronika Varačkaiová ukázala vv
sledky svojej svedomitej a usilovnej 
práce. 
Veľmi peknú úroveň sláčikových tried 

videli sme u čelistu Júliusa M é hlyho 
z triedy prof. Procházku a huslistu 
Rubens ž ureka z triedy prof. Takáča. 
Aj u n ich sme badali svedomitú, presnú 
a starostlivú prípravu, ktorá spolu s muzi
kálnymi schopnostami talentovaných štu
dentov dáva záruku, že sa. budú po 
ukončení vyššej hudobnej školy dalej 
odborne vyvíjat. 

Maturitné skúšky na Vyššej hudobnej 
škole v Košiciach dokázali rozvojaschop
nosť tejto školy . Tešíme sa., že nám vo 
východnej oblasti nášho štátu rastie 
kolektív učiteľov, k tor ý je schopný zod
povedne uskutočňovať výchovu našich 
hudobno-umeleckých kádrov. Aj ked sm e 
cít ili, že košická hudobná škola je svojími 
skúsenosťami ešte primladá, musíme kon
štatovať, že má všetky predpokladv 
ďalšieho rozvoja a rastu. · 

Roman Rycluo 

Absolventský večer Šfátneho konzerva
tória. Štúdium n a tanečnom oddeleni 
Štátneho konzervatória dokončili toh to 
roku traja absolventi. Na absolventskom 
koncerte 4. júna t. r. sa predstavili absol
venti Flore n tina L o jeková, B ed
fiška Mišovičová a Miroslav Štau
der z triedy profesorky Evy J aczovej . 
V programe, zostavenom z väčšej časti 
z variá-cií a pas de deux zo známych 
baletov (Veľké adagio z čajkovského 
baletu "L abutie jazero", variácie Giselle 
z I. dejstva Adamovho rovnomenného 
baletu, Gavott a z Asafievových " Plame
ňov Paríža" a dve variácie T oa-choa 
z Glierovho baletu "červený mak") a 
dvoch koncertných valčíkov od Moszk ow
ského a Straussa, p odali mladí umelci 
P.ekné '7kony. Najviac zaujala Floren 
tma Lo]eková svojím p odanim variácií 
GiSelle a krásnym predvedením Adagia 

F'lora L ojeková a M i1·oslav Stauder 
v Adagiu z Labutieho jazern.. 

l?oto : J. llerec 

z " Labutieho jazera" , k toré dalo vynik
núť lahodnosti jej pohybov a lyrike taneč
ného prejavu. 

.M.ilo p ôsobilo prirodzené podanie B. 
Mišovičovej v Straussovom valčíku "Roz
p rávky z viedenského lesa". Miroslav 
štauder sa ukázal v iac ako snaživý a spo
ľahlivý partner, než samostatný vyzretý 
tanečník. 

Príjemným prekvapením večera bolo 
tiež vystúpenie poslucháčov II. ročníka 
tanečného oddelenia, ktorí doph\ovali 
program večera. Pod vedením profesorky 
Magdaleny Pan ovej vyrastajú títo 
poslucháči (A. Pafková, J. Firleyová, 
J. Goga aJ. Dolinský) v skutočne nádej
n ých m ladých umelcov. Ukázali nielen 
pomerne vyspelú tanečnú techniku, ale 
aj živosť a peknú formu tanečného po
hybu. 

Program naštudoval choreograf J o zef 
Za jko . 

Je potešiteľné, že úroveň absolventov 
sa z roka na rok zvyšuje, čo je nesporne 
zásluhou našich b aletných pedagógov. 
Ich je zásluha a im patrí vďaka. 

O. Markovičová 
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Opera, balet, opereta v sezóne 19ó6--ó7. 
H odno poobhliadnuť sa n a záver diva
delnej sezóny po všetkom tom, čo nám 
ona priniesla a čím obohatila repertoár 
divadiel. Sezóna 1956-57 zaznačila v na
šich d ivadlách 10 operných, 4 baletn é, 
5 operetných premiér, l hudobnú veselo
hru a l vaudeville. Zo súčasnej d om ácej 
tvorby uviedli sa dve n ovil1h-y : Cikkerova 
opera Beg Bajazid a D usíkova opereta 
Hrnčiarsky bál. Obe žánrom sa líšiace 
diela boli prijaté s pozornosťou a ich in
scenácie prin iesli v Bratislave a Košiciach 
patričný úspech. Súčasná sovietska hu
dobná tvorba bola zastúpen á l operou, 
2 baletmi, a l operetou , ruská klasika 
l operou a 2 baletmi, svetová klasika 
6 operami a 2 operetami. 

Národné divadlo v Bratislave popri 
kmeňovom repertoári za uplynulú sezónu 
obohatilo sa šiestimi opernými a dvoma 
baletnými premiérami. ~ajväčšiu pozor
nosť vzbudilo uvedenie novej Cikkerovej 
opery B eg Bajazid (16. IL 1957). Silná 
hudobná dráma spracovaná predným 
slovenským skladateľom obohatila reper
toár ND o ďalšiu pôvodnú operu, ktorá 
pre svoje majstrovské spracovanie a vy
soké ľudské idey nájde miesto aj na ja
viskách iných d ivadiel. Obe inscenácie 
Bega Bajazida, bratislavská a košická, 
vn iesli do divadelného život.a hodne 
diskutabilných problémov, ktoré niekedy 
prevyšovali zdravú umeleckú revnivosť 
m edzi ND v Bratislave a ŠD v Košiciach. 

Zo sovietskej tvorby ND uviedlo operu 
V bút·ke (24. X L 1956) od Tichona Chren
nikova. Popri K abalevského Tarasovej 
rodine a Mejtusovej Mladej garde Chren
nikovova opera je ďalším sovietskym 
dielom, ktoré bolo uvedené za pos ledné 
roky na Slovensku. Chrennikov napísal 
svoju operu ako m ladý začínajúci sklada
teľ, čo sa prejavilo v nedostatočne spra
covanom diele. Súčasná sovietska operná 
tvorba má dnes už väčšie a hodnotnejšie 
diela, ktorých uvedenie b y bolo d osiahlo 
väčší ohlas u nášho obecenstva. 

V snahe rozšíri t svetový opern)' reper
toár uviedlo KD začiatkom sezónv novó 
naštudovanie Ver·diho R ·igoletta (l6. I X . 
1956). Pohostinská réžia Karola .Jerneka 
tak, ako v Don u .Juanovi, Faustovi a 
Margaréte, ktoré v Bratislave naštudoval, 
opierala sa o v onkajšiu efektívnu strán
ku. Na uľahčenie silne dramatického re
pertoáru (Don Carlos, Don .Juan, V búr
k e, Beg Bajazid) zaradila dran:aturgia 

222 

opery Auberovo Fra Diavolo (23. III. 
1957). Táto k omická opera stala sa kme
ňovým r ep ertoárom mnohých divadieL 
v bratislavskom r revedení vyšla dost ne
presvedčivo. Zdravý umor a vtip vy
jadrený Auber vej hudbe a režijné po
jatie mladého režiséra ~1iroslava F išera 
v mnohom si odporovali . .Jedine výkony 
niektorých jedincov boli na patričnej 
výške : Blahov Fra Diavolo, l\1artvoňov 
L ord Kookbu1n, Hanákovej Pamela. 
Inscenácia hodne trpela a j po výtvarnej 
stránke. Wagnerovský operný repertoár 
bol mla dej našej generácii neznámy po 
roky pasívneho zazierania na bohatý hu
d obný odkaz, ktorý zanechal Richard 
Wagner nielen príslušníkom svojh o náro
da, ale celému ľudstvu. vVagnerove dielo, 
vďaka správnemu prehodnoteniu nemec
k ých muzikológov dostáva sa opäť na 
scény d ivadiel. .Je chvályhodné, ked ve
denie opery si zvolilo d o svojho repertoá
ru jedno z najvýznamnejších diel , Blúdia
ceho Holanďana (15. VL 1957). ~ie veľmi 
náročná opera dáva možnosť spevákom 
oboznámiť sa s nemeckým S ingspielom. 
Režisér l\1iroslav Fišer a dirigent Gerhard 
Auer, ktorí naštudovali bratislavského 
Holanďana, mali tažkú prácu, h.-torú sa 
im podarilo štas tne zvládnuť. Ten ist)' 
Fišer, ktorý v menej úspešných prácach 
ako bola Traviata, Fra Diavolo, ukázal 
v inscenádi BLÚDIACEHO HOLAN
ĎANA veľký krok, k torý prekonal vo 
svojom umeleckom vývoji . .Jasný režijný 
zámer, silné pôsobivé predstavenie nám 
to dosvedčujú. K dvom operám talian
skeho veristu Giacoma Pucciniho, ktoré 
sa uvádzajú na kmeňovom repertoári ND 
(Madame Butterfly, Bohéma) pribudla 
Tosca (14. VII. 1957). V nej sa po prv)' · 
krát predstavil bratislavskému publiku 
ako režisér Štefan Roza. P o úspešne na
študovanej ostravskej Krútňave uplatnil 
v Tosce svoje bohaté divadelné skúse
nosti. Dlhoročná prax, štúdium , ukázali 
nám na pekne pripravenom predstavení, 
že v Hozovi rastie slovenskej opere 
režisér , od ktorého môžeme očakávať 
dalšie ~darné inscenácie. 

Baletn ý súbor N D prekvapil n ás n~raz 
vysokohodnotnými predstaveniami (Cer
vený mak, Bachčisarajská fontána, Ro
meo a .Júlia), v m inulej sezóne tomu tak 
nebolo. Uveden ie Úajkovského Lu.skáčika 
(22. XII. 1957) malo rozšíriť repertoár 
pre mládež. R ozprávko"vému Luskáčikovi 
chybovala poetičnosť, aká by sa od tejto 
inscenácie vyžadovala. Chačaturjanove 

Gajané (4. V. 1957) t rpelo popri rade ne
dostatkov slabým režijným poňatím. 

. Spevohra Štátneho divadla v Koši
ctach v snahe oboznámiť svoj ich návštev
n~ov ~omácimi novinkami a j v uplynu
leJ sezone v tom nezaostávala. V celo
štátnej premiére 28. IX. 1957 uviedla 
D?S~ov ~rnči?_rSL'"Y_ bál v Križkovej ré
žu. :U~oven k_oswkeJ spevohry, vďaka jej 
veductm a m ektorým sólistom dosiahla 
v p oslednej dobe slušnej úro~e. Popri 
V~rdiho S ile osudu (30. I. 1957) bol to 
Ctkk?rov Beg Baiazid (17. III. 1957), 
ktory ukázal na pnpravenosť súboru zdo
lať aj náročnejš!e diela. l\lenej úspešná 
bola v uplynuleJ sezóne Májová noc (7. 
XL 1956), kt orá napriek poctivej režisé
rovej práci nedosiahla úspechu. 

Kríza , ktorá sa prejavila v balete ŠD 
v ,Koš_iciach,, ~~la citeľná zvlášť, vposled
nych tnscenactach. Dve baletné premiéry 
uv~ené v uplynulej sezóne nám to uká
zali. _Celoštátna premiéra Krejnovej Lau
rencw (30. XII. 1956) vyznela až na 
vy~oko umelecké vý kon_y Alici Hoppeo
veJ ako p_~taveme prtemerné, niekedy 
nedosah_uJuce umeleckej úrovne. Toho 
sme boh svedkom a j pri uved ení Úajkov
~kého LaJ:utieho jazera (12. V. 1957), na
studovaneho ku koncu sezóny. 

Div~dlo .Jonáša Záborského v Prešove 
so s':'OJOU spev~hrou n~tudovalo v u ply
nulej sezóne 3 m scenáCJe. Popri Lortzin
go~ému Cárovi a tesárov-i (1. XII. 1956) 
boh to operety Milj utinov Poplach medzi 
diev~atmi (16. IL 1957) a Suppého Boc· 
caccw ~1. ';l. 1957). ~oci je súbor pomer· 
ne zl,oze~y z mladych členov, snaží sa 
vytvara t p~dsta-y_enia, s ktorými by ve
del uspokoJiť. SVOJICh návštevn íkov. 

Spe_vobra Novej scény v Bratislave zo
stavuje ~epertoár zo súčasnej a klasickej 
oper~~neJ tvo~by. Novinku Gejzu Dusíka 
Hrncmrsky bal (16. XII. 1956) súbor uvie
dol pri p~íležitosti 10. v)·ročia založenia 
NS. P opn väčších, výpravnejších opere
tách ~ ~ulých sezónach uplynulá sezó
na prrmesla dve m enšie hry Par-ížskeho 
hosťa. (9. III. 1957) od Ot tu Vinczeho 
a VoJaka královnej Madaga<Jkaru od Tu
Wim~-Sygietiňského. Obe inscenácie za
pad_h v do_ rámca repertoáru NS na jeho 
?SVIez~n~e p_red pt:ipravovanými väčšími 
mscenac1ann (Plna poľná lásky, Fialka 
z Montmartru, Gasparone ), ktoré uvidí
me v budúcej sezóne. 

Andrej Smoli nský. 

Slovenská Iudová pieseň, hudba a tanec 
v Rumunsku. V dňoch 26. a ugusta
I S. sep tembra 1957 bol n a zájazde v Ru
munsku "Súbor slovenských p iesní a. t an
cov"., 32-členný súbor bol zložený z vy
b~ych ~ osvedčených skupín, párov 
a. Jednotlivcov, sólistov hudby , spevu 
a tan~a taJ:mer z, celého Slovenska (8 ta
nečnyc? parov suboru Technik pr i SVŠT 
v Bra.ttslave, 8 na jlepších bratislavských 
hudobníJ-:ov, spevák Pavol Gábor, lau· 
r eát FestJValu mládeže 1955 vo Varšave 
harmonikár Milan Chvastek laureÚ 
F estivalu mlá deže 1957 v Moskve diev
čenské spevácke t rio z Ľanársky~h zá 
v~dov z Nižnej nad Oravou a speváčka 
V1era Iľavská z P opradu). Súbor od
cestoval p od vedenim prof. P avla 'ľon
koviča, Cyrila Zálešáka a Dr. Edity 
Švecovej . 

V p;ekrásnej rumunskej kraj ine sa 
na kazdom kroku naši mlad í umelci 
stretávali so sympatiami a nadšením 
rumunského ľudu. Ovácie nepoznali hra 
níc, ked zavítali m edzi našich krajanov 
do Nadlaku. Slzy a radost nemali konca. 
Súbor sa _roz,t_ra:til a jednotlivých členov 
ste moh~1 naJst v súkromných bytoch, 
kde b <;>h zahrnut í tým najsrdečnejším 
pohostmstvom. 

Súbor, s~ vr~til domov s b ohatými 
a veľkýmt doJmami. P oznal ľudové 
um?nie ~umuns~a~. starostl ivosť štátnej 
spravy on a n aJma budovateľské úsilie 
RĽR. 
Nakon~ec je potrebné spomenúť skve

lé ~rga~zovame cel~ho. zájazdu a po
ďa;kov~t sa Alf~édov1 Htlsenrad tovi, .Ji
ra1rov1. Basm~gtanovi, Georghe Dusovi, 
Ing. ~I1rceaov1 Antonescovi, Silvii Nice 
a celemu národu za starostlivosť s akou 
sa o nás s tarali. ' 

( pt) 

~eče,r Speváckeho komorného súboru. 
An1 trema oficiálneho koncer t ného krstu 
pre~ ?ra~islaY~~ým publikom , a ni hla 
sova mdispoz1_c;~ niektor)'ch speváčok 
n evedela prev~ztt . umeleckú zodpoved
nosť a svedomitosť, nadšenie a n eziš tnú 
obetavosť K omorného speváckeho súbo
ru, z~~ženého ~ desiatky dobre školených 
spevacok, dtngovaných p rof. K. Schim
plom s p omocou oddan ej korepetície 
p~of. _Kormka. K týmto objektívn ym 
z1steruam t reba prirátať znamen ité hla
~ové vede~ie odb. as isten t kou M. Rata
JOVou -Schimplovou, vynika júco dirigent 
ské schopnosti, v pos lednom čase v bra -
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tislavskom kon certnom živote málo vy· 
užitého a n edocenenéh o dirigenta K. 
Schimpla, sľubné, hoci v koncertných 
sieňach m ál0 zn áme h lasy sólistiek 
(G. Ďurindovej , O. Tarekovej a V. Mina 
rovičovej ), premyslen)· a rch i tektonický , 
tempový a v)-razový rozvrh repr oduko
van ých diel, starostlivú artikuláciu 
spievan éh o slova a pod. 

Termínom komorný rozumieme zvy. 
čajne s úbor početne malý, ale máme 
na mysli tiež spôsob reprodukcie prísno 
disciplinovan ej vo výraze a n eokázalej. 
Tah.-ý charakter dal r eprodukovaným 
dielam romantikov umeleck ý vedúci. 
Zdalo sa, ako by brzdil temperament 
s rozvahou nad krehkosťou hlasov vo vý· 
voji a to i tam, kde okrem najvnútornej· 
š ieh o lyrizmu majú zaznieť tóny ľudovej 
b ezprostrednosti a c itových ex trémov, 
tak typických pre tvorbu r oman t ikov. 
Oproti tomu prednes Smetan oYho sb oru 
Má h vezda, rezk o načrtnutý ako r ozmar , 
v yžadoval by pomalšie tempo. Smetano
va pieseň je snivé večerné intermezzo, 
ktorému príliš rýchle t empo uber á r o
mantické čaro a lyrizmus . 

Program koncer tu , ktorý sa konal 
6. septembra v Zrkadlovej sieni , obmedzil 
sa na r om an t ickú piesňovosť 19. s tor. 
a b ol dobre volený z tvorb y cudzej 
i našej. B ol to príjemný večer živých 
dejín hudby 19. storočia, i výchovne tak 
hodnotný, že s patričným výkladom pred · 
nesený program je priamo určený vý· 
chovným koncer tom pre naš u mládež, 
najmä škôl jedenásťročných. J. T. 

The Hywel Girls Choir v Bratislave. 
K oncertná sieň Slovensk ej filharmónie 
h ostila v str edu 4. septembra 1957 
Hywelov dievčenský sbor z Llanellv vo 
W alesi. 60 nadšených a pre hudbu Z'apá· 
len ých w alesk)rch dievčat vytvorilo pred 
niekoľkými rokmi (1949) z iniciatívy 
a pod vedením J ohna H ywela Williamsa 
kolek t ív, ktorý s i svojou umeleckou prá · 
cou v krátkom čase preboj oval cestu a j 
n a zahraničné pódiá. Po H olandsku a 
D ánsk-u prišli wa leské dievčatá k nám, 
aby n ás oboznámili s umením ľudu, 
ktorého história bojov za národnú svoj
bytnosť má nie jednu paralelu s bojom 
nášho n ároda . Po dve tisícročia sa W a le
sania, p otom ci K eltov, borili s p odmaní· 
teľmi a dodnes nepodľahli odriárodňova
cím t endenciám. Svedčí o t om nielen 
osobitá reč a vysp elá literatúra w aleská, 
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a le a j ich stále ž ivé ľudové umenie hu
dobné. 

V zaujímavom a pútavom program e, 
ktorý nám hostia pripravili z ľudových 
p iesní waleských a iných národností brit· 
sk ého ostrova, n ech:\•bali ani klasické 
ukážky z vrcholnéh o· obdobia vokálnej 
tvorby, alžbetínske madrigaly z konca 
XVI. a začiatku XVII. storočia, sklada· 
teľov Thomasa Morleya, Orlanda Gib
b onsa a Johna Benneta a ani pre n ás 
objavné a mimoriadne účinné sborové 
dielo súčasného anglického skladateľa 
B enjamína Brittena, Slávnosť kolied. 
Práve na týchto po každej stránke ná
ročných skladbách dokumentoval H ywe· 
lov dievčensk)· sbor svoju, na ama.térske 
t eleso obdivuhodnú pripravenosť. Svieži 
hlasový m ateriá l, a j technicky primerane 
školený, slúž i k hudobnému prejavu plné
mu c itového prežívania . To bezprostred
né muzicírovanie mladých dievčat (vo 
veku 12-17 r okov), usmerňované v dy· 
namike do k omorného zvuh.-u, pri into
načnej a rytmickej p resnosti, to si treba 
na výkone sboru n ajviac ceniť. A t o je 
aj veľká zásluha dirigenta telesa, Johnn 
Hywela Williamsa, ktorý vedie svoj súbor 
svojským, azda trochu tv-rdším, n o bez. 
pečným gestom. Umelech.-ý vkus j e t u 
vodidlom a j pri výbere sólových výko· 
n ov, či už Caroly M:orrisovej (v Piesni 
pastierika kráv) , a leb o 12-ročnej Christi
n y Evansovej v detsky prostej Modlitbe 
pred spaním. V ystúp enie waleských spe· 
váčok bolo aj p o zovňajšej stránke pre 
nás v mnohom poučné. I ch bezprostredné 
a prirodzen é správanie sa na pódiu nie je 
spútané tzv. "discip línou" ; ich výraz 
tváre dáva obsah a j poslucháčovi, ktorý 
reči spievaného slova n er ozumie; ich 
p osadenie sa na s tupne pódia počas sólo
vých výkonov, p sychologicky ukiudňu· 
júce a i fyzicky odôvodnitefné, to všetko 
spolupôsobí na úzke nadviazanie kon
taktu s ob ecenstvom. A preto a j ten 
srdečný ohlas u veimi početných návštev
níkov, m edzi ktor )'Tlli bol aj p overeník 
školstva a kultúry Ernest Sýkora. V zá. 
plave k vetov opúšťali waleské deti kon
certné pódium, a by vo svojej vlasti po 
pravde zdelili, že u n ás našli dobrých 
priateľov. J uraj H aluzický 

Oprava. V š iestom čísle SH (str. 191) malo 
byť správne, že časopis " Opera" prináša 
rozbor novej opery A. Benjamina "Príbeh 

dvoch miest". 

. Československá hudba na Kaukaze. Le
nm~dská fil!lannónia.- zaslúžilý ko· 
lekt1v R epubliky, hosťuje každoročne cez 
le~né mesiace alebo v kúpeľnom m este 
K1slovodsku n a Kaukaze, a lebo pri Čier
n om mori v Soči. T oh o leta koncertovala 
v Kislovodsku, kde sa lieči a oddychuje 
~ožstvo pracujúcich, :p~dovšetkým ba· 
~ov z D~:mskeJ oblast1 1 zo vzdia lených 
lmtov Sov1etskeho sväzu. Nie sú zriedka
v~ prípady , že si vyberú "puťovku" do 
K~~lov?ds_k~ práve preto, aby mali prí
lezitost v1d1eť a počuť jeden zo svojich 
najlepších orch estrov. 

Koncerty sú tri razy do týždJ.1a v pek
n e upravenom prírodnom "Zelenom divad· 
le", v malebnom prostredí. Programy 
konc~rtov sú r ôznorodé. Väčšína progra
~ov ,Je zo~~vená z tzv. vážnych symfo· 
m~kých IIUillatúr, operných árií a balet
neJ ,~?~by. Prvé t ri kon cer ty dirigoval 
zasluzily umelec Kurt Zanderling. 

štvrtý koncert 7. VII. m al Ladislav 
Slovák. Program bol zostavený z diel 
československých skladateľov: Smetana: 
Vyšehrad a Vltava. - Schneider-Tmav
ský: Dwnk.a a tanec.- Dvofák: V odník 
a 3 Slovanské tan ce (l , 10, 15). Vltava 
a Slovanské tance sú tu známe a veľmi 
~bľúbené skladby, majú vždy veľký 
u spech u obecenstva. Pozornosť si získala 
symfo~~cká bás~ň yodn~, ktorá. upúta 
už sv?Jlffi ba lad1ckým nametom. (Sprie
vodne slovo mal hudobn ý vedec L. En
telis.) 

Na základe úspechu tohto koncertu 
poži~alo riaditeľstvo Stavropoľskej kra 
JOVeJ filharmónie L. Slováka, aby naštu
doval te~ istý program a j s ich orchestrom 
a predvtedol h o v dvoch mestách. Tieto 
koncerty sa uskutočnili v auguste t. r. 

V. Donovakvá 

.Poznatky zo štúdia hudby v Lipsku. 
Uz. takmer dva roky ako štipendista štu
duJem ,na !fochschul~. fiir Musik v Lip· 
s~u. Tut<? skolu zaloz1l ako Konzervató
rium Fei~. M~nde~~ohn-Bartholdy v r. 
1843. K JeJ históru sa viažu mená ako· 
Ab_endroth, Backhaus, B oult D elius. 
G~1~g, Janáček, J oachim, K on'witschny; 
NJkJSch , R eger , Riemann Schumann 
Straube, T eichroiiller , Wei~gartner, M: 
Ruppeldt, F . K a fenda a i. 

Škola má asi 260 poslucháčov. Štúdium 
trvá 5 rokov, vo výnimočných prípadoch 

menej. Prijímajú absolventov konzerva
tórií (v Lips~ nie je- n ajbližšie v Halle ), 
maturantov 1 absolventov vyšších hu
dobných učilíšť. Rozvrh je podobn ý n áš
mu, väčší dôraz sa však kladie na odbor 
né predmety. Senát šk oly má právo po· 
merne samostatne rozhodovať o rozvrhu 
a o~novách. Okrem povinných prednášok 
maJÚ posluchá.či možnosť navštevovať 
semínáre ako: estetika, moderná hudba 
a p od. 

Zo známych hudobníkov sú profesormi 
ú stavu: Rudolf Fisch er - rektor, Ama
deus "\;vebersinke, Fidelio Finke, Ottmar 
Gerster, Hugo Steurer. 

Škola má svoj vlas tný symfonick ý or
ch ester zložen ý z poslucháčov. J eho tri 
symfonické koncerty do roka diriguje 
profesor. Okrem toho usp oradúva aj kon
?Crty, ktoré dirigujú poslucháči . Na šk ole 
Je každý piatok "Predn esový večierok" 
na ktorom účinlmjú poslucháči všetkých 
odb orov. • 

, Po:>luchá~i srn'! počas štúdia s povole
~~ skol,Y I,ba zr1edka vystupovať mimo 
JeJ poduJati. Med zi poslucháčmi niet za. 
m estnanvch. 

Šk?la. -~.rlastní vilu v pohori Harz, kam 
chodia Jednotlivé triedy vždy na jeden 
týždeň pracovať v hlavnom predmete 
a rekreovať sa. 

Celk?vá úrovei) školy je veľmi vysoká. 
Vedpn takých boh a t ých a živých tradíci
ác~ Je to samozrejmé. Rozsah ústavu um ož. 
ňuJe, že väčšina učiteľov je interných, čo 
sa odzr~adiuje ~ na cele j práci. · Veľmi 
dobré J~ matertá lne vybavenie školy : 
krásna (Jedna- VŠMU?) dvojposchodo· 
vá budo~a, v ktorej je 35 t ried (v každej 
dva Bluthnery), m alá koncertná sieň 
s <;>rg~nom, orchestrálka, knižnica, štyri 
cv1čne organy a administratíva. 

. P~dia môjho pozorovania sa pedago· 
giCke m etódy n eodlišujú v zásade od me
tód na VŠM:U. Iba, že škola je vo všet
kých smeroch koncentrovan ejšia, čo lo
giCky vyplýva z vyššie uvedeného. Veľmi 
vysok~ je úroveň h~y na k lávesových 
n~troJoch, kde má Ltpsko najväčšiu tra
dH:m· .. Výborné sú ~iež dychové nástroje, 
naJma plechy. Sláčikové nástroje, hlavne 
h usle n edosahujú ich úroveň, čo pozoro· 
vať i v orchestroch. D ychy ešte zväčša 
hra jú be~ .. vibr~t;a · Školenie spevákov je 
"nemeck e . MaJu oceľové zafarbenie hla
su a ek onomicky nim narábajú. Lyrick é 
hlasy sú oveľa zriedkavejšie ako u nás. 

Bystrík R ežucha 
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LADISLAY HOLOUBEK 

Slávnostné hry 1957 v Bayreuthe a Mníchove 

Kto má možnosť byť na každoročných 
slávnostných hrách v Bayreu t he a Mní
chove, býva svedkom mimoriadnych, 
hudobne vynikajúcich predstavení. Tohto 
roku sa takáto príležitosť naskytla i mne. 
S hlavným režisérom ND v Prahe inži
nierom F . Pujmanom sme 15. augusta 
pricestovali d o Bayreuthu. Len čo sme sa 
ubytovali. pobrali sme sa cez krásny 
park n a miesto, kde sa slávnostné hry 
kona jú - k divadlu, ktoré bolo posta
vené podľa pokynov a plánov samého 
Richarda Wagnera. Zvonka, so svojimi 
červenými tehlovými múrmi nevyzerá 
vábne. Na javisku veličizných rozmerov 
je všetka m ašinéria (ťahy, horizonty, 
svetelný park, prepadliská atd.), potreb
ná k vytváraniu efektných, romantických 
scén. Od krytého, obecenstvom nevidi
teľného orchestra prudko stúpajú v hla
disku rady sedadiel až do výšky dvoch 
poschodí, Lóže sú iba vzadu nad p osled
nými radmi - m edzi nimi aj lóža s re
flektormi a filmovým aparátom. R eflek
tory sú a j v orchestri, mušľa, ktorá obe
censtvu zakrýva pohľad do orchestra 
nezakryla dirigenta, takže speváci naň 
vidia a zvuk orchestra sa nesie väčšmi 
na javisko a menej do hľadiska. Vokálne 
party 160 členný orchester takmer nikdy 
n ekryje, akusticky je všetko znamenite 
vyriešené. Predstavenia začínajú vždy 
o štvrtej popoludní, obecenstvo zvolá
vajú z balkóna divadla tmbači - hrajú 
vždy m otív z opery, ktorú práve budú 
hrať. Obecenstvo, k toré tvoria príslušníci 
najbohatších vrstiev (priemerne s ituo
vaný občan s i to nemôže dovoliť), pri
chádza k divadlu v n ádherných limuzí
nach , ženy zvyčajne v najexkluzívnej
ších toaletách , zato mužská časť obecen
stva je oblečená rôznorodo - videl som 
fraky, smokingy, čierne obleky, biele 
smokingy a saká, n o kde-tu sa objavili 
i svetlé a športové šaty. Po každom dej
stve je h odinová prestávka a obecenstvo 
sa prech ádza okolo divadla alebo ide 
na čiernu k ávu, či na večeru do neďalekej 
reštaurácie, takže predstavenia sa končia 
okolo jedenástej v noci. 

V prvý deú som videl druhú časť 
tetralógie Prsteň Kibelungov - V a lkýru, 
za obdiv uhodného muzikálneh o vedenia 
známeho wagnerovského dirigenta H. 

226 

.Knappertsbuscha, v réžii V\<'agnerovho 
vnuka Wielanda Wagnera. O hudobnej 
zložke m ožno hovoriť len v superlatí
voch, no réžiou a scénou som nebol nad
šen ý . Zo scény, kde z romantickej, 'Vag
nerom predpísanej divokej horskej kraji
ny ostalo takmer prázdne javisko, v ial 
chlad, ktorý ani svetelné efekty nevedeli 
odviať. Ba aj Hundingov dom a skala 
V alkýr boli riešené len náznakove, priam 
asketicky. Celok pôsobil invenčne veľmi 
chudobne a mnohé 'Vagnerom predp ísané 
herecké akcie sa v týchto scénických 
pokusoch stratili alebo sa bez prečítania 
obsahu stali nezrozumiteinými . Spevá
kov sólových úloh angažujú do Bayreut
hu vždy na leto (v júni skúšajú a v júli 
a auguste, v čase hier dochádzajú zo 
svojich pôsobísk alebo z letn ých pobytov 
na predstavenia). Sú to najlepší sólisti 
z rôznych nem eckých i zahraničných 
opier. Vo Valkýre z nich v úlohe Briin
hildy excelovali famózna Astrid Varnay, 
Američanka švédskeho pôvodu a basista 
Jozef Greindel, známy takmer na celom 
svete, jeden z n ajlepších nemeck ých 
sólistov v úlohe Htmdinga. 16. augusta 
ráno sm e cestovali cez Norimberk do 
:Mníchova, kde sme v Bavorskej štátnej 
opere, v budove Prinz Regenten Theater, 
kópii to bayreuthského divadla, videli 
prvú reprízu n ovej Hindemithovej opery 
"Harmonie der W elt" (Súzvuk sveta), 
ktorej dej sa odohráva v Prahe a ústred
nou postavou je hvezdár Kepler. Ideou , 
vyznaním toh to diela je zbratanie všet
kých ľudí a protest proti vojnám. Scé
nicky je to pojaté veľmi zaujímavo a ori
ginálne (najmä symbolicky riešen ý záver 
so slnkom a všetkými planétami), žiaľ, 
hudobne je tu až na prvé dejstvo a mo
hutne vygradované posledné finále málo 
invencie a priveľmi such éh o hútania 
a konštruktivizmu. Temperamentne, no 
s malými, takmer nijakými výrazovými 
nuancami dirigoval predstavenie sám 
autor. Práve taký bezvýrazn)·, od začiat
ku až do konca predstavenia a vlastným 
hlasom sa opájajúci, bol predstavíte! 
Keplera barytonista J. :Metternich . Vyni
kajúce výkony podali L. Fôlserová, 
sopranistka v úlohe Zuzany, Keplerovej 
ženy a Kieth E ugen , basbarytón, ako 
cisár Rudolf II. Richard Holm v úlohe 

Wallensteina, zvládol svoj ten orový part 
velmi dobre a herecky bol pozoruhodný. 
Orchester nehral bez kazov a sbor s i 
dokonca v jednej scéne poriadne "za
plával" . R ežijne boli mnohé scény velmi 
otázne (scéna v Keplerovom byte, smrť 
Wallensteina a i.), teda zo stránky skla
dobnej ako i reprodukčne bol to len 
priemer. Zdá sa, že nemecká opera po 
Richardovi Straussovi a Bergovom "Woz
zeckovi" nevie ako dalej. To naši súčasní 
skladatelia Suchoň, Cikker, Krejčí a Bu
rian si našli svojské cesty a ich operné 
diela, skôr či neskôr iste uzná celý svet, 
lebo popri svojich, najmä harmonických 
novostiach sa v nich aj spieva. 

Na druhý deň boli sme na p redstavení 
opery "Ariadna na Naxe" od Richarda 
Straussa. Aký to rozdiel proti predošlému 
dňu! Vtipnú, invenciou h )rriacu hudbu, 
v ~torej sa prelínajú groteskné pasáže 
so štroko rozospievanými lyrickými kanti
lénami a majstrovský, precízny repro
dukčný kumšt v rukách režiséra Arnolda 
a najmä dirigenta Bôhma, s výbornými 
he:r:ecko-spevá ckymi výkonmi mnohých 
sólistov , to všetko sledovať bolo oza j
stným pôžitkom. Slabší hlasový výkon 
podal tenorista Hans Hopf v úlohe 
Bacchusa a diskutabilné bolo scénické 
riešenie záveru opery. V noci po tomto 
predstavení sme cestovali späť do Bay 
reuthu a 18. a ugusta popoludní sm e už 
zasa sedeli v hľadisku W agnerovho di
vadla na opere Súmrak bohov. Táto 
tretia čast tetralógie je najživotnejšia 
a najpôsobivejšia. Bol to háda m naj
mohutnejší zážitok z Bayreuthu , lebo 
hudobne možno hovoriť o n aprostej 
dokonalosti (dirigoval H. Knapperts
b usch), r éžia Wielanda Wagnera nebola 
taká ~kúpa ako vo Valkýre, hoci aj tu 
pracuJe len s najnevyhnutnejším názna
k om, no svetelne oveľa rafinovanejš ie 
a výkon y sólistov, zvlášť sopranistky 
Astrid Varnay, tenoristu "Windgassena 
(Siegfried), basistu Greindela (Hagen) 
a ~opranistky Griim.merovej (Gudnm) 
boh herecky hlboko prežité a spevácky 
vynikajúce. 

19. augusta bola na programe opera, 
na ktorú som sa najväčšmi tešil -
Tristan a Izolda. Predvedenie nás však 
sklamalo, predovšetkým režijne. Druhý 
vnuk ~agne_rov, Wolfgang tiež experi
mentuJe ako Jeh o brat, bohužiaľ s menšou 
dávkou fantázie a aj so svetlami nevie 
tak čarovať. Dekorácie, resp. ich náznaky, 
ktoré dal postaviť na scénu sú priam 

nelogické. Stan lzoldy na palube Trista
novej lode vyzerá ako cirkusový, Markov 
hrad úplne bez poézie potrebnej pre ľúbost
né dueto a Tristan ov hrad nezmyselne, 
studeno n áznakový. Chlad, ktorý v ial 
zo scény, ozýval sa aj z technicky výbor
n ého orchestra. Hudobné poňatie diri
genta Sawalischa bolo málo tempera
mentné, náruživosť a erotika, čoho je 
táto opera plná, na tomto predstavení 
nevyzneli. Bolo aj niekoľko menších n e
dorozumení v súhre so spevákmi, ktorí 
tentoraz nemali dobrý deň. Najmä 
tenorista Windgassen, ktorý deň predtým 
výborne spieval Siegfrieda, pôsobil ako 
Tristan ustat)'ID dojmom, jeho hlas bol 
akoby bez lesku. Izolda Birgit Nilssono
vej (Svédka) m a la krásn y hlas obrovskej 
kvantity, proti ktorej sa trocha previňo
vala, mnohé pasáže nemusela spievať 
v n eustálom fortissime. Ani herecky 
nie je takou osobnosťou ako Varnayová. 
Hans H ot ter ušľaehtilo spieval Kurvenala 
v piano a mezzoforte, pri spievaní "na
plno" znel jeho hlas ošúchano . Predstavi
teľ kráľa Markeho Arnold van Mill (bas) 
bol hlasove najlepší a h erecky podal naj
ucelenejší výkon. U ostatných účinkujú
cich možno hovoriť o veľmi dobrom 
priemere. Posledným predstavením, kto
ré sm e v Bayreuthe videli, boli majstri 
speváci norimberskí. Dirigoval Francúz 
André Cluytens, veľmi precízne a veľko
ryso. Prekvapil len niektorými tempový
mi zvláštnosťami a agogickými výkyvmi, 
čo však nenarušila štýlovú jednotu. 
Réžia a scéna Wielanda Wagnera v pr
vých dvoch dejstvách (chrám a ulica 
v Norimberku) mala svoje klady -
bola vskutku poetická a dala možnosť 
naplno zvukove vyznieť m asovým scé
nam. Zápory prílišnej náznakovosti scény 
sa prejavili najmä v tom, že opäť mnohé 
dôležité herecké akcie vyzneli nelogicky 
a lebo priam odpa dli. Tak to bolo v izbe 
Hansa Sachsa, ktorá vyzerala skôr ako 
kôlňa a najmä na lúke pri riečke Pegniz, 
z ktorej sa stalo skoro koloseum a preteky 
ako a j dialogy majstrov spevákov tu 
vyzneli ako estráda. Ľudové tance z veľ
kej časti s rýchlymi prem enami kostý
mov zatancoval star ý slávny H arald 
Kreutzberg, tanečnice boli jednotne oble
čené, ich k ostými (aj s dekol té) vyzerali 
tem er ako dnešn é, práve tak ako jednot
n é, uniformované žlté obleky chlapov 
a žien z ľudu. Pravda, v tomto amfi
teatrálnom riešení sbor znel ako hádam 
ešte nikdy dosiaľ a záver opery, k ed 
spolu so sólistami spievalo 300 ľudí, 
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A. Poláková, L, Ganzová, I. Jakubek , B. Šimanovský, G. Zelenay a K. Mareček 
v hlavných úlohách ope1·y B ohéma. Z áber z II. dejstva, na scéne Štátneho divadla 
v Košiciach. 

vyznel hudobne grandiózne. Obdivoval 
som aj krásny hlas a sb·elú "výdrž" 
Gustáva Neidlingera v nekonečnej úlohe 
Hansa Sachsa, ušľachtilý spev aj hru 
Elízy Grfunmerovej v ú lohe E vy, Ger · 
barda Stolza, výborného buffotenora 
v úlohe Dávida, l\Iagdalenu Georg íny 
Milinkovicovej a P ognera Jozefa Grein· 
dela. Walter Geisler v hlavnej tenorovej 
úlohe W altera Stolzinga bol hlasovo 
priveľmi lyrický a pt·edstavitci Beck· 
messera, Karl Schmitt.\Yalter, mal na 
túto úlohu až príliš svetlý barytón. Ka~· 
mä v tejto opere, n o i v ostatn~·ch , vym 
kajúci výkon podal sbor, ktorý má 
vo Wilhelmovi Pitzovi sbormajstra sve· 
tovej povesti. Pomerne malá tanečná 
skupina podáva d obre zladené a štýlov~ 
čisté výkony. Orchester, ako som uz 
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spomenul, je na vysokej úrovni, azda 
len trúbky a t rombóny by mali ešte dbať 
na perfektné ladenie (boli niekedy nízko). 
Celkove teda kumšt, ak ý robia v Bayreu· 
the a s istými výhradami aj v Mníchove, 
je z hudobnej stránky na hran~ci abso: 
lútnej reprodukčnej d okonalosti. No aJ 
tu záleží na dirigentskej osobnosti (inak 
hrá orchester pod Knappertsbusch om, 
inak pod Sawalischom) a na momentálne~ 
dispozícii spevákov. Veľa by sa mohl~ 
naši výkonní umelci, dirigenti a speváct 
na takýchto svetových hudobných uda: 
lostiach naučit, porovnával:, kontrolovat 
samých sepa. Len keb~ sa ich čo najvi~ 
na podobné p odujatta do zahramčta 
dostalo! Som vďačný Povereníctvu a Mi· 
nisterstvu školstva a kultúry, že mi to 
tento rok umožnili. 

O košickej premiére opery Bohéma. 
Obnovená premiéra Pucciniho opery 
B ohéma. v Štátn om divadle v K ošiciach, 
.ktorá sa uskutočnila 21. septembra t. r. , 
mala zaslúžene veľký úspech. Toto n e
smrteľné dielo vefkého talianskeho skla
-dateľa bolo od roku 1945 na tejto scéne 
obnovené už p o tretí raz. Jednako však 
tomuto predstaveniu možno pririeknuť 
premiérový charakter, lebo okrem Matej
-čeka a Ondrejkoviča spievali teraz noví 
fudia, väčšinou mladí, n esporne n aj· 
talentovanejší speváci košickej opernej 
scény. O hodnote tejto opery sa netreba 
rozpisovať, lebo ako to história už neraz 
<lokázala, znova a znova získava priazeň 
obecenstva, pravda, ak na jej predvedení 
nech),bajú naozaj vysoko kvalitné ume
lecké sily. 

Na premiére spieval úlohu Rudolfa 
.Imrich Jakubek. So svojím vyrovnaným, 
technicky dobre vybaven)'ID hlasom, 
ktorý však miestami p ostráda patričnú 
vrúcnost a dynamiku, uchvátil pozor. 
.nosť obecenstva v plnej miere. V reprí· 
zovom predstavení sa v tejto náročnej 
úlohe predstavil Júli us Regec, ktorý 
nad očakávanie sa zmocnil zverenej roly. 
Treba mu však zdokonalovať schopnosť 
tvorenia spevnéh o legata a širokej melo· 
dickej línie. V úlohe Mimi sme počuli 
Annu Polákovú. I ked spievala v malej 
indispozícii, jej hlas znel emocionálne 
veľmi pôsobivo a umelecky n a výške, 
akú poznáme a j z jej predchádzajúcich 
predstavení. S Polákovou alternovala 
Elena ~hubňová, ktorá sa svedomite 
snažila dať t ejto postave všetko potrebné, 
n o v plnej miere sa jej to podarilo najmä 
vo š tvrtom dejstve. V úlohe Marcela -
·m aliara sa predstavili Karol Mareček 
.a Anton H ucík. Kým prvý sa ukázal 
výraznejší herecky i prednesove, druhý 
zanechal veľmi dobrý dojem najmä 
hlasove. Vcelku sa však obidvaja zhos tili 
t ejto úlohy dobre. Okrem týchto sa naša 
pozornosť upriamila najmä na obsadenie 
úlohy Mussety. Na premiére účinkovala 
Lucia Ganzová, na r epríze Božena Haná 
ková. Silnejšou s tránkou Ganzovej je 
p ekný hlas a vyspelá voká lna technika, 
ktorú nevyvážila hereck y, najmä na za

·Čiatku svojho výstupu v druhom dejs tve. 
V ďalšom priebehu tejto úlohy, ked 
-celkovou vyrovnanosťou lepšie zodpove
dala prirodzenému naturelu preds tavi
teľky, bol výkon aj herecky presvedči
vejší. Božena Hanáková sa hlasove 
<v poslednej dobe značne zlepšila, jej 

hlas zosilnel, čo bolo m ožno konštatovať 
n ajmä v tejto úlohe. H erecky jej úloha 
vyznela živo a nenútene. 

V dalších úlohách sme počuli výbor
n ého Gejzu Zelenaya (Colin). Svojím 
sonorným basom zvrchovane ovládal 
situáciu. V tej istej úlohe účinkoval tiež 
Anton Matejček, ktor:fr oslavuje svoje 
25·ročné jubileum umeleckej činnosti ; 
jeho výkon plne uSpokoj il hlasove i h e
recky. V úlohe Schaunarda Boris Šima
novský dokumentoval pekný umelecký 
vzostup. J eho vyššie hlasové polohy 
sa zlepšili, nadobudol istotu, čo sa pre
javilo aj na hereckom uvoinení. V tejto 
úlohe zanecha.! dobrý d ojem aj novo
angažovaný člen J. Gregor. V menších 
úlohách treba v dobrom spomenúť aj 
výkony Bruna Chmiela a K arola Ondrej
koviča. 

Dirigent Ladislav Holoubek i pri 
svojej 25-ročnej divadelnej a dirigent
skej činnosti dirigoval operu BohÉmu 
len po prvý raz. Predstavenie bolo 
vzorne naštudované, bez kazov, s dosta
točným elánom; na začiatku azda dosť 
pomalé tempá trochu narušovali celkový 

Anna Poláková (Mimi) a I. Jakubek 
(Rudolf). Záber zo IV. dejstva opery 
Bohéma. Foto: 111. Litavská 
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spád tohto obrazu. Na repríze aj tieto 
nepatrné chyby sa. už nevyskytli. 

Réžiu prevzal Kornel Hájek, ktorý 
sa. umelecky vyrovnal mnohým _pred
nostiam už spomínaných predstaVI~ľ~v 
obidvoch predstavení. Jeho fantaZla 
napomáha mu pri hľadaní ~ových tech
nických i výrazový?h prostn~~o.v, ~toré 
pôsobia v celkoveJ koncepcu dovt1pom 
zručného umeleckého pracovníka. 

Scény a kostýmy navrhol Ján Hanák, 
no kým v prvom prípade ú~pešne uplat
nil svoj umelecký vkus, zat1aľ v druhom 
prípade mal mene~ šťastnú r~u; Iná~ 
bolo to predstaveme na vysokeJ urovm. 

I. Godin 

Ján Nepomuk Hummel a Bratislava. 
(K 120. výročiu jeho úmrtia.) Ján Nepo· 
muk Hummel skladateľ, vynikajúci kla
virista, dirig;nt a pedagóg, narodil sa 
v Bratislave 14. novembra 1778, ako syn 
Jána Hummela, kapelníka. orchestra brat i
slavského divadla. ~fladý Hummel už 
v najútlejšom veku prejavov~! o hud~u 
veľký záujem. Prvé hudobne vzdelarne 
získal od svojho otca.. Ked sa. Hummelova 
rodina z existenčných dôvodov presťaho
vala do Viedne a starý Hummel predsta
vil svojho S-ročného syna Mozartovi, ver
ká muzikalita a technická vyspelosť mla
dého Hummela tak očarili Mozarta, že 
údajne ho nielen prijal za svojho žiaka, 
ale vzal ho celkom k sebe a staral sa 
o neho ako o svojho syna. 

Po dvoch rokoch štúdia vydal sa starý 
Hummel so svojím synom na dlhšiu kon
certnú cestu. Zastavili sa v Brne, Jihlave 
a Prahe kde sa mu dostalo vrelého pri
vítania Mozartovou zásluhou, ktorý ich 
odporúčal svojim priateľom, predovšet
kým rodine Duškovej . Roku 1790 v Lon
dýne sa. bližšie zoznamuje s prvým z vie
denských klasikov, s Jozefom Haydnom. 

Po návrate do Viedne roku 1793 na
stáva zmena v Humrnelovom živote. Ob
dobie zázračného dieťaťa sa. konči, treba 
svedomitou prácou dohoniť zameškané. 
Do tohoto obdobia spadajú jeho dva 
koncerty v rodnom meste, v Bratislave. 
Prvý koncert bol r oku 1793 v mestskom 
divadle, druhý 18. nov. 1796 v Pálffyov
skej sále (na mieste terajšej budovy 
Rozhlasu na Zochovej ulici). 

V rokoch 1804-1811 bol Hummel 
dirigentom u Mikuláša Eszterházyho 
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v Eszterháze, blízko Bratislavy na prí
hovor J ozefa. Haydna. Po návrate do 
Viedne absolvoval Hummel zas niekoľko 
úspešných koncertných cie~t. Po kratiícm 
pôsobení v Stuttgarte usad1l sa roku _1819 
vo Weimare, v meste Goetheho a Schillera 
ako dvorný kapelník. 

Na. jar 1834 Hummel opäť navštívil 
svoje rodné mesto Brat~slavu, kde 20. 
júna mal v PálffyovskeJ sále koncert. 
Návštevou v rodisku Hummel ukončil 
svoje koncertné cesty. Dňa 17. októbra 
1837 podľahol dlho~rvajúcej choro~~ a bo~ 
pochovaný vo Wetmare za veľkeJ učas_t1 
verejnosti blízko hrobkyGoethEhoaSchil
lera. 

Pre Hummela najtypickejšou vyjadro
vacou oblasťou sú skladby pre klavír. Už: 
od útlej mladosti, ked sa klavír stal jEho 
obľúbeným nástrojcm a dospel k suvEién
nemu ovládaniu klavírnej t€Chniky, všet
ky hudobné zážitky vyjadroval prostrfd
níctvom tohto nástroja. HuiDIDel fmmou 
svojich diel lipne na vzoroch veľkých vie
denských klasikov, ich obsah však tvorí už. 
predzvesť nastávajúcej epochy Webera, 
Mendelssohna a. Chopina, ktorého klavír
ne koncerty priamo nadväzujú na Hum
melove. 

Obecenstvo Bratislavy vždy so záuj -· 
mom s ledovalo rast mladého, od svojho
rodiska. skoro odtrhnutého HuiDIDela~ 
ktorý sa. potom plne zapoj!l dov~v:orivei 
činnosti a bol význa.mnym cm1teľom. 
v celkovom hudobnom dianí. Ako strážca.. 
a. šíriteľ klasicizmu tlmočil jednak svojim 
reprodukčným umením, jednak svojou. 
tvorbou odkaz veľkých klasikov. 

Hummel mal však aj v inom ohľade 
blahodarný vplyv na. vývoj bratislavskej; 
hudobnej kultúry. Po jeh o smrti sa. bra. ti-. 
slavské obecenstvo stále usilovalo, aby 
zachovalo jeho pamiatku označením rod
ného domu, postavením dôstojného po
mníka a pravidelným predvádzaním jeho. 
diel. V období 1878-1887 bola Brati
slava. - vďaka nezištným učinkovaniam 
svetových umelcov ako Liszt, Rubinstein,. 
Biilow a iných- účastná takých kvalit
ných koncertov v prospech fcndu pre 
postavenie Hummelovho pomníka, že sa. 
vyrovnala n ejednému európskEmu hlav
nému mestu. Dňa 16. októbra. 1887 z prí
ležitosti 50. výročia. Hummelovej smrtÍ! 
bola odhalená bratislavským rodákom, 
Viktorom Tilgnerom vyhotovEná mramo
rová busta. Hummelova. na. Hviezdoslav@•· 
vom námesti. 

-, 

Z príležitosti 100. výročia Hummelovej 
smrti r. 1937 bol odhalený jeho reliéf 
na priečelí a pamät ná doska pod bránou 
Hummelovho rodného domu na Klobuč
níckej ulici č. 2. D om je sprístupnený 
verejnosti ako Pamätný dom J. N. Hum
mela. 

Hummelov hudobný odkaz s i plne 7..&

slúži, aby sa stal stálym repertoárom 
našich koncertov a kult jeho diela. b ol 
na takej úrovni , aká mu podľa dejinného 
významu prislúcha. Z. H. 

Súborné vydanie diela J. S. Bacha 
a G. F. Händla. Takmer pred sto rokmi 
začala Bachova spoločnosť vydávať sú
borné dielo Johanna Sebastiana. Bacha.. 
Trvalo polstoročie, kým toto monu
mentálne podujatie bolo ukončené. Jeho 
význam bol obrovský. Bachova. tvorba 
sa. objavila z celkom n ovej perspektívy, 
nesmieme bohatá a. mnohotvárna. Jej 
vplyv na vývoj novodobej hudby sa. 
preto mohol stať oveľa mocnejší než 
predtým. Podobný význam malo aj 
súborné vydanie skladieb druhého veľ
majstra. hudobného baroka, Georga Fried
richa Händla. Tejto edícii venoval všetky 
svoje sily i hmotné prostriedky neúnavný 
Friedrich Chrysander. ,,Gesamtausgaben '' 
diela J. S . Bacha a. G. F. Händla sa stali 
vzorom pre všetky podujatia tohto 
druhu. V súčasnej dobe však v dôsledku 
nových pramenn)rch objavov i nových 
požiadaviek na edície klasikov - ani 
nehovoriac o tom, že obe edície už dávno 
patria k raritám na knižnom trhu -
čoraz nástojčivejšie sa. vynárala potreba 
nových kritických edícií diel oboch 
majst rov. Na popud nemeckých bádate
ľov spojili sa. pred niekoikými rokmi naj 
lepší svetoví znalci diela J. S. Bacha 
a G. F. Händla k príprave n ového vy
dania ich s~bomého diela.. Za. týmto 
účelom bolo zriadené zvláštne vydava
teľstvo "Deutscher Verlag fi.ir Musik" 
v Lipsku, zaručujúce vysokú úroveň 
typografických prác a. vonkajšiu úpravu 
oboch "Gesa.mta.usgaben" . Bachova die
lo, vydávané pod názvom "Neue Bach
Ausgabe", má podľa. plánu vydavateľov 
vyjsť v ôsmich sériá{)h: I. Kantáty, 
II. Omše, pašie a oratórne skladby, 
III. M:otety, chorály a piesne, IV. Skladby 
pre organ, \T. Skladby pre klavír a lutnu, 
VI. Komorná hudba, VII. Orchestrálna. 
hudba, VIII. Kánony, Hudobná obetina, 
Umenie fúgy (spolu 84 zväzkov) s po
drobným kritickým komentárom. Do-

teraz vyšlé zväzky, napr. Omša h-mol, 
po prvý raz vydaná vedecky spoľahlivým 
spôsobom, svedčia o vysokej vedeckej 
i praktickej hodnote "Neue Bach-Aus
gabe". Vydavatelia počítajú, že celý 
projekt sa usk-utoční - ak nenastanú 
nepredvídané ťažkosti - asi za. 15 rokov. 

Nové vydanie Händlovho diela nesie 
v názve jeho rodisko Halle, ktoré sa 
v posledných rokoch stalo strediskom 
Händlovej renesancie. Vydavateľmi sú 
najlepší súčasní znalci Händlovho diela 
prof. dr. Max Schneider (Halle) a prof. 
dr. Rudolf Steglich (Erlangen), ktorí 
edíciu rozvrhli do štyroch sérií: I. Ora
tóriá, II. Opery, III. Menšie vokálne 
diela a IV. Inštrumentálna hudba . Ročne 
vychádza 4-5 zväzkov, pričom sa 
pamätá (podobne ako u :Neue Bach
Ausgabe) aj na vydávanie orchestrálnych 
materiálov, klavírnych výťahov, študij
ných partitúr,libriet a kritických komen
tárov. 

Spolu s novým vydaním súborného 
diela Wolfganga Amadea. Mozarta pred
stavujú tieto edície najvýznamnejšie po
činy vo svetovej hudobnoedičnej čin
nosti. Bolo by v záujme nak j hudobnej 
kultúry, aby čím viac exemplárov týchto 
skvelých vydaní sa. dostalo i do našich 
knižníc - zvlášť, ked ich možno získať 
subskripciou za veimi výhodných pod
mienok (záujemcov poinformuje Artia 
v Prahe alebo priamo Deutscher Verlag 
fiir Musik v Lipsku). · lv 

Sovietske muzl.kologické štúdie. Ako 
9. zošit Zdelení Ústavu dejín umení 
Akadémie vied SSSR vyšli štúdie pra
covníkov hudobného oddelenia. tohoto 
ústavu. Ide o práce, venované otázkam 
ruského, sovietskeho i zahraničného hu
dobného umenia, zaujímavó a podnetné 
i pre našich muzikológov. Tak napr. 
štúdie Vl. Protopopova sú cenným prí
spevkom k otázkam skúmania. formovej 
výstavby v novšej hudbe. V oboch do
chádza k výsledkom, ktoré sa. môžu stať 
popudom k podobným výskumom iných 
diel. Prvá z nich zdôrazňuje funkciu 
dynamického činiteľa pri výstavbe cyk
lickej sonátovej formy u D. Šostakoviča, 
druhá skúma tematickú jednotu a. va
riačnosť v Glinkovej opere "I van Susa.
nin" . Igor Belza prispel do sbomíka 
analytickou štúdiou o symfonickej básni 
svojho učiteľa B. Liatošinského "Gražy-
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na" (na M:ickiewiczov text), ktorá prináša 
o. i. cenné postrehy o celkov~m char~
tere tvorby tohoto významneho soviet
skeho skladateľa. Stať o zabudnutom 
p oiskom skladateiovi Felixovi Ostrov
skom (1802-1850) patrí do radu B el
zových objavných pollonistick:ých prác. 
.Je dôkladne historicky fundovaná a Jasne 
vymedzuje umeleckohistor~cký _význa~ 
F. Oatr ovsk ého. V sborruku Je ďaleJ 
prísp evok E. Karaguľana "K otáz_ke 
ľudových žriediel tvorby A. Chačaturu~
na" (výťah z autorovej kandidáts_kej 
práce), obšír~a _štú~ia S. !:-evita _o soviet
skej masoveJ piesmv boJI_za mier, ~Yž: 
kinova stať o GhnkoveJ symfomckeJ 
prvotine-Symfónii B-dur, ako aj esej 
O. Levaševovej o vzťahu E. H. Griega 
k H. Chr. Andersenovi. 

Sborník je výrečným dokla~om pra
covnej orientácie a výsledkov: naJvý_zna;m
n ejš ieho soviet skeho muztkol?g1ckeho 
pracoviska, i ked sa ním pnrodzene 
nevyčerpá.va jeho publika-čn~ . činnosť. 
Našej ver ejnosti sú už dávneJŠie z~~me 
Vybrané stat e B. A~eva, I. _zvazo!< 
d ejín r uskej sovietskeJ hudby, am pu~h
kácie, vydávané taktiež Ústavom deJÍn 
umení A V S SSR. lv 

:Bartók Sa vie et son oeuvre. Publié sous 
Ia dlre~tlon de Benee Szabolcsi. Budapest: 
Corvlna 1956. 

K minuloročnému 75 výročiu narode
nia Bélu Bartóka vyšiel v Budapešti 
akademikom Szabolcsim redigovan ý sbor
ník o jeho živote a tvorbe. Keďž~ sborník 
bol určený najmä zahraničným Čitateľom, 
b ol vydaný vo francúzš tine . 

Sbomík prináša okrem článkov Zoltána 
Kodá.lya (Béla Bartók, Bartókova opera, 
Bartók ako folklorista) životopisnú črtu 
Bence Szabolcsiho (vyšla v českom pre
klade v Knižnici Hudebních rozhledu 
roč. II) a od toh o istého autora štúdiu 
Bartók a ľudová. hudba. Ernô Len_dvai 
má. v sborníku rozsiahle pojednanie Uvod 
do Bartók ových foriem a harmónie. 
Druhú časť sborníka tvoria Bartókove 
eseje a články, m edzi n~ jeho ~u~o
biografia a rad významnych folklonsttc
kých prác. 40 listov, uverejnených v ďal
šej časti, predstavuje výber z troch zväz
kov Bartók Béla levelei, kde vyšli i na 
Sloven sko adresované Bartókové listy. 
Alfréd Szendrei zostavil pre toto vydanie 
doteraz najúplnejší súpis Bartókových 
skladieb a literárnych prác, ktorý značne 
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zvyšuje dokumentárnu hodnotu sborníka, 
ilustrovaného množstvom cenných foto
grafií. 
Očakávame, že sa Slovenské vydava

telstvo krásnej l iteratúry čo najskôr pri
činí o to, aby naša verejnosť mohla čítať 
tento sborník v slovenskom preklade, 
ktorý by bolo dobre doplniť o štúdiu, 
črta.júcu Bartók~v vzťah. ku Sl?_ve~ku 
a o výber z korespondencie s nas1m1 hu
dobníkmi a inštitúciami. lv 

z poľskej hudobnej minul~sti. Refer~
vali sme už na tomto nneste o se
riách popularizačných prác, ktoré vy
dáva PWM (Polskie wydawnictwo mu
zyczne). Zvláštnu pozornosť našich muzi
kológov si zaslúži ďalšia séria "Pra:~~ne 
pamätniká.rsko-dennik~rske_ ~ deJmam 
poľskej hudby", ktoru rediguJ~ Tade_usz 
Strumjllo. Dosiaľ vyšiel Denník z Ciest 
Karola Kurpiňského, Ogiňského "Listy 
o hudbe", Kazyňského "Poznámky z ces
ty za hudbou" a Elsnerov zoznam vlast: 
n ých diel a komentár. Dva posledn~ 
zväzky uvádzajú čitateľa do hudobneJ 
atmosféry hudby v prvej polovici 19. sto
ročia vo Varšave, P etrohrade a v Nemec
ku spôsobom nad očakávanie pútavým 
a plastick~m. Po tých~ dobo'7ch názo: 
roch na neJeden dnes aJ svetovy hudobny 
zjav siahne so záujmom nielen muzikológ, 
historik i literárny historik, ale ktorýkoľ
vek záujemca o hudbu a jej dejiny. 

V najbližších zväzkoch série má. vyjsť 
výbor z listov i spisov Karola Szymanow
sk ého súhrn Kraszewského názorov o 
hudb~, pamätníky Adolfa Chybiňského 
a rad ďalších starších prác. Táto cenná. 
séria je znam enitým obohatením písom
níctva o poľskej hudbe, pre ~epoľského 
čitateľa zaujímavá aj častými perspek
tívami na hudbu európsku. Z 

Kritická glosa. Všimli ste si, že ná.f 
časopis "Slovenská hudba" neuverejnil do
teraz ani jednu kritiku výročný_ ch koncertov 
Státneho konzervatória a VSMU? Sú:lw 
sa tak preto, že ani jeden hudobný vedec 
alebo hudobný kri~ik nenavštivil tieto kon
certy a preto nemôže o nich pisai? 

Takýto "hlboký" záujem na8ich hudob
ných vedcov a kritikov o rozvoj mladého 
hudobného dorastu mal by sa sú:lt predme
tom diskusie v hudobnovedeckej sekcii SSS 
a v redakčnej rade S H. (R) 

JUBILEÁ 
Janko Jlatuška 60-ročný. Zaslúžilý 

umelec Janko Matuška, jeden z n ajpopu
lárnejších slovenských skladateľov, do
žíva sa 25. októbra šeaťdesiatin. J eh o život 
a umelecká dráha neboli ľahké. Musel sa 
tvrdo boriť ž ivotom za štúdií na Hudob
nej a dramatickej akadémii v Bratislave, 
ktoré dokončil r. 1929. V tom roku na
stúpil aj d o rozhlasu, kde pôsobí dodnes. 
Od začiatku svojho pôsobenia (sprvu 
v k ošickom rozhlase) zaoberal sa úpra
vami ľudových piesní a pôsobil a j ako 
klavirista. Roku 1934 sa vrátil d o Bra
tislavy. Tu už Matuška neupravuje 
ľudové piesne len pre sólový hlas so 
sprievodom klavíra, a le predovšetkým 
pre mužské - Matuškovo okteto -
ktoré boli obohatením rozhlasového hu
dobného programu. B ohaté skúsenosti 
a znalosť materiálu o ľudovej piesni 
naplno využil Janko Matuška len po 
oslobodení, ked sa stal vedúcim rozhla
sového oddelenia pre ľudovú hudbu. 
V snahe reprodukovať sloven skú ľudovú 
pieseň čo v najumeleckejšej forme, za
kladá r. 1946 s úbor Tatran. Matuškove 
úpravy pre ten to súbor získali veľkú 
p opularitu medzi naším ľudom. Matuška 
s i za roky k omponovania a upravovania 
ľudov)·ch piesní vytvoril svojský štýl 
úprav. Za priekopnícke uplatnenie ľudo 
vej umeleckej tvorivosti v r ozhlasovom 
programe a za úsp ešné prehodnotenie 
ľudovej hudby a spevu bol Janko Ma
tuška v r. 1949 odmenený štátnou cenou 
l. stupňa a r. 1954 prezident republiky 
Antonín Zápotocký na návrh vlády u delil 
mu titul "Zaslúž iléh o umelca". 

Za dlhoročného pôsobenia v rozhlase 
hlboko zrástol s problémami rozhlasového 
programu a svojou tvorbou mnohokrát 
p risp el _k_ jeh o obohateniu a spestreniu. 
Vo svoJeJ klavírnej tvorbe inšpiruje sa 
krásou vlasti, spomienkami a zážitkami 
z detstva. Aby spríjemnil odpočinok 
pracujúcemu človeku a pritom cibril 
umeleckJ'· vk"US š irokému okruh u poslu
cháčov skomponoval m edzi iným aj via
cer é valčíky. 
Veľmi citlivo reaguje na problémy 

denného života. Nenecháva ich bez po
všinmut ia a odozvy vo svojej tvorbe, 
z k tor ej treba spomenúť aspoň P ochodo
vú pieseň JRD, pochodovú pieseň Ba
n_ícky_ kahanček, malú kantátu p ri príle
žt tosti výročia n arodenia Viliama ~iro
kého Zdravica Viliamovi Širokému, ly-

rickú pieseň Najkrajš ia jar a iné. Matuška 
venuje sa aj k omponoyaniu piesní a skla
dieb pre deti. Jeho d etské p ieme a sklad
by s ú veľmi obľúbené pre svoj veselý 
obsah, svižný rytmus , humor a veselosť. 
Medzi Matuškove na j známejš ie skladby 
patrí suita V slovfmkej chfl.lúpke. Až po 
jedenástich rokoch pribra l ~a napísať 
ďalšiu s uitu, lEbo si uvedomoval správ
nosť požiadavky umel€ckého rastu. V po
ľovníckej suite Z našich lesov skladateľ 
ospieval krásu slowmkej prírody . .Život 
ľudu a Jeho hudobná tvorba, d ojmy 
z mladých liet sa hlboko vrvli d o Matuš 
kovho vedomia a určili základy jeh o 
hudobného m y< l mia a jeho Ekladateľskej 
indiv iduality. ~Iatuška svojou tvorbou 
patrí medzi pokrokových skladatdov, 
ktorí sa snažia v optimi~ tických hudob
ných obrazoch ukázať mnohotvárnu 
prem En u našej doby. 

K tomu to úsiliu prajrme zas lúžil€mu 
umelcovi J ankovi }latuškovi i pri tomto 
jubileu veľa zdravia na mnogaja lje ta. 

J ozej Laborec!. ý 

Skladat~lia k 40. \·ýročiu Vefkej októbro
\' Oj socialistickej revolúcie. 

K 40. výročiu Veľkej októbrovej socia
listickej revolúcie pr ipravujú slovenskí 
skladatelia n ové hudobné diela. Koncom 
minulého roku začal JúlitiS Kou:al8ki pra 
covať na svojej I I. symfóni i. Dielo je 
v podstate dokončené a skladateľ pracuje 
už n a inštrumen tácii. Kowalski symfóniu 
rozvrhol do troch časti - Allegro mode
rato - Andante sostenuto - Allegro 
v ivo a z hľadiska obsahu dal dielu auto
biografický charakter. 
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Ladi8lav Btu·las k tejto príležitosti na · 
písal Symfonický triptich pre v_eľký or· 
chester, Teodor Hirner v sboroveJ skla dbe 
pre mužské teleso venované Spev~kem~ 
sboru slovenských učiteľov vyJadril vrely 
pozdrav s~vietsk~mu }~du_, prednému 
bojovníkovi za rmer a stastte ľudstva. 

K 40. výročiu Veľkej októbrovej soci!l'· 
listickej revolúcie pripravuje II. syrofómu 
aj Narcisa Donátová. Dielo pozostáv,a 
z troch častí , ktoré autorka nazvala ~
stižnými, obsah vyjadrujúcimi názva~: 
Povstanie- Vďačnosť- červenoarmeJ· 
com. 

Na oslavu 40. v)rročia Veľkej októ~ro· 
vej soc. revolúcie pripravujú noYé di~la 
aj ďalší slovenskí hu<!-o~ní skladat;eh a. 
Frico Kafenda píše Var1áme pre kla.vtr na 
v lastnú tému, v ktorých majstrovským 
spôsobom rieši vývinové epochy hudol;>· 
néh o umenia od klasiky až po uplatneme 
výrazových prostriedkov súčasnej ~u
dobnej tvorby. Stefan Németh-Samonn· 
sky p íše Koncert pre klavír a orcheste~, 
Rudolf Macudzir~-Sl.:i - Trio pr~ hoboJ, 
klarinet a fagot, Oto F erenczy F~ále pre 
orchester J úlius Letňan - ~tyr1 sbory 
na slová ~účasnej slovenskej poézie, Karol 
Elbert Slovenskú rapsódiu pre orchester 
a~. mp 

Sborník revoluiíných piesní k 40. vý
ročiu Veľkej októbrovej socialistickej 
revolúcie vydal v týchto dň?ch Sl?ven: 
ský dom ľudovej u;nele~keJ ~vonvos_!-1 
v Bratislave. Sbormk pnprav1l po do· 
kladnom š túdiu rôznych materiálov a 
zbierok Bohuslav Valašťan. J e určený 
pre naše spevácke s bory ~ obsahuje 
originálne skladby, alebo upravy pre 
ženské (detské), mužské a miešané s bvory: 
úvod tvorí Internacionála, v Il. casti 
nájdem e n ajrozšírenejšie staršie ruské 
revolučné p iesn e často o~ ~eznámyc~ 
au torov až po p iesne vzrukle v ?bd?b1 
po Októbri, vo Veľkej vlasteneck_eJ VOJne 
a po n ej, i umelé skladby _ so~netskych 
skladateľov (~ostakovič, Novtkov) na 
slová starých revolučných básmkov. 

Tretia časť prináša staršie s lovenské 
revolučné s bory z rokov 1848-49 ~ j~dn~ 
pozoruhodnú pieseň českej komumstiCke~ 
mládeže zo starších čias. Štvrtú čast 
vyplňujú revolučné a robotní~ke pie~ne 
inonárodné (anglické, n emecke, špan.tel-
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ske). Záver tvoria príležitostné a sláv
nostné sbory s revolu~nou, bu_dov!l'teľ
skou a mierovou temattkou naštch 1 cu· 
dzích autorov. 

úpravy sú prístupné, preklady textov 
vhodné. Na konci sú poznámky obsahu· 
júce hlstorické údaje o vzniku a význame 
význačnejších piesní. 

Zbierk-u treba vrelo vítať, nielen preto· 
že tunožňuje sborom prístup k týmto 
piesňam, doteraz ~oztrúseným '; rôzn>'ch 
publikáciách, ale 1 preto, že nam prm~· 
šajú celkový pohľad ~~ tvo~bu generáci~, 
ktoré sa piesňou postlnovah v sprav?dh: 
vom boji za idey víťazstva robotmckeJ 
triedy. Let 

4. septembra oslávil 65. výročie ru:tro~e
nia význačný francúzsky skladatel Darws 
Milhaw:l. Jubilant, ktorý bol príslušníkom 
par.ížskej ,.Sestky" , prešiel zložitým tvori
vým vývojom, od búrliv-ých po_k~ov mla
dosti až k zrelému slohu muzneho veku, 
rozvíjajúcemu tradície francúzskej novo
dobej hudby. Jeh o rozsiahla tv?rba, o?sa
hujúca vo vyše 200 opusoch vsetk1j ~anr~ 
hudby (opery Krištof Kolumbus, David: 1:f "'· 
symfónie komorná tvorba - okrem 'tneho 
18 sláčikových kvartet a áa"fšie) . patrí 
k reprezentačný"!' dielt;tm fran?uzskeJ '/, SV~· 
tovej hudby. NaJnovšte sa lt1tlha~ venuJe 
okrem kompozície výchove mladeJ sklada
telskej generácie ako profesor parížskeho 
konzervatória. 

Nemecký odborník o 
sborového spevu" 

"Slávnosti ach 
v Košiciach 

Docent Erhard Klemm, pracovník Ústredného domu pre ľudové umenie 
v Lipsku, ktorý sa ako hosť SDĽUT v Bratislave zúčastnil "Slávností 
sborového spevu" v Košiciach, poslal našej redakcii list, v ktorom sa 
podrobne zaoberá problémami nášho sborového spevu, ako sa ony prejavili 
na Slávnostiach. Z jeho listu vyberáme: 

Najviac ma tešilo vidieť a počuť, s akou 
vnútomou koncentráciou a oduševne
ním speváčky a speváci spievali. Musím 
uznať, že v tomto ohľade slovenské 
sborové a spevácke umenie vysoko pred
stihuje nemecké. T o je iste vysvetli· 
teiné nielen mentalitou samotných spe· 
vákov, a le aj temperamentom, akým 
dirigenti spevákov oduševňovali. 
Veľmi sa mi páčilo bohatstvo a pes

trosť foriem i v}Tazu: každý sbor m al 
inú tvár, takmer každý sbor znamenal 
nový, hlboký zážitok. Len preto bolo 
možné, že v p iatok (súťaž speváckych 
sborov ROH) sm e si m ohli vypočuť 
štvorhodinový program dvanástich sbo
rov bez akejkoľvek únavy. To je bez. 
pochyby n ajlepšie znamenie vysokej 
úrovne sborovej kultúry, ktorá. sa okrem 
toho vyznačovala prekvapujúcou pres
nosťou po technickej stránke: v ná· 
stupoch, vo výslovnosti, v agogickej 
a dynamickej vyváženosti sborových 
telies. 
Obšťastňujúcim faktom pre náročné 

ucho bola čistota intonácie. Bolo pô· 
žitkom počúvať, s akou samozrejmosťou 
bol plnený tento najvyšší príkaz všetkej 
hudby. Len tie sbory, ktoré boli spre· 
vádzané, žiaľ, rozladeným a daleko na 
strane umiesten~-m klavírom, museli 
nevyhnu tn e viac alebo menej distonovať. 
T ým prekvapujúcejšie bolo, ako detský 
sbor bratislavského rozhlasu d okáza l 
napriek tomu v Suchoňových Ob rázkoch 
zo Slovenska spievať čisto ako zvonky. 

T oto dielo a jeho prednes boli prí· 
kladom pre všetky detské sb ory, ktorých 
vystúpenia neboli celkom uspokoj ivé. 
Zvlášt výber piesní sa m i zdal byť pre 
deti nepriliehavý. Spievali mnohé ťaž. 
kopádne, hrubé a zložité sborové úpravy. 
Miestami sa m i zdalo, ako by nespievali 
d eti, ale mali dospeli. Kaprot i tomu 
veľkolepý bol spev detí rozhlasového 
s boru, ktoré spievali ako deti. 

E šte slovko k intonácii. :Mnohé sop
rány mali sklon dosahovať výšky zo 

spodu namiesto zhora. Zvlášť som si 
i2o poznamenal pri spevokole KNV 
Zilina, k torý sa mi inak popri spevokole 
Mier z Ružomberka na jlepšie páčil. 
Nápadná mi bola aj pestrá a vlnivá 
dynamika i silné rubá.ta, k--toré charak
terizovali interpretáciu. Nemôžem zistiť, 
čo z t oho treba pripísať n árodnej intonácii 
a folklóru a preto je správne a krásne, 
a čo vzniklo z preháňania, vyplývajóceho 
z falošnej snahy po efek te. Zdá sa mi 
však, že v t<tmto ohrade predsa dochá.· 
dzalo k preháňaniu. Nápadné to bolo 
napr. pri -v-ystúpení speváckeho sboru 
~tátnej sporiteľne z Prešova, inak pozo. 
ruhodného nádherným umením dýcha
nia a vedením melódií. I ste nie je n á
hodné, že to súvisí so spôsobom dirigo
vania, s akým sa u nás v Nemecku 
nestretám e : väčšina sbormajstrov vy
značovala rytmus ú zko via zan ý n a de
klamáciu. dirigovala osmičky a šestnástky, 
predlžovala dlhé hodnoty i fermáty 
a prehlbovala cezúry. Takýto spôsob 
dirigovania však podla m ôjho názoru 
ohrozuje zachovanie veľkých dynamic· 
kých oblúkov, vysk-ytujúcich sa aj 
v slovenskej hudbe. 

A teraz prikročíme k najdôležitej
šiemu v sborovom speve vôbec: k ho
mogénnosti sborového zvu1."U. Spomínam 
si, že vzhľadom na vnútornú presved
čivosť a koncentráciu takmer všetky 
sbory dosiahli najvyššieh o stupňa. Inak 
sa má vec z hladiska homogénnosti 
zvukovej fa rby jednotlivých hlasov. Slab· 
šie boli m užské hlasy oproti ženským. 
A zase u žensk~rch hlasov alty boli 
homogénnejšie. Soprány inklinovali k in
dividuálnemu vynikaniu. 

E šte slovko k prednesen ým d ielam : 
Mám dojem, že takmer všetky skladby, 
či najmenšie ľudové piesne a lebo umelé 
diela, boli písané homofónnym slohom . 
Zdá sa mi však, že bohatý poklad 
ná rodnej hudby, z ktorého prirodzene 
vyrastá h omofónna sadzba, by mal 
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byť obohatený a rozšírený o _polyf?~u 
sadzbu berúcu ohľad na narodnu m
tonácit; , Skromné, a le pekné náznaky 
takejto sadzby sa . tu a tam. už uka
zovali. Hlbol{ý doJem urob1b na mňa 
tieto diela a interpretácie: A. Moyz~s: 
Bude jar (ĽSUS), K. Ruppeldt: Tr~vm~e 
(Sbor J. L. Bellu); J. V. D <_>lmsky: 
Ked sa milý na vojnu bral (~'her R:u
žomberok ), E. Toller: Robotmcka ple
seň (Bradlan Trnava), Z. Mikula: Otvor, 
dievča dvere (Mier Ružomberok), A. 
Moyze~: Pri trenčianskej bráne (KNV 
Žilina). 

4. septembra uplymllo 50 nkov od smrti 
zakladatela nórskej národ11ej hudby Edvar
da Hagerupa Griegct. V 1·ozhovo~e krátk_o 
pred s1m·tou charakt~1·izoval Gneg svoJe 
umenie takto: ,.Umele~ ako Bach a .B~etfw
ven stavali chrámy a svätyne vo vyš~nach: 
Ja som chcel, ako to povedal Ibsen v ?edne1 
zo svojich poslednúcl! drám. stavat pnbytky 
pre ludí, v ktorJ}ch sa cítia dom_á<:.ky a ~tast
ne. I nými slovami povedane: Zap1sot·al 
som ludovú hudbu svojej vlasti. Stýlo_m 
a jormovou vJ}stavbou som zo_st?'l nemecky'?" 
romantikom schumannovske1 skoly, ale su
časne som čerpal z bohatého pokladu ludo
vJ}ch piesní svojej vlasti a usiloval som sa 
z tohoto doteraz nepreskúmaného prejavu 
duše nórskeho ludu vytvorit národné ume
nie." 
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Plná polná lásky - nová opereta. 

úsilie našich skladateľov o nov~ slo: 
venskú operetu, ktorá by m vyhla vsetke_J 
starooperetnej šablóne, , s~;eo~yrnost1, 
tuneleckej lacnote~. bazlr\lJUCeJ predo
všetkým na viac,_ ct .l'Il:en eJ duchaplncm 
vtipe, je na n aJlepseJ ceste ~ ternu, 
aby sa aj opereta stala v obl_?-s~l hudob
n ého tunenia rovnako závaznym tune
leckým žánrom ako ostatné hudotné 
žánre. Nov á slovenská ope~et?' - ~~á 
poľná lásky - je toho narvyrazneJŠlm 
svedectvom. 

Námet tejto operety vyvierajúci zo 
života našich vojakov, stvárn Enéh o ume
leckým slovom básnika: Milana; ~er~a, 
rozvíja vojenskú temat1ku. realishch) m 
spôsobom, ktorý upú~a ž1vot~c~ťou_ a 
pravdivosťou prostredia a ľ~d1 rozn) ch 
pováh, D;álB:d a záujmov, sklbenj?h ?o 
vojenskeJ Jednotky. Táto mysl_lt~a, 
ktorá sa rozvíja prev~žne n~ ko~c~ych 
prvkoch deja, sa d1aJ?etralne h š1 od 
predchádzajúcich open et s podobno~ 
tematikou. V trochu zdÍhavcm deJI 
opereta výchovn e pouk~zuj~ na neepráv
ny postoj vojaka Sláv1~a Je? nak k _v~
jenčine, ako vlasteneckeJ pov_1_nnost1 kaz
dého občana a jednak k _svo}rm druho~ 
a na jeho prerode autort vtrpne apelUJ';'
na morálny cit človeka, na Jeho Judsku 
dôstojnosť a napokon aj na správny vzťah 
človeka k človeku. . 

Hudba Milana Nováka tieto prednosti 
diela podstatne umocnila, ~yzdvih!a, 
podporila naj~ä _ro.z~spt~varom ~yr~c
kých miest deJOVeJ lime, eo podm1€~1lo 
potom väčšiu diferenc1ácm nálado\ ych 
plôch. Tým sklad~tei n~po~ohol vystui?· 
ňovaniu dramat1čnost1 dtela, ktorá Je 
, . librete Milana Ferku miestami do~ť 
problematic~á. ~~eiká ~<?vákova ~uzt
ka!ita sa pt"eJaVUJe od zac1~tku_ d.o k;m~ 
diela. Veľmi zaujímavo Je neseny uz 
prológ operety. Pôsobí dojmem ucelené
ho hudobného obrazu, ktorý by dobre 
zodpovedal tiež ak o _časť . estrádneho 
programu. Tak)·chto m1est Je v operete 
niekoľko ktoré Xovák, podol:;n e ako 
Urba nec ' v spe,·ohre :\Iá je, vniesol d~ 
tohto operetného žánru_ zo skúsenosti 
stavania programov UV S-u; SĽUK-~ 
alebo Lúčnice. Je to obohaterue hudobn e
ho výrazu, ale tiež. určitá f~rma zachova
nia estrádneho záro·u subor ov ĽUT, 
ktoré v histórii slovenskej hudby majú 
svoje dôstojné miesto. Treba_~ie~ náležite 
oceniť pozoruhodnú kompoZ!cnu pohoto
vosť skladateľa, ktorý svojím hudobným 

prejavom často gravituje až k opernému 
hudobnému zvuku, pretkanému bohatým 
polyfonickým prúdom a navia-c tunocne
n ému v tipnou inštrumen táciou. Milan 
Novák v hudobnom prúde dotvára tak
m er každú n ovú s ituáciu. Hudbou cha
rakterizuje jednotlivé postavy, vyjadruje 
ich psychický stav, ba aj naznačuje 
dalšie rozvíjanie deja, pričom dopredu 
zaznievajú hudobné myšlienky príznačné 
pre tú-ktorú osobu alebo s ituáciu. J e teda 
Jen prirodzené, že v jeho hudobnom pro
C3Se nachádzame aj znamenité hudobné 
karikatúry, ktoré mnohé úseky deja 
náladove osviežujú. 

Op:lreta m á aj svoje nedostatky, tak 
ako väčšina nových diel. Jednou príčinou 
j e prílišná rozvláčnosť deja, založeného 
na. málo dramatickom konflikte, ktorý 
svojou hÍbkou nestačil vyvážiť jeh o 
ča.sové I'Ozloženie. V prospech diela by 
b olo h odno pouvažovať o m alých úpra
vácn. 

Promiéru operety Plná poľná lásky 
pripravil operetný súbor Novej scény 
k 13. výroču Slovenského národnéh o 
povstania. Pre tento súbor bola opereta 
skutočne ťažkým problémom, ale m ožn o 
povedať, že vcelku sa tohto problému 
aj s lušne zmocnil. Pravda, predvedeniu 
hlavne zo stránky speváckej ešte zostali 
viacerí učinkujúci veľa dlžní, no herecky 
tieto nedostatky pozoruhodne vyvážili. 
Tu treba predovšetkým vyzdvihnúť krás
ny výkon Ern9sta K ostelníka, ktorý 
často jediný dr:lal prítomné obecenstvo 
v operetnej nálade. Spevácky sa znova 
presvedčivo na výške ukázala Elena 
Kurbelová. a pomerne dobre K arol 
VJach. Pozornosť si zaslúžil v tuneleckcm 
raste napredujúci sbor a tanečný súbor. 
Orchester zaznamenal na premiére pekné 
výsledky, za ktoré možno vďačiť diri
g _ ntovi Macháčkovi. 

Opereta bola náročným problémom aj 
pre režiséra Krištofa Veselého, ktorý 
však zdarile naznačil, že k dielu b olo 
nutné pristupovať realistickou im:cená
ciou ako jedine možnou a správnou. 
Vkusné kost)'llli Ireny Schánerovej dobre 
prispievali k oživeniu diela. Výprava 
)fartina Brezinu bola p riliehavo riešená, 
najmä v druhom a treťom dejstve. Prvé 
dejstvo však potrebovalo viac vzduš
n osti. 

Plná poľná lásky je radostným prí
nosom do vývinu slovenskej operety 
a treba len očakávať, že ďalším dielom 
autori dosiahnu ešte väčší úspech. -ps-

Elena Ku1·belová u. Karol Vlach , sól·isti 
Novej scény, v hlavných úlohách 

Novákovej operety. 

Letné hry ·.- Dubrovniku 

Po celé dva mesiace večer čo večer pod 
hviezdnatým nebom, aké málokde vidiet, za 
morského šepotu či hukotu vln v prístavnom 
meste Dubrovník-u mohol človek prijíma( od 
juhoslovanských majstrov hudobného adra
matického umenia, sólistov, operných a bakt
ných súbo1·ov, symfonických a filharmonic
kých orchestrov, súborov piesní a tamov 
mnohú krásu, ktorú tieto súbory a vynika
júc-i sólisti z celej Juho8lávie celý rok pri
pravovali z diel domácich tvorcov ako aj zo 
svetovej klenotnice hudobného a dramatic
kého umenia. V tomto roku už po 6smy 
raz v mesiaci júli a auguste ožili starobylé 
ulice, pe1--nosti, hradby, kláštory, katedrály, 
vila Gundulič, pevnost Lovrienač, Revelin, 
hradné nádvoria, prÍ.9tavy, bašty a veže 
preéudesným životom, ktorý odklína opera 
a bakt z Belehradu, opera zo Záhrebu, štátne 
divadlo z B elehradu a Záhrebu so všetkými 
vynikajúcimi hercami. A host mesta Dub
rovníka , akým som bol aj ja, nevychádza 
z údivu nad životom, ktorý v hradbách 
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tohto mesta stretáva pr·i rozosvietených 
fakliach, za zvuku fan fár, rinčania stredo
vekých zbraní, čudesných povier a príhod, 
hrdinov, vojvodcov a k1·álov. Král Oidipus, 
Johanka z Arcu, Hamlet, Othello, Knieža 
Igor, Boris Godunov, lfigenia v Aulide 
ožívajú vo vynikajúcom umení juhoslovan
ských majstrov. 

Od l. júla až do 31. augusta videli 
dubrovnícki návštevníci 26 rôznych hudob
ných produkcií, v ktorých vystupovali okrem 
domácich umelcov ai zahraniční, ako Ja
náčkovo kvarteto z ČSR, ktoré svojím vy
nikajúcim vystúpením sa zapísalo do sŕdc 
juhoslovanského ludu nezabudnutelne a kto
ré nemalo páru medzi zahraničnými umel
cami. Sólisticky vystúpili klaviristi Wladi
slaw Kedra z Varšavy, Lillian Kallir 
z New Yorku, Adriana BrU[ľflOlini z Ríma, 
ktorej výkon nemožno obdivovat, huslista 
Henry Szeryng z Mexika, violončelista 
Bernard Michelin z Paríža . Z dmnácich 
I gor Ozim, lublanslcý huslista, ktorý pri 
svoj mn mladom veku (s mestským orches
trmn v Dubrovníku) zahral Mozartov huslo
vý koncert (K. z. 219) pozoruhodným 
spôsobom. Velkej a zaslúženej oblube teší 
sa aj speváčka Mariana Radev zo záhreb
skej opery, ktorá celovečerným koncertom 
pútavo a s velkými speváckymi kvalitami 
rozdávala najkrajšie piesne zo svetovej 
i domácej tvorby. Záhrebská filharmónia, 
filharmonický orchester juhoslovanského 
rozhlasu (dirigenti M. Horvat a L . J.Iata
čič), Juho.slovanský armádny sbor, Súbor 
piesní a tancov "Kolo" z B elehradu a Súbor 
"Lado" zo Záhrebu, záhrebskí sólisti s ume
leckým vedúcim A. Janigrom, Slovinské 
vokálne okteto z F/UĎlane doplňovali záži tky 
domácich i hostí. 

Ťažko je v krátkosti popísat všetky dojmy 
a záži tk?j, ktoré sa mi hlboko vryli do duše. 
Ťažko je hovoru o tom, ako ma Hamletova 
tragédia vzrušovala, ako som prežíval Othel
lov a Desdemonin príbeh, ked sa to všetko 
umocňovalo skutočnými prirodzenými hrad
bami a pevnosíami Lovrienač a Revelin, 
korunované ešte dokonalým hereckým pre
javom. Kolko kúzla muselo mať predvede
nie diela Antonína Dvoŕáka, Stabat lY.Iater, 
či Orf/ovo Trionfo di Afrodite v tomto 
prostredí, pred nádhe1'ným kamenným je
zuitským kostolom? Dva celé mesiace ?'OZ· 
dávalo toto mesto krásu svoju, ktorá je 
jedinečná svojou kamennou starobylosťou. 
Dva celé mesiace dívali sa z tmavmnodrej 
oblohy večerami hviezdy na ušľachtilé vel ko· 
lepé umenie, ktoré sa blízkym hukotom 
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mora umocňovalo v také nezabudnuteľné 
zážitky, akých som doposial nepoznal. 

K1·ása sa tu siala do ludských 8ŕdc! 
Verím, že z takýchto činov vzíde ušľachti
losť v duš·i, čo rodí a vytvára v nás krajší 
život. A. Očenáš 

čo prinášajú berlínske festivaly! Po
sledný týždeň v septembri a prvý v ok
tóbri (23. IX.- 6. X.) stoja v západnom 
Berlíne už po siedmy raz v znamení festi
valu umenia - "Berliner Festwochen". 
Tieto hudobné a divadelné festivaly majú 
zvyčajne veľmi bohaté programy s hro· 
tom namiereným na súčasné umenie. 
Prinášajú zaujímavé premiéry: vlani to 
bola opera "Kraľ Jeleň" H . vV. Henzeho, 
ktorá vyvolala "škandál" a bohaté 
diskusie. Zdá sa, že ani tohoto roku ne
bude chýbať na podobných udalostiach. 
Prvé predvedenie budú mať: oratórium 
Vladimíra Vogela: "Zánik ješitného Wa
gaduho", opera Kurta ' \'eila: "Záruka", 
balet Henzeho "Maratón" . Orchestrálnu 
skladbu Luigiho Nona "Epitaf na Lorcu" 
uvedie Hermann Scherchen, ktorý už 
po štvrťstoročie pomáha novým dielam 
súčasnej hudby v ich prvom kroku k ve
rejnosti . 

Vlaňajší festival sa p ýšil osobnou 
účasťou Igora Stravinského, ktorý diri
goval koncert zo svojich najnovších diel. 
Jeho hudba nechýba ani na tohoročnom 
programe. Mestská opera uvedie "Svä
tenie jari" , operné štúdio zas jednoak tovú 
operu ":Mavra" , ku ktorej sa radia ešt e 
ďalšie, "Ta a späť" Hindemitha a " Ab
straktná opera č. l " Borisa Blachera 
a W ernera Egka. Brittenovu operu "The 
turn of the screw" inscenuje The English 
Opera Group z L ondýna v pohostinskom 
vystúpení a za umeleckej účasti sklada te· 
ľovej, ktorý spolu so spevákom titulnej 
roly Petrom Pearsom patrí k obľúbeným 
hosťom festivalu. 

Česká hudba bude na festivale zastú
pená Káťou K a bano vo u L . Janáčka. 
Premiéra tejto opery bola t esne pred 
k oncom minulej sezóny v :Mestskej 
opere. Janáček sa hrá v B erlíne neust ále. 
Všetky berlínske oper y majú n a repertoá
ri jednu z jeho opier, "Jej pastorkyňu" 
uviedli dokonca dve naraz. V J anáčko
vých najlepších dielach je totiž niečo, 
čo nepodlieha prachu času, ani hudobnej 
histórie. Svojou tvorbou nikdy nezaují
m al štylizovaný historizujúci postoj. 

Jeho lyrika - m yslím na 2. kvarteto 
alebo na orchestrálnu suitu z "Líšky" -
je zvečnený okamžik, posvätená jedi
nečná, vždy živá prítomnosť. 

Aký div teda, že sa z predstavenia 
"Líšky Bystroušky" K omickou operou 
v Berlíne, v réži i W. F elsenst eina, stal 
svetový úspech na Medzinárodnom diva· 
delnom festivale v Paríži? Bude pravde
podobne aj jedným z vrcholov festivalu 
v demokratickom sektore mesta, na 
"Berliner Festtage" (2.-15. IX.), ktorý 
sa k onal t ohto roku po prvý raz. F estival 
má svoje ťažisko v opere a v divadle, 
no prináša zaujímavé udalosti aj v k on
certnej s ieni, vo filme, v literárnych, 
výtvarných podujat iach a ľudovej tvor
be. Novou povojnovou operou, ktorú 
festival prináša, je "Odsúdenie Lukullo
vo" od nositeľa národnej ceny Paula 
Dessaua, na text r ozhlasovej hry B. 
Brechta o rímskom vojvodcovi a gastro
nómov i (lukulské hody) . Opera mala 
svoju premiéru v Štátnej opere ešte 
pred niekoľkými r okmi. No po n ie
koľkých predstaveniach bola stia.hnutá 
z repertoáru. Skladateľ urobil podľa 
zvykov, ktoré sa už stali vzorom -
novú úpravu orchestrálneh o rúcha diela 
so zmenami, ktoré u brali na presvedči
vosti, priebojnosti a dramatičnosti diela. 
V tejt o podobe sa na repertoári opera 
neudržala. Nasledovala teda tretia verzia: 
návrat k pôvodnej forme a niekoľko 
dramaturgických zmien, ktoré vyplynuli 
z umeleckých skúseností prvých pred· 
st avení. Tak dielo uviedla lipská opera 
v m inulej sezóne za búrlivého úspechu, 
ktorý doteraz sprevádza každé pred
vedenie. 

K vari šiestim operám R. Straussa, 
k toré normálny smrteľrúk môže sčítať 
na program och berlínskych opier, pribúda 
na repert oár i Š tátnej oper y ďalšia: 
Elektra . Zato však Hallšťania poh ostin
sky pred vedú operu svojho rodáka 
Händla: "Poros" . Nositeľ národnej ceny 
O. Gerster je zastúpený svojou "Strigou 
z Passau". Expresionizmus r eprezentuje 
ešte stále "Wozzeck" Albana Berga. 

Komická opera predvedie n a festivale 
t ri Mozartove opery , Zvedavé žen y 
';y olffa-Ferrariho, Nížin u ď Alberta a Cára 
a tesára L or tzinga, v balete: Stravinského 
P etrušku a Gluckovho D ona Jua na. 
Pohostinsky vystúpi baletná skupina 
X im anez-Vargas, známa z minuloroč
n ého vystúpenia na. "Berliner F estwo· 
chen". 

Fest ival otvor ili slávnostným predve
dením Beethovenovej IX. symfónie p od 
taktovkou Fr. K onwitschného. Arv id 
Jansons bude dirigovať Mestský ber
línsky filharmonický orchester. Jeden 
z orchestrálnych koncertov festivalu sa 
venuje súčasnej tvorbe, diela Bacha 
a Brucknera vyplňujú p rogram druhého. 
Komorná hudba Paula Dessaua zaznie 
na matin é v Apollonovej sále Štátnej 
opery. Ďalšie matiné prináša hudbu sú
ča.sných západných skladateľov; diri· 
gentom je Hans L oewlein. Na deň 6. ok
tóbra sú Les noces Stravinského a Orffove 
Catulli carmina. Rozhlasovv sbor a or
chester prednesú Brahmso~o Nemecké 
rekviem. 

Prestávam s vymenúvaním a vyratú
vaním. Pýtate sa azda, ako sa to dá 
všetk o vidieť a počuť, kedy? K edy sa 
pritom spí? Dúfajme, že tých štyri 
a pol milión a Berlínčanov spolu s návštev· 
nikmi z cudziny (medzi ktor ým i azda 
n ebudú chýbať ani ďalší slovenskí skla
datelia) to už n ejak zv ládnu. 

Stručný prehľad hudobnej náplne 
oboch festivalov d okazuje , že Berlín ne
prestáva byť významným kultúrnym 
centrom hodným svojej veľkej tradície 
a dôstojného p oslania hlavného mesta. 

Pavol S imai 

HLASY NAŠICH ČITATEĽOV 

Ako bližšie k poslucháčom! I keď nie 
som aktívnym hudobníkom, sústavne 
s neobyčajnou vážnosťou a vnútorným 
uspokojením i radosťou sledujem váš 
n ový mesačník. Okrem iných prí§pevk ov 
ma upútal článok Eugena Simúnka 
"Poslucháč a súčasná slovenská hudba'' 
svojou aktuálnou pravdivosťou, i keď 
autor konštatoval iba fakty, ktoré sú
časne sa n esnažil riešiť, nepodával kon
krétne návrhy na zlepšenie konštatova
n ého. Áno, ešte dnes je veľa pasívnych 
poslucháčov, ktorí nepociťujú alebo už 
nepociťujú vnútornú potrebu n eustálej 
aktívnej snahy prepracovať sa a dospieť 
n a úroveň zaži tia a pochopenia au torovho 
estetic. ideálu. Dnes popri rozmachu bu. 
dovateľskom je tiež n ajprudší rozmach a 
vzrast hudobného umenia a umeleckého 
v ývinu. Práve pre t ieto dva závažné 
dôvody treba bojovať u nás tým roz. 
hodnejšie a s elánom o vedomý a sam o· 
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zrejmý záujem poslucháčov, najmä o no
vé diela súčasných a utorov. 

T ento boj sa už vedie, ale nie plánovite 
a účinne na všetkých frontoch, 'o všet
h.Jŕch formách, ale iba po jednotlivcoch, 
skupinkách a nie na masovej základni. 
Musíme konštatovať, že počet rôznych 
hudobných podujat í sa na C3lom ::llo
vensku via{: ako zdvojná3obil, okrem 
toho Sväz slovenských sKladat ofov príle
žitostne vysiela svojich členov do miest 
a dedín, kde sa sklad.tt~lia osobne snažia 
aj živým slovom priblížiť svoje diela 
k pracujúcim. Na koncertoch dostane 
návštevník program s niekoľkými cha
rakteristickými črtami o skladateľa" i 
a lebo o jeho die le . No každému sa do rúk 
už n edos tanú publikácie o živote a tvo
rivom profile popret.ných slovensk),ch 
skladateľov. No toto nie sú masové akcie 
prevádzané plánovite. Ani na školách 
sa hudbe nevenuje taká pozornosť, ktorá 
by sa prenášala n epriamo aj na rodičov 
žiaka. 
Oveľa účelnejšie by napr. bolo, keby 

návštevník už pri zakupovaní vstupeniek 
na koncer t dostal program s krátkou 
výstižnou a každému pochopitdncu cha
rakteristikou nielt n skladateľa, ale i 
predvádzaného diela. Na koncerte by 
mal potom poslucháč Yäčšiu radosť 
a vnútorné uspokojenie, že dielo lepšie 
porozuroel. 

Takto by sa malo postupovať najmä 
pri koncertných zájazdoch, kde živé 
slová skladateľa alebo koncertného umel
ca by len nadväzovali na vopred už vy
danú a prečítanú charakteristiku. Takto 
b y mali postupovať aj učitelia a profesori 
pri nacvičovaní skladby a to nielen na 
hudobných školách. 

Televízia by mala v spomenutom boji 
veľa n ových krásnych príležitostí. Tele
víznemu divákovi by azda nemalo po
stačiť iba počutie hudobného d iela a pri
tom vidieť napr. zábery spievajúcej 
sopranistky a jej klaviristu. Pri televízii 
by sa mali hľadať ešte iné vizuálne formy, 
ktoré by nálady skladby bližšie charakte
rizovali. 

Pokúsil som sa načrtnúť niekoľko 
spôsobov, ako rý chlejšie a účinnejšie 
pristupovať k získaniu vedomého záujmu 
u poslucháčov hudby . No iniciatíva 
tých, ktorým boj o lepšieho poslucháča 
leží na srdci, iste prinesie lepšie spôsoby. 
Predovšetkým musíme začať pri našich 
deť_och, ktoré tej umeleckej krásy potre
bujú do svojej ž ivotnej prípravy čo naj
viacej. Vlastimil Pehal 
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Hudobný archív 
Slovenského hudobného fondu 

zapožičiava symfonickým orchestrom, komorným sú

borom a hudobným inštitúciám i jednotlivcom 

kompletné orchestrálne a notové materiály 

slovenskej hudobnej tvorby 

na verejné predvádzanie alebo na študijné a iné ciele. 

Archív SHF má k dispozícii už vyše sto komplet

ných materiálov symfonických diel slovenských skla

dateľov a vyše 30 materiálov slovenskej komornej 

tvorby. 

Na osobitné požiadanie vyhotoví Slovenský hudobný 

fond a odpredá za výrobnú cenu i materiály skladieb 

slovenských skladateľov, ktoré momentálne nemá na 
sklade, pravda, pokiaľ ich nezaradilo do svojho edič

ného plánu niektoré vydavateľstvo (SVKL, Osveta, 

SDĽUT). Postupne sa vyrábajú i materiály hodnotnej 

estrádnej i tanečnej hudby. 

Využite služieb Hudobného archívu Slovenského 

hudobného fondu. Objednávky posielajte na adresu: 

Slovenský hudobný fond 

Bratislava 

Gorkého 19, telefón 259-10 

R~dakčná rada: dr. Ladislav Burlas, dr. Teodor Hirner, Šimon Jurovský, doc. dr. Jozef 
Kresánek, prom. hist. Ladislav Mokrý, Andrej Očenáš, dr. Roman Rychlo, prof. Ján 

S trelec, prof. Eugen Suchoň, dr. Eugen Šimúnek. 
Vedúci redaktor: dr. Jozef š amko. 
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SLOVEN§I(Á HUDJBA 
ROČ~ÍK I. I OVEMBER-DECEMBER 1957 ČÍSLO 8- 9. 

ECG EX S UCH0:5:' 

Živý odkaz Antonína Zápotockého 

Trúchlivá zpráva o náhlej , neočakávanej smrti nášho prezidenta súdruha 
A. Zápotockého vyvolala vo mne spomienku na jedno stretnutie s nim, 
ktoré mi zostane navždy v pamäti . . 

Pri príležitosti celoštátnej konferencie Sväzu československých sklada
teľov na jar r. 1955 bola k prezidentovi vyslaná pozdravná delegácia Sväzu 
priamo na Hrad. 1\'Iusím povedať, že sme sa pri tej to návšteve na začiatku 
snažili byť veľmi oficiálni. Posolstvo Sväzu čítal predseda s. Dobiáš v pred
písanom " pozore" diplomatov a my, delegáti sme prežívali slávnostnosť 
chvíle, ktorú človek mimovoľne pociťuje, keď stojí pred hlavou štátu. No 
len čo sa slova ujal prezident, zmenila sa situácia. Oficiálnosť návštevy od
zbrojil s usmievavou bezprostrednosťou a niekoľkými jasne formulovanými 
vetami ďakoval za pozdrav a optimisticky kreslil perspektívy, ktoré nás 
v budúcnosti čakajú. 

Potom nás vyzval, aby sme si sadli a sám dal podnet k srdečnej rozprave 
o hudbe. Boli sme prekvapení o jeh o informovanosti o všetkých umeleckých 
i organizačných otázkach a jeho zdravými názormi. Hovorilo sa o skladbách , 
o hudobnom školstve atď. Keď som videl, s a.kým živým záujmom sleduje 
s. prezident naše problémy, obrátil som sa na neho priamo s touto poznám
kou: Súdruh prezident! S uspokojením konštatujeme, že náš štát a strana 
sa jedinečným spôsobom postarali o tých. ktorí hudbu pestujú. Máme Sväz 
skladateľov, ktorý sa stará o stavovské záujmy skladateľov i výkonných 
umelcov. Máme Československý hudobný fond, ktorý v dejinách nikdy ne
slýchanou štedrosťou podporuje československú hudobnú tvorbu. Máme 
dôsledne vybudované odborné hudobné školstvo od najnižšieho po najvyšši 
stupeň, ktoré sa stará o výchovu skladateľov, inštrumentalistov a spevá
kov. Máme štátom dotované umelecké telesá, Filharmóniu a iné orchestrálne 
súbory atď. atď. O tých , ktorí hudbu prevádzajú je n a všetkých sektoroch 
postarané. No dovoľujem si konštatovať, že nie je postarané o tých , ktorí 
hudbu počúvajú. Otázka estetickej výchovy širokých más sa improvizuje. 
Ak to takto pôjde ďalej , nebudú mať pomaly skladatelia komu písať a ume.lci 
pre koho hrať a spievať. Hudobná a vôbec estetická výchova bola z osnov 
všeobecnovzdelávacích škôl vyškrtnutá práve vo vyšších ročníkoch , kde 
sú deti pre vnímanie umenia najprístupnejšie a my sa nazdávame, že otázku 
popularizácie umenia treba v prvom rade riešiť povinnou estetickou výcho
vou na školách všetkých stupňov . 



Nikdy nezabudnem, s akým zaulmom sa ujal s. prezident skúmania. 
tohto problému v našom kruhu. Dal sa informovať o podrobnostiach a sám 
sa vyslovil k veci asi takto: " Význam umenia. najmä spevu a hudby treba 
vysoko oceňovať. Pozrite, ja sám nehrám na žiadnom nástroji a keď spievam, 
veru nie som si istý, či spievam bezchybne. No spomínam si, že v ťažkých. 
chvíľach života, keď som sedel za mrežami žalára, stále som cítil potrebu 
spievať. A spieval som. Možno falošne a nekultivovaným hlasom, ale spieval 
som zo srdca. Bol to spev, ktorý ma. utešoval, ktorý vo mne udržoval ná
ladu pokojného ducha. Môj spolutrpiteľ -väzeň , súdruh Jaro mír Do lanský. 
ma pobádal: ,Jen zpívej , Toníku, zpívej. Zpíváš falešne, ale to nevadí, jen 
zpivej !' A pokiaľ ide o výchovu ľudu, máte pravdu. Sme národ so starott 
tradíciou vo výchove. Sme národ Komenského a je našou povinnosťou ,. 
aby sme vec vyriešili ... " 

Odchádzali sme od prezidenta s hrejivým pocitom, že nás vypočul a po
chopil človek, ktorý pozná silu umenia. 

Teraz odišiel. Niet ho viac medzi nami. No jeho odkaz žije! A je našou 
povinnosťou tento odkaz splniť. 

Pamiatke A. Zápotockého 
Dňa 14. novembra t. r. uskutočnilo sa smútočné zasadnutie Výboru 

Sväzu slovenských skladateľov, na ktorom smútočný prejav povedal pred
seda Sväzu slovenských skladateľov, laureát štátnej ceny, Dezider Kardoš: 

Vážení súdruhovia! 

13. rwvembra t. r . o 5. hodine rárw dotlklo šlachetné srdce súdn tha Antonína. 
Zá;potockého, srdce vel kého staviteľa socializmu, srdce štátnika , srdce 'ztmelca. 
Smtttná a prebolestná zpráva. rf'archa doľahla na nás všetkých a naše vzrušené. 
mysle nechceli 'ltverit, nechceli prijať zvesť najsmutnejši'lt. Odišiel stm·ostlivý 
otec, mzvážny hospodá1·, veľký pat1·ón nás u1nelcov. Odišiel neochvejný bojovník 
za lepší zajtrajšok, bojo'IJ-ník za práva m botníkov a inteligencie. M á?ne v čer
stvej pamäti, ako neraz pochválil naše diela, našu hudb'lt, ale a j pokritizoval 
a mal vážne výhrady. Keď sme ho v roku 1955, ako predstavitelia Sväzu Č8. 
skladateľov navštívili na Hmde, šimko sa mzhovoril o našej tvorbe a nem z 
zdôraznil, že si nás, hudobných 'ltmelcov, obľúbil pre našu úprimnosť, otvorerwsť 
a priamosť. ]{ iež by sa tieto t1·i slová stali mottom nášho života a našej htuiby. 
Pri rozlúčke nám povedal: "Drahí p1·iatelia, želám vám, aby vaša tv01·ba 
v piesni , v hudbe i v tanci vyjadrovala veľkosť, krásu i radosť rwvého budova
telského života českého a slovenského ľudu, jeho nezdolnú vôľu v p1·ekonávaní 
prekážok i v dosahovaní slávnych víťazstiev!" A no - tento odkaz nie je možné 
nesplniť! Súdruh Zá1Jotocký nezomrel, jeho myšlienky a diela ži jú medzi nami 
a b1uiú žiť navždy v našich STdciach. 

Po prejave predsedu SSS Dezidera Kardoša prítomní povstaním uctili 
p_amiatku súdruha Antonína Zápotockého a schválili sústrastné telegramy 
UV KSČ, Predsedníctvu vlády republiky Československej a súdružke ~1árii 
Zápotockej. 
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ANTONÍN NOVOTNÝ 
Celý náš pr acujúci t ud s nadšením uvítal votbu nového prezidenta, 

verného syna našej robotníckej triedy, obetavého bojovníka Komunistic
kej strany československa, skúseného politického pracovníka a organi
zátora, prvého t aj omník a OV KSČ 1súdruha Antonína Novotného. 

Slovenskí skladatelia sa s radosťou pripojujú ku gr atulantom a nové
mu prezidentovi stubujú, že ešte usilovnej šie budú budovať svoju socia
listickú vlasť a pod vedením \strany pôjdu k ďaWm úspechom na poli 
hudby a vytvárania vzťahov šťastlivých, socialistických t udí. 



Nech defilujú veky, nech znejú kantáty! .. . 

Nech defilujú veky, ak 1náme zhodnotil prínos V elkého októbra. 
Nech defilujú v plnej hrdosti so zástavami a znakmi svojej velkosti, nech 

pred naše zraky vystupujú ich oslnení korifeji, a nech hlásajú svetu, ako sa 
·v nich človek stával velkým, skvelým a krásnym. S lovo má človek - syn 
revolúcie a jeho slovo je triezve. J e to ten, ktorý nevyrástol v palácoch, ale 
naučil sa násobilku dejín v prízrakoch umelej tmy a utrpenia, a ktorého 
svedkovia boli po roky nevypoč·utí. Je to ten, čo pozná lesk i úspechy organizo
vaného pokrytectva tam, kde mali nastúpil opravdivé hodnoty. 

Nech teda predstúpi prvá hoc antika, a nech sa predstaví tá "vždy svieža". 
Veď právom: svety jej uzna.li prvenstvo v mnohom: v rn,ttslení, umení, hrdinstve, 
ba i v tom, že vlastne v malom podala rozJJätie pre 1·ozvoj kultúr od apolónskeho 
jasu po mystické JJrvky dionýzcvské. 

No na výstrel z Auróry strhla sa opona, čo tvorila dekórum, a žiara Zeusa 
i sviežosť antiky sa javia podstatne skrornnejšie. Počttje8 1·inčanie okovov; sú 
ako S'ÚČas( otmka, čo vypäl hruď a zúfalo volá: Harmónia tela a duše, kalo
kagathía, hrdinstvo myšli6nky, vojenských pa žíl? Á no, ale kde je druh môj 
P r01neteus, kde horkosť jedu Sokratovho a kde som ja, otrok!? 

Nech predstúpi feudálna doba, chvastavá láskou k blížnemu. Vyrástla síce 
z bázne otroka, ale vytvorila hodnoty trváce. Vidíš tu hradby, vidíš tu chrámy 
s obrazmi, sochami i žalmami. Vyjadril túžby v nich zmietaný clovek , gotický 
človek. 

Z biedy a trápenia umbil symbol a vtesal ho do studeného katneňa. J eko 
duch zatial za znenia chorálov a na krídlach tymianu chystal sa vzlietnuť do 
raja. A vzlietol. Ale otrokár, a dal si na to zhotoviť baldachýn, pozlátené rúcho 
a na laMí šta·rt balkóny v ch1·ámoch. Dolu však, po zemi, valia sa prú.dy, prt'uly 
vyschnutých bedámv, s ťažkým, krokom, s ťažk01t však mysľou a neuveritelným 
~u·čením: glebae adstricti (ich ·rečmt: k zemi prikovaní) . 1.lfajú i kuttúrne pro
priety: dereš a biblút. 

V šak budí sa sú.dnost: t·isícov, vyvstáva sila 1·ozum1.t ·a sa1·kazmom kypiaci 
človek, ktorému múdrosť je moc, lcročí pred tyrana s jasným pokladom: Nádhera, 
chorály, baldachýn, tymian, zlátené níchal? Snáď to i správne je! Ale čo 
ordálie, inkvizície, mučivé JJlamene hraníc s dusivým dy1nom z tiel kacírov 
a stríg, čo s mocou prírody, čo s 1nojou schopnosťou, čo so mnou ? Ja som 'l.tŽ 
TJrekrocil oceán! Zo8túp teda do rakvy, tyran! 

N astupuje doba buržoázna. 
Zvíťazil v nej 1·oz1.tm človeka, objavil nové možnosti, blahobyt založil na práci 

strojov a veľkosť na schopnosti bankára. Krásne sa takto bulváre rodia, krásne 
fasády stavajú! M údrosl jt sila, múdrosl je moc a človek, čo postráda, všetko 
ňou zi.ska. Ale beda! Zabúda na mieru prá·va a z jeho schopnosti rodí sa osud 
proletám. 

Preto znel signál z Aurory. .. 
Pt·eto sa zdvihol proletá1· a jeho tvá1· zjasňuje zápal: Múdrosť, rozum, schop

nosť! ? Veď dobre! Ale či vážne tak, že múdrym byť iné je pre teba, a iné pre 
mňa ? Pre teba koristiť a pre mňa dať sa ? Nie, pane! liUulmsť je. pevnosť 
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komunizmu. Ona má typický znak: hovorí rečou dejín. Staval stroje proti 
človeku úspešné je síce, no nijako nie múdt·e. Obmcaí hlavne diel na ~ezbmn
ných, hnat: pluky sumvcov proti hladným, ot~očit: nanovo, oif??rné Je. Tjm 
viac, že to vedieš premyslene, s ú~mevom v salonoch a za pouut~a kalkulac~ek 
a rotačiek. 

Rozum1:ee záchvevom, túžbam sŕdc miliónov bolo pod úmveií tvojej múdt·osti . 
J a. kmwoarmejec, účtujem dnes bez kalkulačky, ale s násobilkou dejín: tt·ojej 
poÍitike koniec! Hrózm~ si s~ítil ty mň~, l~rÓz'I.L ti v:aciam .. . Rozum si z~u~il na 
zločiny. ~pechy sú ti ob!!.a lobou! K 1·1štal;, pap_Z:my tVGJ.1Ch h?;to~· ma~ tba ~ 
cenu koncentrákov! Kmial: a .šampanské, co pornJa8, malt by tt par:hnut: lcrvou. 
Konečne, v&iím~ cigár a tvojich rlám va1·i vyhlas'l.tjP.~ konkurenci tt plynovým 
komorám.'? 

Chápeš už to, čo ti vravia moje päste! ? ... 
J e treba nástu1J novej epochy, epochy socializm1t. T ej nech z·nejú kantáty, 

majú čím znieť! 
Výstrelom z Aut·óry rodí sa svet nový. Lám1L sa okovy, drúzgaj~ deTeše, 

buržoa nemá viac nadhodnotu. Pomstenú tu vidíš krivdu otmka, knvdtt ne
valníka i krivdu proletára. 

Rodí sa svet nový. Človek v ňom s úžasom a hladným zrakom hladí na pre
krásne obzory. 

Nový tu vladár - hospodár, robotník, určuje vývinu smery: Statočným člo
vekom buď človek človeku, nie vlkom jak boli páni až do nášho veku; práca ~ 
vykúpi, tú maj t·ád, ona ťa nakoniec zbaví dt·iny; lampáše zahoď, veď s~nko tt 
svieti , ony ti len v dobách temnoty slúžili , život je krásny, nastav mtL tvát· t ht·ua, 
rozviň sa naplno a buď šťastný! 

N ech ~nejú kantáty touto rečou! Nech znej-ú jadrne, jednoducho, veď takto 
znie i reč robotníka. No nech znejú mohtLtne, tak ako náplň, ktorou skvelé jeho 
podujatie dýcha . J e to nč nová; nové v nej základy, nové v nej ciele, nová tu 
dejín syntéza. Nový v nej človek je, i potreby b'll:d;; ~at no~é, nov~ ~ro~Y. 
a ·rozlety ši-roké. Žiada si nielen pesničku pre mdu, zwda st o SVOJeJ prac~ 
symfón_iu; žiada si oslávil dt·užstevnú celinu a túži sa pripravit: na let do 
vesmíru. . 

K rása mu je vecou diela i sŕdc, t·ozvíja dedič.stvo storaké, zdravé, teší sa 
z ú~pechu, rozmachu národov a chápe i pott·eby černoclwve. Tým kladie zá
klady, tým stavia ciele mierovej dmžby národov. 

Nech znejú kantáty na slávu hrdinov, na slávu ideí revolúcie! Vď_aka im 
máme dnes v nárttčí slobodu, ktorá má zát·uky v lude a vede. V ďaka tm vstá
vajú národy zgniavené, ktoré už myšlienka socializmu vedie. 

Nech znejú kantáty celému svetu, i kecl zlost: odpm·cov neutícha! Nech bijú 
do svedomia vládcov War-Company a strojcov atómových zbraní! Nech znejú 
na ~ťaž v práci a ludskosti, na s~íťaž kto živly prírody skrotí. 

Nech znejú kantáty! Veď. treba zažehnal dunenie diel, JJrelievanie . krvi 
a t1·hanie žim)ch tiel! . . . ' Alexander Hn·ner 
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L.BURLAS-L . MOKRÝ 

40 rokov slovenskej hudby 
Za zásadný prínos uplynulých 40 rokov 

ro:r.voja slovenskej hudby treba označiť 
vznik profesionálnej hudobnej kultúry na 
jednej strane a vznik slovenskej národnej 
skladateľskej školy na strane druhej . 
Obe t ieto stránky sú navzájom d ialektic
ky spojené a sa podmieňujú. Preto ich 
musíme pri hodnotení vývinu slovenskej 
hudby od Veľkej ol.."tóbrovej socialistickej 
revolúcie sledovať vo vzájomnom súvise. 

O Veľkej októbrovej socialistickej revo
lúcii ako medzníka v o vývoj i slovenskej 
hudby nehovoríme náhodne. Októbrová 
revolúcia bola tým činiteľom, ktorý r oz· 
hodujúcim spôsobom prispel k národnému 
oslobodeniu Slovákov a t ým k vytvoreniu 
predpokladov pre rozvoj národnej kul
t úry . Je prirod zené, že z hľadiska. celo
svetového "}-vinu hu dobnej kultúry je 
revolúcia m edzníkom predovšetkým 
v t om , že v prvej socialistickej krajine 
boli položené základy pre obrovský roz· 
voj dem okratického, humanistickéh o hu
dobného umenia, umenia, ktoré p restalo 
byť exkluzívnou záležitosťou úzkeho kru
hu ľudí. U nás sa vplyv Októbrovej revo-

lúcie nemohol hned prejaviť v tvorbe, 
veď tá v tom čase takmer živorila. J ej 
dosah v našich pomeroch bol viac povahy 
politickej a sociálnej . 

H lavný rozdiel medzi slovenskou hud
bou predprevratovou a poprevratovou je 
v tom, že po vojne vznikli pr vé slovenské, 
resp. československé projeBionálne hudob· 
né inštitúcie. Tým bol umožnen ý rozvoj 
slovenskej hudby na širšej spoločenskej 
základni. Národná hudobná kultúra pre
stala byť záležitosťou niekoľkých obeta. 
vých skladateľov, ale začínala sa uplat
ňovať okrem tvorby v ďalších zložkách , 
ktoré zahŕňame pod pojem hudobnej 
kultúry. 

Po vojne v:mikl i najpotrebnejšie hu
dobné in.štitúcie, nevyhnutné pre pest o
vanie hudby . Stalo sa .tak za pom oci 
a často priamo na popud českých hudob
níkov , bez ktorých by sa. slovenská hudba 
sotva bola vedela rozvinúť takým spôso
bom . 

Tak vzniklo v rokoch 1919-20 S loven
ské národné divadlo. Tomuto ú stavu vy
tyčovali program veľmi vznešený a zod. 
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povedný, po
dobný tomu. 
ktorý český n á
r od uložil svoj 
mu divadlu. Vy
chovávať ľud a 
bojovať za ume-
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Z kantáty J. L. Bellu: Jánošíkova svadba 

postupne dostávala na vyššiu úroveň 
a až po niekoľkých r okoch bolo možné 
zaviesť vyučovanie konzervatoriálneho 
t ypu. Pritom právo ver ejnosti b olo škole 
priznané iba po piatich rokoch faktického 
konzervatoriálneho účinkovania - v r. 
1928. 

Pre počiatky našej hudby p o I. sveto
vej vojne je pritom chara-kteristické, že 
i keď boli viacerými ústavmi položené 
zákla dy pre rozvoj profesionálnej hu dob
nej kult úry, dôležitú , temer rozh odujúcu 
úlohu i naďalej hralo ochotnícke pestova
nie hudby. Obidve zložky: tzv. profesio
nálna (silne prerastená amaterizmom) 
a vyslovene amatérska, so silnými pozí-
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ciami konzervn atívneho meštiactva, sa 
uplatňovali vedľa seba ako rovnocenné 
zložky. 

V hudobnej tvorbe sa nové kultúrne 
pomery n eodrazili hneď po I. svetovej voj 
ne. Nezačal pôsobiť žiadny nový výrazn ý 
skladateľský talent a tak zodpovednosť za 
rozvoj hudobnej tvorby ležala na pleciach 
ľudí, ktorí začali tvoriť ešte pred vojnou, 
kedy prípadne a j vznikli ich najvýznam
nejšie diela. Myslíme tu menovite na 
Mikuláša Schneidra-Trnavského, Viliama 
Figuša-Bystrého a Mikuláša Moyzesa. 

Pre poznanie stavu slovenskej hudob
nej t vorby boli významné prvé d va kon
certy slovenskej hudby v Prahe. Slovenská 

•• 

A. Bagar, i11ikuláš Schneider-Trnavský, Frico K afenda a E. Suchoň 
pri slávnostnom odovzdávaní dekt·étu národného umelca Trnavskému 

v budmerickom D ome spisovatelov v auguste 1956 

hudba sa tu po prvý raz stretla s vyspe
lý m publikom. Na t om to fóre najlepšie 
bolo m ožno zistit, aké boli vývoJové 
problém y slovenskej hudby. Je príznač
né, že Zdenf\k Nejedlý v kritik e prvého 
koncertu upozornil, že slovenskej hudbe 
nechýba ani tak technická príprava, ako 
pokroková idea slovenskej národnej hud
by, ktorá b y dávala celému tvorivému 
úsiliu zmysel. 

Najvýznamnejšími udalosťami prvého 
-desaťročia boli premiéry B ellových skla 
dieb,_predovšetkým jeho Kováča Wielan
da. Uspech b ol prirodzene veľký, no to 
.nemohlo zastrieť skutočnosť, že t ieto 
d iela prišli n eskoro, že v tom čase Bella 
už nemohol byt programom slovenskej 
hudobnej tvorby. Pom ýlená bola aj snaha 
prof. dr. Orla urobiť z Bellu pokračovateľa 
-vývojového radu Smetanar-F ibich. Nová 
s lovenská kompozičné. generácia, ktorá 
sa v tom čase formovala, na Bellu nenad
viazala a ani nadviazať nemohla. 

Mimo hlavného vývojového prúdu zo
stal aj Figuš so svoj ím " Detvanom " . Na 

· jednej strane treb a za vplyv nových pod
mienok poyažovať to, že sa F iguš vôbec 
podobral komponovať operu, n a druhej 
s trane vidieť, aké malé boli vtedajšie ná
roky, keď sa národná opera ch ápala tak 
jednoducho. A pritom bola už dávno 
·známa sm etanovská koncepcia! V jednom 
však bola inscenácia ,,Det vana'' n esporne 
významná . Kritickým vyrovn ávaním tou
to operou ujasňovali sa. u nás princípy 
národnej hudby slovenskej a ukázala sa 
nemožnosť pokračovať vo Figušovej skla
dateľskej línii. Najzreteľnejšie sa o tom 

vyslovil I van BaUo, ktorý vystúpil s no
vou, pokrokovou koncepciou slovenskej 
národnej hudby. Táto koncepcia nezo
stala bez vplyvu na v tedajších mladých 
slovenských k om ponistov. 

V súvise s povojnovou slov. hudobnou 
tvorbou si musíme uvedomiť istú odliš
nosť situácie v jednotlivých zložkách po
prevratovej vtedajšej slovenskej kultúry. 
Kým v l iteratúre a vo výtvarnom umení, 
ďaleko rozvitejších než hudba, dochádza 
u ž po vojne k istému rozčleneniu síl, 
k utvoreniu smeru, usilujúceho o p okro
kovejšiu orientáciu s lovenského umenia, 
v hudbe t ento proces začína až v tridsia
tych rokoch. Pre tento proces diferenciá
cie v slovenskej hudbe zohrali hlavnú 
úlohu dva faktory: p.ástup radu nadprie
merných talen tov a pražské prostredie: 
nová slovenská hudba je nemysliteľná 
bez styku s českou modernou a jej pro
stredníctvom s cel~-m svetovým hudob
ným dianím. Praha bola v tom čase jed
ným z cen tier novej hudby a vari nikde 
vhodnejšie ako tam sa nemohli formovať 
nové skladateľské kádre slovenské. Pô
sobilo tu t iež pražské k onzervatórium, 
učilište s vynikajúcou odbornou úrovňou 
i učiteľská osobnosť Vítezslava Novák a, 
ktorý slovenským skladateľom ukazoval 
vzor a j v pom ere k slovenskej ľudovej 
piesni, čo bol jeden z ich hlavných pro
blém ov. 

Generácia rokov tridsiatych, i keď sa 
vzdelávala v P rahe, nemohla s i k tamoj
ším podnet om vytvoriť stanovisk o ne
závislé na domácich pomeroch. Preto sa 
stretávame so zjavom, že sa v tvorbe 
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i myslení mladých skladateľov, podobne 
ako mladých výtvarníkov a literátov, 
spájajú podnety české a cez ne podnety 
svetovej moderny i revolučného proletár
skeho umenia s otázkami domácimi. 
Charakteristickým spôsobom sa to pre
javuje napr. na tvorbe Alexandra Moy
zesa, prvého príslušníka mladej generá
c ie, ktorá v tom čase osciluje medzi na
podobň.ovaním módnych v~·bojov doby 
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a vyrovnávaním sa so slovenskou ľudo
vou piesňou. Pomer k ľudovej piesni bol 
vtedy problémom špecificky slovenským; 
česká hudba ho už vtedy nepociťovala 
tak intenzívne a aktuálne. Tým však, že 
sa u nás nové smery prijímali v súvislosti 
s vvro'\rn.ávanírn sa s ľudovou hudbou ako 
nafživšou národnou hudobnou tradíciou, 
bolo tu dané korektívum, ktoré v koneč
ných dôsledkoch pomáhalo nájsť smer 
najlepšie zodpovedajúci našim pomerom. 
Je zásluhou generácie rokov tridsiatych, 
že dokázala z podnetov doby vybrať to, 
čo sa u nás uk~zalo vývojaschopné. Tým 
splňala dvojakú úlohu: predovšetkým 
pozdvihla slovenskú tvorbu na úroveň. 
doby, súčasne to však urobila spôsobom 
individuálne slovenským. Tým boli 
v tridsiatych rokoch položené základy 
slovenskej skladateľskej školy. 

Ideová orientácia t e jto školy bola pod 
vplyvom prúdov, rozšírených v pokroko
vej časti československej kultúry. Prí.
značný pre iíu bol odpor proti prežitým 
konvenciám umeleckým i spoločenským 
a meštiactv u ako ich nositeľovi, opájanie 
sa skutočnosťami predtým nepoznan~·mi, 
hľadanie nového tvaru a výrazu (v súvi
slosti s tým objavovanie ľudovej hudby} 
a vedomie veľkej mravnej zodpovednosti 
voči národu. Pre pochopenie pomeru gene
rácie tridsiatych rokov k ľudovej piesni 
tre ba si uvedomiť., že j ej vzť.ah k folk! óru 
a prostredníctvom neho k ľudu bol moti
vovaný celkom in)'Illi pohnútkami, než 
pomer predchádzajúcej generácie. Tera:r. 
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už nešlo o oslavn ý prístup k Iudu, ale 
o prístup, vychádzajúci z hlbšieho pozna.
nia sociálnej skutočnosti. Išlo o objavenie 
ľudového človeka ako najpozitívnejšej 
zložky národnej, o stotožnenie sa s .i!Jho 
zápasom o spravodlivejš í svet. S prehlbe
ným pozr~aním ideovým išlo ruka v ruke 
i hlbšie poznanie umelecké. V ľudovej 
piesni sa začali objavovať nové vrstvy, 
nové štýly, nové kompozičné možnosti. 
Vcelku však ľudová pieseň. nebola len 
zdrojom nového vs·razu, neposkytovala 
iba možnosť voľnejšieho narábania s to
nalitou, zaujímavé modálne harmonické 
útvary, ale bola tiež východiskom nového 
pomeru ku skutočnosti. To b ol moment 
pre ďalší v ývoj slovenskej hudby mimo
riadne závažný . 

Vari najdôležitejšou podmienkou pre 
dozretie ideového profilu tejto generácie 
b ola celková spoločenská situácia. v trid
siatych rokoch, v rokoch najväčšej h ospo
dárskej krízy kapitalizmu. Vtedy sa 
ot riasli základy vtedajšieho svet ového 
hospodárskeho a spoločenského systému. 
V dôsledku toho proces diferenciácie aj 
v umeleckej oblaati kultúrnej prebiehal 
so zvýšenou intenzitou. Každý umelec si 
musel zvoliť miesto alebo na strane staré
ho poriadku, alebo na strane pokrokových 
síl. Slovenskí komponisti sa priklonili na 
druhú stranu. Svedectvom toho sú ich 
v iaceré diela vyrastajúce z problematiky 
sociálnej. Tu treba spomenúť napr. kan
tátu Alexandra Moyzesa "Demontáž" n.a 
Poničanovu poéziu. K tomu však, aby sa 
ideová diferenciácia slovenskej hudby 
uskutočnila do dôsledkov, neboli ešte 
v tridsiatych r okoch podmienky. Sloven 
sk á hudobná kultúra, i keď v nej n astú 
pila n ová generácia, opierala sa o veľmi 
slabú základňu tvorcov i poslucháčov. 
V dôsledku t oho rozlíšenie na· zložky 
progresívne a konzervatívne bolo stále 
vecou individuálnou. Preto sa revolučný 
radikalizmus tridsiatych rokov ďalej n e
prehlboval, zostala tu však celková po
kroková orien tácia, rozv íjaná najmä v po
m ere k ľudovej kultúre . B ola t o orientá
cia realistická, opretá o realistickú tvori
v ú m etódu. Je príznačné, že sa postupne 
upúšťa od experimentovania a pomer 
k svet ovej a domácej tradícii sa začína 
kryštalizovať. Okolo roku 1935 už bolo 
jasné, na čo chce nová generácia nadväzo
vať a čo bude pre im v ýchodisk om ďalšie
ho vývoja. Tým možno vysvetliť to, že 
sa slovenskej hudby prakticky ned otkli 
mnohé výbo je svetové (napr. dodeka
fónia). Na druhej strane, i keď zostali 

.J. Kubi<·ka: Eugen Suchoň 

ako vzory iba skladatelia neskororoman
tickí a impresionistickí, podarilo sa z tejto 
základne vytvoriť šp ecifick$· slovenský 
národný sloh a prehlbovať ho žánrove. 

Druhý reprezentant novej slovenskej 
hudby, nastupujúci takmer súčasne 
s Alexandrom Moyzesom , Eugen Suchoil, 
n eprechádza! takým zložitým vývojom 
ako Moy zes. V jeho t vorbe od počiatku 
možno sledovať príklon k istým výrazo
vým sféram. Preto bola jeho t vorba 
priamočiarejšia, i keď sa v zásadných 
líniách neodkláňala od toho, o čo sa usi
loval Alexander Moyzes. Suchoň už v trid
siatych rokoch prejavil svoj talent i orien
táciu napr. v cykle piesní Nox et solitudo 
na básne I vana Krasku. Vo výbere básní 
i ich hudobnom spracovaní sa ukázalo, že 
v Suchoň.ovi získava slovenská hudba 
veľký a veľmi senzitívny talent. To pla 
tilo i pre jeho nasledujúce skladby, no 
jeho ideová orientácia sa nazjreteľnejšie 
prejavila v Baladickej s:y.ite op. 9. (1936) 
a v monumentálnom "Zalme zeme pod
karpatskej" (1938). Žalm zeme p odkar-
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pat skej , strhujúci obraz úžasnej biedy 
a súčasne veľkej viery slovenského člo
veka, je viac než len výk rikom: je monu
mentalizáciou týchto skutočností. Z tých
to výrazových pohnút-ok vyplýva aj Su
choňova hudobná reč : jeh o prísna práca 
stavebná a tematick á, dôraz n a výrazo
vosť h armoniky a n a motivickú individu
álnosť. 

Popri spomínaných skladateľoch, ktor í 
už v polovici tridsiatych rokov i pred 
verejnosťou vystupovali ak o hotové skla
dateľské osobnosti, formujú sa v tom 
čase další skladatelia, ktorí dnes s Moyze
som a Such oiíom t voria slovenskú ná 
r odnú školu. T o, že t íto skla datelia do
zrievajú v jednej perióde, perióde spolo
čensky veľmi významnej, vtlačilo ich 
celkovému umeleckému i ideovému za
meraniu spoločné črty. Ich umelecká 
vých ova v t ridsiatych rokoch prebieha 
dvojkoľajne a predsa z jednéh o žriedla. 
Niek torí z n ich študujú ešte v Prahe, iní 
už n a bratislavskom kon zerva tóriu 
u Alexandra Moyzesa, vychová.vajúceho 
svojich žiakov v intenciách pražskej ško
ly . Pritom takmer všetci jeho žiaci usi
lujú sa. dovŕšiť svoju umeleckú prípravu 
u Vítezslava Nováka. R oku 1936 a bsol
voval št údiá u J aroslava Kfičku v Prahe 
jeden z najvýznamnejších tvorcov sú
časnej slovenskej hudby : J án Cikker. 

Už v tom čase spoznala Praha Cikke
rovu hudbu v podaní najpoprednejších 
umeleckých telies, už vtedy bolo zrejmé, 
že v Cikkerovi rastie veľký tunelecký 
talent. Počet skladateľov sa však radost
n e rozrást ol i dalej . U A. Moyzesa absol
voval Šimon Jurovský, o rok po ňom 
končí J ozef Kresánek u R. K arla na 
pražskom konzervatóriu, Andrej Očenáš 
s D eziderom K ardošom v Bratislave 
u Alexandra Moyzesa. I ked títo sklada 
telia prenikli na verejnosť vo väMej miere 
až v štyridsiatych r okoch (príčinou t oh o 
boli najmä ok olnosti kult úrnopolitického 
charakteru), musíme o n ich hovoriť už 
v týchto súvislostiach, p retože pre celý 
ich další vývoj boli rozhodujúce tie prin
cípy, k tori3 si osvojili v tomto období. 

Skladatelia odch ovaní Alexan drom 
Moyzesom na bratislavskom k onzervat ó
riu a poslední zo slovenských odchovan 
cov P rahy utvárajú svoj skladateľský 
profil v rokoch tesne pred vypuknutím 
II. svetovej vojny, v čase, ked zápas medzi 
fašizmom a pokrokovými silami zdá sa. 
aspoň dočasne končiť víťazstvom fašiz
m u . Tvorba mladých skladateľov síce 

· prechádzala kvasom, charakteristickým 

Ján Cikker 

pre každé zdravé mladé umenie, ktoré si 
hľadá svoju cestu, no vcelku sa jedno
značne prikláňa k realistickým princí
pom hudobnej tvorby, k ľudovému ume
niu a hwnanistický-m ideám, zotrváva
júcim na platforme zdravého spoločen
ského vývinu. 

R ok 1940 možno považovať za rok 
nástupu nových príslušníkov našej ná
rodnej školy . Vtedy popri Moyzesovej 
Poet ickej suite a Suchoiíovom sborovom 
cyk le O h orách prichádza Ján Cikker 
s niekoľkými významným i skladbami 
(Scherzo pre sláčikové n ástroje, cyklus 
.Piesní O mamičke, Cantus fi.liorum), 
Simon Jurovský so Serenádou pre sláči 
kov$' orchester, D ezider Kardoš s vý
znamnou montážou V Zemplíne spievajú, 
Andrej Očenáš s Burlesknou predohrou, 
Ladislav H oloubek už s druhou operou, 
T ibor F rešo s kantátou Stabat mater. 
Z tohoto výpočtu diel je síce ťažko usúdiť 
na jednotný charak ter, no pri pozornej
šom skúmaní nemožno nezbadať isté 
spoločné tendencie. A to je predovšetkým 
úsilie o h udbu vyslovene obsažnú. J e to 
zrejmé v Poetickej suite, v cykle O ho
rách tak ak o napr. v Kardošových úpra 
vách ľudov),ch piesní. Svojou myšlienko
vou závažnosťou však na prvom mieste 
st-ojí Cikkerov Cantus filiorum. Cikker je 
vôbec skladateľom, k torý sa v rokoch 
vojny n ajprudšie vyvíja. Skladbu Can
t us filior wn píše Cikker v čase, ked začala 
II. svetová vojna, k ed sme stáli tesne 
p red brat<Jvražednou vojnou s SSSR, pla-
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menný protest proti vojnovému !lÍČeniu 
a vandalizmu. Tent o motív sa potom 
tiahne celou jeho tvorbou za tzv . sloven
ského štátu. Píše vtedy symfonické básne 
Leto a Boj, v ktorý ch sa umelecky vy 
rovnáva s problémami človeka, otrase
ného vojnou. 

Alexander Moyzes sa v tomto čase -
a to j e pre n eho veľmi príznačné - pra.k
ticky kompozične odmlčal. V racia sa 
znovu ku svojim starším dielam a dáva im 
definitívnu podobu. D efinitívnu z toho 
hľadiska, že obrusuje ostré hrany a die
lam dáva š tý love vyrovnanú a koncepčne 
zjedn otenú podobu. To, čo b olo v čase 
v zniku niektorých skladieb mladíck ym 
výstrelkom alebo prejavom urp utn ého 
hľadania v lastnej cest y , to t eraz preve
rené zrelým nmelcom stáva sa prirodze
ným a jedi1~e možn~•m prejav om. 

Podobný proces dozrievania prežíval 
v t ej to dob e aj Eugen Suchoň . Je t o 
obdobie veľkej t vorivej prípravy a zbie 
rania síl ku Krútňave. 

Ostat ní skladatelia, m en ovite Dezider 
K ard oš, Šimon Jurovský a Andrej Očenáš 
sú v tom čase zapo.iení do rozhlasovej 
p ráce. Tot o zam estnanie zohralo v ich 
t vorivom v ývin,e istú pozitívnu úlohu 
t ým, že ich v iedlo k tomu, aby sa zaobe
ra li sloven skou ľudovou piesňou. Každý 
z nich v t om čase vyt vár a úpravy ľudo
vých piesní, n a ktorý ch sa najzreteľnej šie 
formoval národnf• profil ich hudby. Vý 
sledky ujasňovania s i pomeru k ľudovej 
hudbe sa potom preja vili v ich umelej 
t vorbe. Najcennejš ie podnety získal Dezi-
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der Kardoš, prvý z n ašich skladateľov, 
sústavne objavujúci j edinečný svet hu
dobnej preds tavivosti v ý chodosloven
ského ľudu. Príklon našich skladateľov 
k ľudovej hudbe práve v časoch vojny 
bol tiež prejavom ich snahy orientovať 
sa v čase vojnovej krízy na slovenský 
ľud a na t rvalé hodnoty našej národnej 
kultúry . 

V hudobnom živote čoraz väčší v ý 
znam nadobúdali symfonické koncerty 
rozhlasového orchest ra, ktoré sa stali zá
kladom pravidelných verejných symfo
nick:<·ch koncertov . Takto sa za vojny 
ťažisko umeleck ej práce, ktoré bolo za 
I. republiky v opere, presunulo na roz
hlas . 
Keď te da rezumujeme vývo j sloven

skej hudby za v ojny, m usíme pred ovšet
kým vyzdvihnúť fakt, že si slovenskí 
skladatelia zachovali svoju realistickú 
orientá ciu a styk om s ľudovou piesilou ju 
ďalej prehlbovali. Profesionálna hudobná 
kultúra prek on a la p ostupne ťažkosti, 
spôsobené odchodom českých hudobní
kov zo Slov enska. Negatívnou črtou b olo 
rozbujnenie šlágrovej tv orby . , 

K n ovému ideovému prehlbeniu slo
venskej hudby dochá dza v čase vyvrcho
ľovania vojnového zápasu , k edy sa u nás 
šíri protivojnové protestné hnutie a od
boj proti j estv ujúcemu režimu, vr choliaci 
v Slovenskom národnom povstaní. Vtedy 
J án Cikker, ktorý cez celú vojnu naj 
jasn ejšie d áva najavo svoj protest proti 
nej , v srdci p ovst ania , v Banskej B ystrici 
komponuje povstaleckú znelku. Jozef 

T 
Kresánek v Pochode 1944 umelecky 
stván'íuje zážitky pohnutého roku 1944. 
Vtedy sa začína veľký obrat v našich 
národný ch dejinách. obrat, ktorý oslobo
d ením r. 1945 otv oril novú epochu našich 
národných dejín. 

Oslobodenie spod fašistického jarma a 
víťazstvo demokracie sa prejav ilo v ob
lasti kultúry mnohostranným spôsobom. 
Predovšetkým boli zlikvidované aj v urne· 
leck ej oblasti smery vysloven e reakčné, 
spojené s fašizmom. Oslobodenie bolo 
veľkým víťazstvom rlernokratický·ch, síl 
a je preto pochopiteľné, že sa prehlbili 
d emokratické t endencie našej kult úry. 

Povojnové obdobie je prvou etapou 
toho rapídneho rozv oja, akS• j e charak
teristický pre roky od oslobodenia až 
dodnes. V tomto čase vzniká rad inšti
túcií, obnovuje s_a prednášanie hudobnej 
vedy, utvára sa Státny ústav pre ľudovú 
pieseň, rozširuje sa bratislavský a košický 
rozhlasový orchester, zakladá l\'liešan~' 
sbor Čs. rozhlasu. Svoju činnost začal 
Klub slovenskúch skladateľov a Umelecká 
a vedecká rada, združujúca poh.-okových 
slovenských kultúrnych pracovníkov. 

Hudobná tvorba v období od oslobo
denia do Februára v podstate nemení 
svoj charakter. Tvorba jednotlivých 
skladateľov je ďalším rozvinutím toho, 
<So dosiahli v predchádzajúcich rokoch, 
zosilňuje sa však ich občiansky postoj 
voči prežitej vojnovej kataklizme i voči 
novému životu. Najcharakteristickejšie 
sa to prejavuje v Cikkerovom Ráne, 
k t oré ospevuje víťazstvo, ale v ktorom je 
ešte mnoho t ragizmu z prekona.t~ého 
obdobia. Alex ander Moyzes v roku 1947 
prichádza so svojou IV. symfóniou, k torá 
je skladateľovým vyrovnaním sa s pre
žitý'Illi udalosťami i hľadaním cest y ďalej . 
Znovu sa tu stretáme s v ýbojmi v zvu
kovej oblasti. Ostatní skladatelia prichá
dzajú v t om čase s o skladbami ladenými 
vlast eneck y . Na p rvom_ mieste spome
niem e Andreja Očenáša, ktorý kompo
nuje v t om čase programove zameraný 
e vklus V zkriesenie, s troma časťami, 
Temno - Sitno - Slávny návrat, k toré 
s ú umeleckou reminiscenciou na nedáYnu 
minulost. P od obne Dezider K ardoš rok u 
1946 v symfonickej b ásni Moja rodná 
dáva vý raz sv ojmu hlbokém u vlast e 
n eckému citu. Roku 1947 vzniká jedno 
z najkrajších diel našej orchestrálnej li
t-era túry, Cikkerovo Spomienky. 

Víťazný Február 1948 ako aj vystú
p enie A. A . Ždanova a rozhodný· n ástup 
proti formalistickým tendenciám v umení 

Gejza Dusík 

boli činiteľmi, ktorí ovplyvnili v ývoj slo
venskej hudobnej kultúry v poslednej 
etape. F ebruárové víťazstvo neznamenalo 
iba definitívne rozhodnutie o t om, že 
pracujúci ľud sa už nebude musieť deliť 
o moc s buržoáziou, znamenalo tiež 
dôsledné uskutočnenie požiadaviek kul
túrnej revolúcie . V oblasti hudby sa to 
prejavilo najmä mohutným rozvojom 
tvorby a dobudovaním v še tký ch inšti
túcií, potrebných pre samobytn~· a v še-· 
stranný rozvoj slovenskej hudby. Prí
značné je pritom, že tieto inštitúcie vzni
kali priamo revolučným spôsobom: to, 
o čom sa predtým iba snilo, uskutočnilo 
sa teraz v krát kom časovom rozpätí, 
takže za niekoľko rok ov sa realizovali 
d ávne túžby slovenský ch hudobných 
kruhov . 

Samotná p odstata slovenskej hudobnej 
tv orby prech ádza čiastočne už vr. 1948, 
ale hlavne od 1949 procesom obrody . 
Tento proces podnietilo vystúpenie A. A. 
Ždanova v súvise s l\'Iuradelliho operou 
Veľká družba a sovietsk e diskusie o otáz
kach súčasnej hudby . Význam t ýchto 
vystúpení b ol predovšetkým v tom, že 
cele j svet ovej hudobnej kultúre pripo
m enuli v pra.vý čas veľkú zodpovednosť 
a ve~ké mravné p oslanie hudobného 
umenta. 

Ždanovovo v ystúpenie a ním znovu 
s formulované princípy socialistick ého r e 
alizmu v hudbe n eznamenali pre slo 
v enskú hudbu otras . Sloven ská hudba 
totiž - a t o patrí n esporne k jej pred
n ostiam - i dovtedy sledovala cestu 
r ealistick ého umenia tesne primknutého 
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k veľkým problémom doby a k ľudu. Na 
druhej strane však b oli príležitosťou 
k tomu, aby sa cieľavedome a ešte in
tenzívnejšie než predtým sledovala cesta 
demokratického a zrozumiteľného ume
nia. Táto orientácia našej hudby by ne
b ola bývala možná bez veľkých spolo
čenských premien, ktoré sa odohrali od 
februára 1948. 

Od toho času slovenská hudobná tvor
ba v spolupráci s českými skladateľmi -
jedným z charakteristických znakov po
februárového vývoja bolo totiž prehÍbe
nie stykov a spolupráce medzi českou 
a slovenskou hudbou - začína sa orien
tovať na tie oblasti, ktoré boli označené 
~a. naj~<;>nkrét;tejšie a spoločensky naj
učmna,šie. Prave do tohto obdobia za. 
padá. premiéra Suchoiíovej Krútiíavy. 

Premiéra Krútňavy nebola len dokla
dom obohatenia sloven skej hudby o nový 
útvar pestovaný d ovtedy bez pozoruhod
nejších výsledkov; bola ona tiež viac než 
len prejav veľkého tvorivého nadania 
skladateľa. B ol to symbol humanistic
kéh o založenia slovenskej hudobnej kul
túry, prejav toho najpozitívnejšieho, čo 
ju charakterizuje. V pomere k ľudovému 
človeku ukazuje Krútiíava, ako je ľud 
mravným východiskom a cieľom všet-
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kého snaženia ; v pomere k jeho ľudovej 
hudbe celkom novátorské nadväzovanie 
naň; zamýšľa sa veľmi hlboko nad otáz
~~i poslania umeleckej tvorby a ako 
JeJ zmysel vyvodzuje mravné pôsobenie. 
Dielo ako celok je oslavou slovenského 
človeka a veľkej tvorivej potencie slo 
venskej hudby. Ako také ho prijíma 
i svetová hudobná kultúra, pred ktorou 
je dnes jedným z hlavn ých dokladov 
umeleckých snažení slovenskej hudby . 

Krútl'tavou vyvrchoľuje dlhodobý zá
pas slovensk ých skladateľov o vytvo
renie umelecky zrelej národnej opery. 
V nej sú organicky spojené znaky ná
rodnej opery s modernou hudobnodra
mat,ickou koncepciou. Podobne dokonalá 
syntéza týchto zložiek je v súčasnej sve
t.ovej tvorbe celkom ojedinelá. Z hľadiska 
vývoja slovenskej hudby treba však vy
zdvihnúť ešte tú skutočnosť, že Krút
ňava nie je v našej tvorbe zjavom ojedi
nelým, a le že stojí na prahu opravdivého 
rozmachu slovenskej opery. Po n ej na
sledovali n emenej významné opery Juro 
Jánošík a Beg Bajazid od Jána Cikkera. 
Cikker sa v nich prejavil ako vynikajúci 
dramatický talent s veľmi presvedčivou 
muzikálnodramatickou predstavivosťou. 
Obe jeh o opery momunentalizujú naj
ušľachtilejšie charakterové črty sloven
ského človeka, jeho mravnú veľkosť. 
Cikkerov osobitný prístup k slovenské
mu folklóru príznačnf už pre jeho skoršie 
práce (Slovenská smta) tu naberá. naj
zrelejšie podoby. Niet preto divu, že 
práve hudobnodramat ická oblasť, repre
zentovaná takými silnými osobnosťami 
a dielami. patrí k dominantám našej sú
čas!J.ej hudby . 

Uspech slovenskej opernej tvorby je 
okrem iného tiež dokladom veľkej pô
sobivosti a bezprostrednej účinnosti vo
kálno-inštrumentálnych žánrov. Sloven
skí skladatelia začali vyhľadávať tieto 
žánre zvlášť v období nástupu socialis
tického realizmu v snahe dosiahnuť čo 
najmocnejší spoločenský účinok svojou 
tvorbou. Tomuto úsiliu vďačíme za rad 
pozoruhodných kantátových diel takmer 
od všetkých významných slovenských 
skladateľov. Tieto diela znamenali v osob
nom vývoji každého skladateľa i z hľa
diska posilnenia realistickej orientácie 
našej hudby významnS· prínos. Sklada
telia v nich stvárňovali veTké témy našej 
doby a svoj ľudský postoj k nim. K naj
cennejším kantátam patria Kardošove 
skladby Mierová kantáta a Pozdrav 
veľkej zemi. 

K najpríznačnejším znakom vývoja 
našej hudby od r. 1948 patrí rozmach 
tvorby pre profesionálne a ochotnícke 
folkloristické súbory, vznik a činnosť 
ktorých sú podmienené kultúrnou revo
lúciou a z nej vyplývajúcim novým po· 
merom nášho ľudu ku klasickému fol
klórnemu dedičstvu. 

Slovenskí skladatelia dosiahli veľké 
úspechy vo vytvárani špecifick)rch foriem 
umeleckého stvárnenia ľudového hu
dobného a tanečného materiálu. Stačí 
spomenúť Moyzesov prvý program 
SJ;UK-u, Cikkerov Verbunk a Dupák, 
Such oiíove Terchovsk é piesne, skladby 
Kardošove, Jnrovského, Urbancove, Mi
kulove a iné. 

K umelecky najplodnejším sféram 
našej hudobnej kultúry patrí predovšet
kým syulfonická hudba, obohatená o veľa 
významných skladieb. Spoločnou črtou 
týchto nových diel je široko založená 
myšlienková koncepcia a zrelosť umelec
kého stvári'í.ovania. Idea slovenskej ná
rodnej hudby dostáva v nich novú kon
krétnu podobu. a to nielen pre ich progra
mové zameranie, a le aj pre celkové po
nímanie obsahu a výstavby. Ide predo
všetkým o Suchoňove Metamorfózy, Ba
buškov Klavírny koncert d-mol, .Moyze
sovu VII. symfóniu, Kardošovu II. sym
fóniu, Ferenczyh o Seren ádu, Kresánkovu 
II. orchestrálnu suitu a mnohé ďalšie 
diela. Ako celok svedčia tieto skladby 
o tom, že najvýznamnejší predstavitelia 
slovenskej hudby vstúpili do obdobia 
umeleckej zrelosti, kedy ich umelecký 
profil dost áva osobité, jasne profilované 
črty . 

S kladnými výsledkami môžu sa po· 
chváliť aj ostatné žánre našej súčasnej 
hudby . Napr. filmová hudba, komorná 
tvorba atd. Cenné sú tiež úspechy do-
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siahnuté v oblasti zábavnej, tanečnej 
a operetnej hudby. Sú o to vzácnejšie, 
že sa v tejto oblasti dlho hľadala našej 
súčasnosti primeraná forma týchto žán
rov. I keď sa nemožno domnievať, že b v 
proces hľadania nových foriem už bol 
ukončený, bolo by nesprávn e nevidieť 
isté pozitívne výsledky. Stačí napr. spo
menúť operetu Gejzu Dusíka Hrnčiarsky 
bál alebo Novákovu hudbu v operete 
Plná poľná lás ky ako aj niekoľko úspeš
ných tanečných ,piesní ako doklady toho, 
že oživenie v tejto oblasti po dlhodobej 
stagnácii už prináša k onkrétne umelecké 
výsledky. 

V posledných rokoch hlási sa čoraz sil
nejšie o slovo aj nová skladateľská gene
rácia. Je to generácia, kt.orá neprichádza 
s odlišným umeleckým programom, ale 
skôr rozvíja d oterajšie tendencie sloven
skej hudby, i keď nech)rbajú náznaky 
k samostatnému slohovému v}"Voju. Zna
kom tejto generácie j e značné pmdko sa 
rozvíjajúce nadanie, k toré j e zárukou, 
že doteraz dosiahnuté výdobytky sloven
skej hudby budú touto generáciou ďalej 
rozvíjané. Niektorí príslušníci získali si 
už v slovenskej hudbe pevné miesto a ich 
diela dokresľujú jej súčasný profil. Platí 
to o Jánovi Zimmerovi, Ladislavovi Bur
lasovi, Iljovi Zelienkovi, Ivanovi Hru
šovskom a Pavlovi Šimaiovi . . · 

Hudobná. veda a kritika prekonala 
v posledných rokoch veľmi zložitý vý
vojový proces. Oslobodenie v r. 1945 
ju našlo v nie veľmi závideniahodnej si
tuácii . Prakticky iba zopár odborne ško
lených muzikoló~ov stálo pred neodklad
nými úloha mi. Sttuácia sa podstatne ne
zlepšovala až do rokov päťdesiatych. 
Vtedy začal príliev nových muzikologic
kých kádrov a súčasne prebiehal aj pro
ces ideovej obrody celej slovenskej hu-

Z Ka1·došovho Koncertu pre orchester 
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dobníckej obce. Samotný fakt, že mladá 
.generácia muzikológov nastupuje v ob
dobí ideových p remien a že sa v tejto 
fáze stavia jednoznačne na stanovisko 
socialistického realizmu, pomohol urých
liť proces prerodu slovenskej hudobnej 
vedy. Napriek tomu je nedostatok k vali
fikO\·aných muzikológov ešte stále ci
tein~· a mnohé úlohy sa plnia iba úchyt
k ovite. Za tejto situácie sú pracovné 
výsledky slovenskej hudobnej vedy uspo
k ojivé. Najpozitívnejšiu h odnotu pred
staYuje dielo Jozefa Kresánka Slovenská 
ľudová pieseň zo stanoviska hudobného. 
Pozitívna bola tiež orientácia slovenských 
hudobných vedcov na problémy súčasnej 
slovenskej hudby a jej propagáciu. Vý
znamnú úlohu iste zohrajú aj kolektívne 
vypracované D ej iny slovenskej hudby. 
Jedn~-m z rozhodujúcich výdobytkov bolo 
oživenie činnosti ústavu hudobnej vedy 
Slovenskej akadémie v ied, kde slovenská 
hudobná veda získala nebývalé pracovné 
možnosti. Zásluhou týchto možností 
robí sa systematický výskum hudobno
historický a hudobno-folkloristický. 

V organizačnom a ideovom vývoji 
slovenskej skladateľskej obce znamená 
výi.namný medzník založenie Sväzu slo
venských skladateľov v októbri 1955. 
Tým bola dokumentovaná samobytnosť 
s lovenskej hudby a súčasne jej veľký spo
ločensk~- význam v rámci českosloven
skom. Sväz slovensk ých skladateľov pra
<Jujú ci v bratskej spolupráci s českým 
Sväzom usmerňuje dnes prácu sloven
ských skladateľov, hudobných vedcov 
a výk onných umelcov v spoločnom úsili 
o výstavbu a rozvoj národnej hudobnej 
kultúry. 
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Prehľad ~-voja slovenskej hudby za 
uplynulých štyridsať rokov nemožno 
ukončiť ináč ako pokusom o zhrnutie 
prínosov, ktoré týchto štyridsať rokov 
pre s lovenskú hudbu prinieslo. Ide najmä 
o J?OStihnutie znakov slovenskej hudob
neJ tvorby, o určenie jej charakteru ako 
národnej školy . Tento cieľ však nemožno 
dosiahnuť izolovane od základného kon
štatovania, že vývoj slovenskej národnej 
hudby je nerozlučne spojený s vývojom 
sloven skej spoločnosti , s osudmi sloven
ského národa v uplynul~·ch 40 rokoch. 
Z tohto predpokladu napokon vychádzal 
celý n áš referát. Treba však znovu pri
pomenúť a podčiarknuť, že rok 1917, rok. 
ked sa položili základy ná.~mu národnému 
oslobodeniu a rok 1945 a nim začatá 
epocha socialistickej prestavby a rozvoja 
našej spoločnosti, sú tými meqzn íkmi 
v našom národnom vývoji, ktoré zohrali 
rozhodujúcu úlohu aj vo v)TVoji sloven 
skej hudobnej kultúry a tvorby. J e vôbec 
charakteristické pre novodobý vývoj 
nášho národa, že momenty sociálneho, 
polit ick éh o a hospodárskeho v)rvoja sú 
viac než kedykoľvek predt~-m spojené 
s kultúrnym vývojom. J e tomu tak i pre
to, že sa celý proces vývoja stal oveľa 
dynamickejší a preto sa každá zásadná 
spoločenská. zmena bezprostredne pre
javovala aj v oblasti kultúrnej. Toto ú zke 
spojenie so životom spoločnosti sa vo 
vývoji slovenskej hudby prejavilo na 
najvýš pozitívne. Slovenská hudba sa za 
uplynulých štyridsať rokov stala aktív
nou zložkou v boji nášho ľudu, zložkou, 
ktorá stála na strane pokroku, a preto 
dnes môžeme povedať, že v tejto dobe 
bola vytvorená pokroková tradícia slo. 
venskej hudby a hudobnej tvorby zvlášť. 
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Tradícia, ktorá poskytuje predpoklady 
k ďalšiemu rozvoju a súčasne zaväzuje 
k rozvíjaniu princípov, z ktorých vy
rást-la. 

Zo spojitosti s národným a spoločen
ským vývojom vyplynuli aj základné 
znaky sloven skej hudby, n ajmä pokiaľ 
ide o jej ideové založenie. V slovenskej 
hudbe možno pozorovať oscilovanie me
dzi d voma oblasťami, k toré sa dialek
ticky viažu a dopÍňajú: je to na jednej 
strane sklon k realistickému stvárneniu 
umeleckej idey , vychádzajúci z realistic
kého videnia sociálnej a ná rodnej skutoč
nost i a na druhej stran e romantické črty 
(myslené ako princíp štýlový, nie histo
rický ). Tieto sa objavujú v slovenskej 
hudbe celkom zákonite, pretože sú cha
rak teristické pre každú rodiacu sa n á 
rodnú kultúru. Prejavujú sa okrem iného 
v snahe o monumentalitu. Toto oscilo
vanie medzi dvoma sférami sa prejavuje 
veľmi podnetne, pretože vytvára obsa
hove mnohostrannú základňu pre rozvoj 
slovenskej tvorby. S oboma týmito 
znakmi je spojená aj dalšia charakte
ristická črta súčasnej slovenskej tvorby, 
a to jej vlastenecké zameranie. 

Na pomere slovenskej hudby k tradí
-cii treba vidieť dve stránky. Ide jednak 
<> pomer k tradícii umelej h udby, kde sa 
s lovenská. hudba m usela orientovat tak
.mer výlučne na vzory cudzie, pretože 
dorria nebolo umeleckých zjavov, ktoré 
by mohli slúžiť za štýlové východisko; 
príklad starších skladateľov pôsobil pre
dovšetkým eticky. Pokiaľ ide o svetovú 
tvorbu, slovenská hudba za svoje vý 
~hodisko prijala hudbu n eskorého ro
mantizmu a impresionizmu, čo vyplýva lo 
~elkom zákonite z jej celkového zame
rania. Tým, že vychádzala zo slovenskej 
ľudovej piesne, nadväzovala na také štýly 
v umelej hudbe, ktoré tejto orientácii 
boli blízke a lebo z nej priamo vychá
dzali. Spomínali sme už, že slovenská 
n árodná škola sa obrátila k tým najrý
dzejším a najpôvodnejším vrstvám slo
venskej ľudovej piesne. V tom čase už 
b olo vedecky dokázané, že pod ľudovou 
piesňou treba rozumieť predovšetkým 
ľudovú pieseň vidieckeho ľudu a nie 
v tom, čo sa pod týmto názvom pesto
valo po kaviarňach. Naši skladatelia 
však vo svojom nadväzovaní na OJ?rav
divé h odnoty ľudových piesní n er1adili 
·sa ani tak vedeckými poznatkami ako 
intuitívnym poznaním ich umeleckej hod
noty. Zo slovenského folklóru preniesli do 
;Svojej hudby jednak celkové ovzdušie 

Andrej Očenáš 

ľudového hudobného myslenia, jednak 
sa inšpirovali elemen tami melickými, 
rytmickými a výrazo~·mi, z časti i to
nálnymi a z toho vyplývajúcou harmo
n ikou . Tak sa stala sloven<>ká hudobná. 
tvorba v pomere k ľudovej hudbe k r iš
talizáciou tvorivej mohutnosti ľudu : to, 
čo sa v ľudovej hudbe podávalo vo forme 
pomerne jedn oduchej, v umelej hudbe 
sa rozvilo do najnáročnejších foriem. 
Stačí s i len spomonúť na úpravy ľudových 
piesní ako sa z prostej ľudovej piesne stá
va celá. hudobná báseň, celý obraz. 

Za. štyridsať rokov svojho vývoja jasne 
sa vyhranil umeleck)' spoločný i národný 
profil slovenskej hudby. Rozvinula sa ná
rodná hudobná kultúra, ktorá už dnes 
zastáva v svetovom meradle čestné 
miest<>, a k t<>rá má všetky predpoklady 
k t<>mu, aby jej svetový zástoj bol čoraz 
silnejší. P re jej další rozvoj do budúc
n osti boli v posledných desaťročiach 
vytvorené predpoklady zásadnéh o vý
znamu. Predovšetkým boli položen é nové 
spoločenské základy pre vývoj hudby. 
Spoločnosť, ktorá. smeruje k socializmu, 
je spoločnosťou nového typu, a j pokiaľ 
ide o hudobné umen ie. A tento fakt sa 
prejavuje nielen v nových materiálnych 
podmienkach, ale a j v n ovom spoločen-

257 



Ján Zimmer 

skom dosahu hudobnej tvorby . Organic
kým článkom socialistickej prestavby 
spoločnosti je kultúrna revolúcia, kto
rou sa mení pomer síl v hudobnej kul
t úre. Namiesto pomerne izolovaného 
okruhu konzumentov hudby nastupujú 
široké ľudové masy. A toto je fakt, s kto
rJ'lll treba v budúcnosti ešte viac než 
doteraz počítať a vedome na ňom stavať. 

Nové spoločenské pomery zmenili aj 
spoločenské postavenie skladateľa a jeho 
zodpovednosť pred celou spoločnosťou. 
Socialistická spoločnosť priamo žiada 
od hudobného skladateľa, aby sa svojou 
tvorbou aktívne zúčastňoval tl,a jej vý
stavbe a rozvoji. Plným právom od neho 
chce, aby problémy, ktoré svojou tvor
bou rieši, boli problémami ľudí tejto 
epochy. 

Predpoklady k uskutočneniu kultúrnej 
revolúcie do d ôsledkov u n ás síce boli 
položené, avšak ešte stále sme neurobili 
všetk o, čo sa od nás čaká. Akiste sa ne
budeme m)·liť, keď označíme za prvoradú 
úlohu slovenskej hudobnej kultúry zvy
šovanie hudobného v kusu a umeleckej 
náročnosti širokých m ás. Ide nám o vy
tvorenie bezprostredného kontaktu medzi 
tvorbou a š irokou vrstvou poslucháčov. 
Je síce pravda, že u nás je oveľa viac 
možností k šíreniu hudby než tomu bolo 
do oslobodenia. Naproti tomu sa zane
dbávajú niektoré veľmi dôležité zložky 
hudobnej výchovy, p red ovšetk)•m hu
dobná výchova na všeobecnovzdeláva-
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cích školách. Preto je úlohou všetkých 
ná~ sústrediť sa na otázku hudobnej vý
chovy, využívajúc predpoklady, ktoré. 
nám spoločenský vývoj poskytol. 

Slovenská hudobná tvorba sa nepo
chybne bude vyvíjať v smere ďalšieho 
prehlbovania umeleckej individuality 
skladateľov. Pre ďalší pokrok je nevy
hnutné. aby príst up slovenských sklada
teľov k skutočnosti a jej stvárnenie bol 
čoraz mnohotvárnejší, osobitejší a osob
nostnejš í. V súvise s t ý m bude prebiehat 
proces stále väčšej opravdivosti a bez
prostrednosti, od patetičnosti k indivi
duálne prežitému. 

Slovenská hudba počnúc tridsiatymi 
rokmi sa rozvíjala veľmi intenzívne aj 
preto, že dokázala využiť podnety sve
tovej hudby. Využívať tieto podnety 
musí naša tvorba i v budúcnosti v stálom 
živom styku s umeleckou praxou na ce 
lom svete. Prirodzene nie je pritom 
prvotné stvárňovanie svetových pod
netov, ale práve to, čo slovenská hudba. ' 
prináša špecifického ako slovenská. Táto 
špecifičnosť nespočíva iba v intonačnom, 
tonálnom alebo rytmickom presadzovani 
prvkov ľudovej hudby do hudby umelej , 
ale v tom, že p rost redníctvom slovenskej 
hudby hovorí náš človek o svojich prob
lémoch vlastnou rečou; že sa do európ
skej hudobnej kultúry zapája nový hlas,. 
schopný doniesť svojské a individuálne 
prínosy . Čiže v ďalšom vývine dôraz bude 
na tom špecificky slovenskom stvárnení 
umeleckých problémov. To predpokladá. 
stále prehlbovanie realistickéh o poní
mania a videnia skutočností, ktoré n e
vylučuje používanie nových výrazových 
prostriedkov ani objavovanie no\T:}'Ch vý
razových sfér. 

Realistick ý postoj skladateľa musí 
vyplývať z jeho revolučného založenia. 
I pre našu hudbu platí Fučíkom vyslo
ven á pravda : " Sme presvedčení, že roz
voj m odernej kultúry je závislý na 1-evo-. 
lučnom hnutí, že jej víťazstvo je podmie· 
n ené víťazstvom r obotníckej triedy. Sm e 
presvedčení, že je to Komunistická stra
n a , ktorá m á a jediná môže byť vodcom 
revolúcie a t:}'lll i nositeľkou všetkého· 
nášho ·kultúrneho snaženia . Pociťovali 
sm e vždy ako oslabenie každý krok, 
ktorý k ultúrn zvádzal z jej revolučnei 
línie." 

IVAN HR US O VS KÝ 

Divertimento J\!licha1a Vile ca 
Jedným z nov)·ch diel slovenskej 

hudby, ktoré vzbudili pozornosť našej 
hudobnej verejnosti minulého roku. 
bolo nesporne Divertimento pre sláči
kový orchester, husle a klavír na 4 
ruky od Michala Vileca. Forma di
vertimenta v súčasnej slovenskej hud
be je pomerne vzácna a zriedkavá; 
táto zriedkavosť nevyplýva ani tak 
z nedostatku tradície, ako skôr z ne
pochopiteľného nedostatku záujmu 
o jednotlivé formy či už komornej 
inštrumentálnej hudby, alebo o for
my s malým orchestrálnym obsade
ním. Určitá kríza malých inštrumen
tálnych foriem v dôsledku preferova
nia veľkých vokálno inštrumentál
nych a symfonických žánrov vyplý
va z nedostatočného kontaktu s ko
morne-inštrumentálnou t vorbou mi
nulých skladateľských generácií, u 
ktorých hrala dôležitú úlohu pre 
rozvoj spoločenskej hudobnosti a v 
mnohých prípadoch stála v popredí Jl-'lichal vnec 
ich tvorby ako prejav vytríbeného 
umeleckého majstrovstva. 

Divertimento Michala Vileca šťastne spÍňa vacsmu požiadaviek , klade
ných dnes na túto formu. Vari najviac upúta svojrázn y z v u k o v ý ch a
r a k t e r diela, plyn úci zo zdarilých nástrojových kombinácií. I formová 
koncíznosť a pevnosť stavby jednotlivých častí je prekvapujúca, n avia c 
detailne uplatňovaná monotematická technika a polyfonická samostatnosť 
n ástrojových partov vo viacerých úsekoch. Vilec sa pekne vy-rovnal najmä 
so zvukovou, inštrumentačnou zložkou: charakteristický tón a farbtl sláči
kových nástrojov plasticky doplňuje klavírom, ktorý mu naviac poskytuje 
vhodnú oporu h armonickú i veľké možnosti ku koncentrovanému vedeniu 
hudobného procesu. Tento princíp značne kompenzuje určitú malú prieboj
nosť v harmonickej zložke. Autor bol tu zrejme vedený snahou po prístup
nosti, po zachovaní šp ecifického charakteru divertimenta, na druhej strane 
nechcel deformovať invenčnú zložku, ktorá v divertimente zreteľne inkli
nuje k národnosti výrazu. 

Michal Vilec svoje Divertimento koncipoval r. 1956, dielo dokončil v zime 
t.r. Divertimento je jeho prvou známou orchestrálnou skladbou. Pôvodným 
úmyslom autora bolo vytvoriť malé, nenáročné, technicJsy i obsahove prí
stupné dielo pre internú potrebu žiackeho orchestra St. konzervatória 
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v Bratislave, teda dielko s inštruktívnym poslaním. Nakoľko tematický 
materiál poskytoval vhodné možnosti pre ďalšie využitie a rozšírenie nielen 
v jednej časti, ale i v rámci cyklického celku, autor pôvodný zámer pozme
nil, prikomponoval ďalšie dve charakterove príbuzné časti a pôvodné 
obsadenie rozšíril. Divertimento pri svojej premiére v lete t. r. bolo prijaté 
veľmi kladne, čo je pre autora, ktorý má pomerne malé skúsenosti s orches
trálnymi formami, veľkým úspechom. 

Prvá časť " Dumka" (Moderato con espressione) začína kratučkou introdukciou 
s charakteristickým motívom vo violách a čelách a jeho niekoľkonásobným krátkym 
rozvedením. Motív s význačným kvartovým intervalom a malou septímou v danej 
tónine má intonáciu blízku typickým melodickým útvarom mnohých našich ľudových 
piesní. 

Tento motív je ústred n)'Ill melodickým jadrom nastupujúcej širokodyohej , veľmi 
spevnej témy v sólových h usliach. štruktúra tejto témy zreteľne preukazuje členitú 
stavbu, kde centrálny motív sa vyskytuje v pôvodnom tvare i inverzii. Silne lyrický 
charakter témy tvorí zaujímavý protipól k dôrazne vedenému, samostatnému proti
hlasu témy v basových nástrojoch a klavíri, ktorý celú tému dokresľuje simultánne 
na spôsob voľnej imitácie. ---:-- -- -- n ;--... , ~f 
i•q.r:Pi!,titFif Ht,f.H #r v,trn,uf Yj 

al il~ ======== f . I/lf 

!~f- .-~fE~É-· ~~-~r - r: 
~·u_!! 1r Jt.r 1uvf 1ttr ~t1árdtrkdt~~ 

=- -=f dim. 

Ostatné hlasy tvoria akordickú výplň (držané tóny), alebo po spôsobe rozložených 
akordov v triolách v strednej polohe k lavíra. Celok je veľmi farbistý a zvučný, veľmi 
dobre inštrumentovaný. Záverečný úsek témy zopakuje introdukciu, ale v p ozmene
nom zvukovom obraze: s dôsledný m využitím kontrastného postavenia dvoch základ
ných skupín (sláčiky a klavír), ktoré striedavo opakujú motivické formulky (unisono 
sláčikov bezprostredne imituje akordické unisono klavíra). 

Nasleduje úsek s funkciou medzivety, ktorý rozvádza a dokresľuje motivický profil 
prvého dielu. Celý proces sa zrýchľuje a priamo vyúsťuje do stredného dielu (piu mosso ). 
Tento diel neexponuje novú kontrastujúcu myšlienku, ale motivicky nadväzuje hlavne 
na úvodnú tému. J e menej koncentrovanejší vo forme, než prvý diel, oproti tomu viac 
využíva zvukovosť a kontrastné postavenie jednotlivých skupín, ktoré sa tu na krátku 
dobu kombinačne o.._<:a.mostatfmjtí. Pekne je to využité najmä vo veľkých, prudko pre
biehajúcich gradáciách s fugátovými nástupmi, ktoré sú postavené na začiatok a záver 
stredného dielu a veľmi sa pričiilujú o jeho dynamickú i formovú zvlnenosť. Tento diel 
je akýmsi malým prevedením predchádzajúceho motivick ého materiálu. Zdôraziluje to 
najmä záverečný diel "Dumky", ktorý je veľmi pekne riešenou variovanou reprízou 
prvého dielu. Zdarile je tu koncipovaný či už nástup, objavenie sa témy (ako Jasavý 
vrchol procesu stredného dielu vo fortissime, čím sa dosahuje veľká kontinuitnosť 
formy bez mechanickéh o opakovania), alebo jej další, harmonicky, figuračne (klavír!), 
inštrumentačne a motiv icky pozmenený priebeh. Opakovaná téma nadobúda t ým 
odlišný charakter, hoci formová podstata sa n emení. Repríza je dôkazom správneho 
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~myslu pr~ formu i z11:ačných y;triačných schopností autora. Záver dielu je opakovanim 
mtrodukCle s kadenc1ou, znejucou do sforza.nda, s predchádzajúcim prudkým zdvi
hom k záveru. 

" Dumka" je po invenčnej i formovej stránke snád najlepšou časťou celého Diverti
menta. Celé j~j obsap.ové la.d~nie, charakter . nielenže konvenuje s programovým ná
zvom, ale naviac uputa teclmikou spracovania, pevnou zomknutosťou formv koncen
tráciou výrazu i mnohotvárnosťou vo variácii každej zložky harmóniou· počínajúc 
a inštr~~~táciou končiac. Hoci tu ni~t tem~tických, kontrastov, nakoľko hudba celej 
" Dumky JS budovaná na podkla4e mekoľkych m?t!vko': ~ko cha~J;:terove jednotný 
celok, vyrovnáva sa táto koncepeta prevahou varmcnostr 1 rapsodwkým dvnamicky 
zvlneným priebehom. ' · 

Druhá časť, "Intermezzo" (Allegretto moderato e grazioso) potvrdzuje, i ked v tro
ch?- menšej miere, kvalit~• p rvej, časti. Intermezzo ~e _zábavnou, humornou, jemne 
pomtovanou hudbou s určrtym príklonom k tanečnostr nie vo fonnovom a tematickom 
slova zmysle; táto tanečnosť akoby stála v pozadí celkovej nálady intermezza vyvo
lávaná je sk~r rytmickým, pravidelným vyklepávanim fi.guriek; skladajúcich tému. 
Hud?a má. fihgrá.nsku, jemnú stavbu a vtipnosť, vyrážajúcu zo všetkých tém (najmä 
prVeJ) zvyšuje ešte rozvinutá koncerta.ntnosť, využívanie registrov a farieb jednotli
vých skupín i hlasov, spájajúcich sa rôznorodým spôsobom či už v unisone, alebo 
v_ kontrapunkticky stavaných protihlasoch. V intermezze je dôraz kladený i na tech
ntku kontrapunktu v jeho rôznych verziách (napr. čast{) používaná inverzia, zmena 
smeru motívov alebo tém). K lavíru je t u síce zverená úloha základného rytmického 
podkladu, n o na vhodných miestach sa pripojuje ako samostatný hlas k bohatému 
pletivu sláčikových nástrojov, v ktorých leží tematická procesovosť diela. 

Samotná hl~vná téma má periodickú stavbu strechovitého pôdorysu, spôsobenú 
vzostupnou líniOu prvej vety a zostupným, veľmi vtipne pôsobiacim priebehom vety 
druhej ako inverzi~ prvej v~ty. ~e_n~~ :pôdory~ ~ie je charak~ristický len pre tému, 
ale pre formo-vf• prtebeh celeJ časti 1 JeJ Jednotlivych úsekov s 1ch neustálymi zdvihmi 
krátkymi gradáciami a preskakovaním z polohy do p olohy, takže celková stavba budÍ 
dojem ne ustále sa vlniacej mozaiky. 

3. ~ -..,. S /»fermuzo 

~ttLJ92Jr ä r tri ŕTél J]A (9 1 J 
lilP ==--

Druhá ~m~ íntermezza, vyplňujúca strednt diel, podobná svojou štruktúrou prvej , 
ale s odhšnym charakterovým profilom, prebreha v krátkych , neus tále crescendujúcich 
úsekoch a oproti prvej má bohatšiu faktúru. 

, Ako _"Dumka''.,~ .. ~ntermez:z,o" sa :vyznač_uje pod obným priebeh om svoj ich stred · 
nych dielo:v : r?ZVIJame ma~r1alu deJe sa Č_Jastočne na podklade monotematickom, 
bez tematiCk~J ko11:trastnost1 a s bohate diferencovanou dynamikou. Nesvedčí to 
o _ne?ost~tku mv~nc1e, ako skôr o vypestovanom zmysle p re formu. V trojdielnej veľkej 
p tesnoveJ forme mtern1ezza nenachádzame síce tú koherentnost a väzbu formy ako 
v "Dumke", celková stavba je členitejšia a mozaikovitejšia, no túto členitosť spôso· 
buje jednak š truktúra a charakte r tém, jednak zdôrazilovaný princíp striedania a do
plňovania nástrojových skupín. 

Záverečná. časť divertimenta "Variácie" sú vyvrcholením celého diela. Variačný 
~harakter h~dby_ predchádzajúcich častí, ktorý dominoval hlavne v rozvádzajúcich 
usekocJ;, preJSN~J~ sa tu ako formový tvar. Vlastné variácie nie sú komplikované, ale 
sta vane sú veľm~ Jednoducho~ no touto jednoduchosťou sú o ·to účinnejšie. V aria.čný 
~roces ~u ?..a.sahuJe skôr mcl<;>dwkú a tonálnu zložku témy. Odhliadnuc od jednej partie, 
r iešeneJ ako f·úgová. expozícra, takmer všetky ostatné variácie sa sústreďujú na formo· 
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vanie melodicko-tematickej zložky, posledná. variácia (ľudov)· tanec) i na využitie 
zložky rytmicko-motivickej. 

Téma k variáciám v Andante, hraná klavírom, je prostou S-taktovou vet-ou, blízkou 
svojím charakterom a tóninou motivickej introdukcii l. časti divertimenta. Príbuznosť 
týchto dvoch úsekov je zre,imá na prvý pohľad. 

Nasleduje 5 jednoduchých variácií témy, zoradených Y tesnom slede bez akýchkoľvek 
cézur a prechodov. Túto skupinu variácií treba chápať ako jednotný myšlienkov~· 
celok, neodbočujúci tonálne ani harmonicky od témy. V dôsledku toho . jednot~ivé 
variácie jednotne zachovávajú charakter témy, k tor.)' len rozvíjajú rôznymt prostried
kami. P ostupné kóh1plikovanie témy sa deje veľmi pomaly, ale predsa len v súvislom 
slede, s postupujúcou gradačnosťou. 

P o krátkej m erlzivete s dlhou chromatickou pasážou v klavíri, nastupuje samostatný 
úsek dlhšieho fugáta v sláčikoch , riešený ako štvorhlasá fúgová expozícia vo voľnom 
slohu. Fúgová téma, ktorá je variačne pozmenenou témou k variáciám, nastupuje 
najprv vo všetk~·ch 4 hlasoch v pôvodnom tvare, neskôr, v priebehu fugáta v inverzii 
a v závere fugáta sa kombinujú oba tvary. 

f 1 J 3 JP t1&t r r r r r 1 

sf n 

J 
Fugato bezprostredne prechádza do samostatného úseku (Lento), ktorý možno. c~a
rakterizovať ako stredný diel celej variačnej formy, v celkovom poradí ako 7. variáciu. 
Zdarile kontrastuje s predchádzajúcim úsekom svojou horoofonnou faktúrou a výraz. 
nosťou kantabilnej témy v sólových husliach. Samotná téma je tu nosným pilierom 
~·razu, sprievod je bohato rozvrstvený i diferencovaný (protihlasy sláčikových ná
strojov, rozložené akordy v kladri). 

P oslednou, širšie koncipovanou variáciou je ľudový tanec v Allegro v igoroso, bez
prostredne vyrastajúci z h lavnej t6my k variáciám, s dvoma tanečnýnli m yšlienkami. 

·~ 
r l r 'c ' ŕJ rOr r r 1 F J l J J J 

f 
Celá časť má prudký spád, za angažovania všetkých nástrojov. Obe myšlienky napriek 
r ozdielnej štruktúre majú podobn~· charakter či už v rytmickom ústrojenstve prvá t-é~a 
má vyhrotenejší rytmus, druhá charakteristický tanečný záver na spôsob podupm,ttta), 
a lebo v celkovom tonálnom obraze. Sú skutočne vigorózneho charakteru, napliía.jú 
va.riačné finále sviežosťou a vtipom. Formove je ~át-o variácia tan~čný~ ron~o~ s~ 
skrátenou reľrízou. RelJríza, riešená_ zvnkove ~eľ~t efektne~ za rY!'~.tckeJ a mo~JvtckeJ 
účasti všetkych nástrOJoV, vyhrocuJe sa v kratkeJ, prudkeJ gradacu, po ktoreJ nasle
duje kratučká reminiscencia na tému k variáciám. Rýchlou kódou Divertimento končí. 
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Vilecovo Divertimento je nesporne dielom zaujímav.ým ~' nevšedným. 
Hudba divertimenta až na minimálny počet hluchších miest je invenčne 
nekonvenčná, výrazove pestrá a vtipná a technicky zvládnutá s obdivuhod
nou precíznosťou a pohotovosťou. V tej súvislosti treba najviac oceniť práve 
technickú erudíciu autora, dobrú organizáciu materiálu a jeho úsporné 
vy-užitie v celkovom pláne diela. V realizácii jednotlivých vyjadrovacích 
prostriedkov autor sa nenechal zmiasť materiálom a zaviesť invenciou do 
slepej uličky. Angažuje v príhodnom čase a v dobre rozmiestených momen
toch všetky zúčastnené hlasy i nástrojové skupiny simultánne i sukcesívne 
na rozvoji daného materiálu. Vyhýba sa nepotrebnému zdvojovaniu hlasov 
- práve ich značná samostatnosť tvoriaca zvukovú rôznorodosť charakteri
zuje partitúru diela. "Klavímy part je traktovaný virtuóznou formou, zvuk 
nástroja v súznení s ostatnými hlasmi je veľmi mnohotvámy. V parte 
s ólových huslí ku škode partitúry možno však zistiť určitú bezradnosť 
.a nedoriešenosť, ktorá sa prejavuje malou samostatnosťou a odlišnosťou od 
-ostatných sláčikov. Sólové husle nie sú tu stavané koncertantne. zväčša 
l1rajú v wlisone so sláčikovou skupinou, alebo sa nezúčastňujú na procese. 

Pre divertimento charakteristická je striedmosť výrazu a reálny odhad 
i v lyrických partiách, ktoré ináč zvádzajú k mnohovravnosti, pričom 
uniká pevnosť formy. Vilec práve v týchto miestach vie odhadnúť čas 
.a nosnosť myšlienky, úsečnosť a vtip jeho hudobnej reči mu nedovoľuje 
:zabúdať na zá-kladné požiadavky formy. Invencia diela pramení u autora 
:z jeho vyspelého 7.myslu pre variačnosť formy, čo sa i odráža v stále sa 
meniacej motivickej štruktúre tém. Kontrapunkt je v divertimente použí
-vaný voľne, viac v zmysle charakterizačnom, obraznom, než formálnom. 
:Badať to i na jedinom, striktne kontrapunkticky stavanom úseku, fugátovej 
-variácii poslednej časti. Autor s obľubou kontrapw1ktuje vedúcu tému 
vo vzdialených polohách (diskant - bas), čo zneje veľmi plasticky. Harmo
nická zložka, charakteristická častými chromatizmami i voľnosťou spojov, 
za.ostáva síce kvalitatívne za formovou a kontrapunktickou, no i ju často 
.zasahuje variačná premenlivosť procesu. 

Autor, často pracujúci s ľudovou piesňou a tancom, vedel svojej invencii 
dať národný charakter bez akejkoľvek násih1ej, mechanickej imitácie 
folklóru. Motivický a tematický materiál divertimenta poukazuje na dobrú 
:znalosť foriem ľudovej hudby. Táto znalosť je realizovaná v danom materiáli 
vkusne a jemne. Neustála variačnosť hudobného procesu napomáha ne
akcentovať mechanicky jednot livé folklórne prvky, ale skôr ich nenápadne 
rozvádzať, nechať ich splývať v pletive hlasov a jednotliv)rch obrazoch, 
takže dielo napriek svojej zrejmej národnej charakteristike neúčinkuje 
priamočiare národnosťou svojej invencie, ale skôr štylizovanosťou, dyna
mičnosťou myšlienok a bohatou premenlivosťou nálad. 

Divertimento je sľubným začiatkom v autorovej tvorbe orchestrálnych 
foriem. Dúfame, že Vilec bude i naďalej rozvíjať svoj skladateľský fond 
nielen v malých formách, ale že zasiahne úspešne i do oblastí zlo~itejších 
.a náročnejších. Má k tomu všetky predpoklady. 



J"ERL:Y .MLOjDZ [E.JOWSK I 

Szymanowského goralský balet Harnasie 

V Lau.sanne, velmi ďaleko od mdnej 
zeme, zomrel JJred dvadsiatimi rokmi 
- 29. III. 1937 - Karol S zyma
nowski, prvý polský skladatel od čias 
Chopina, ktorý hudbu svojej krajiny 
uviedol do šíreho sveta. Jeho tvorba 
nebola taká po1_ntlárna ako klavírne 
diela Paderewského alebo husľové diela 
Wieniawského. Celou svojou 'l.tmelec
kml činnosťou snažil sa vymaniť mla
d'l.í poľskú hudbu zo "začarovaného 
kruhu" nemeckých vplyvov. Sníval 
o tom, aby mladí čo najdokonalejšie 
ovládali hudobné remeslo, aby prekm
čili úzke medze a Tástli k širším hori
zontom. No pri tom všetkom bol osa
motený. Jeho vrstovníci nestačili s ním 
držať krok, i keď si ho ctili a úprimne 
milovali. Ako každý génius, ktorý sa 

Karol S zymanowski vyšvihol nad priemernú (i keď dos( 
vysokú) úroveň - i Karol Szymanow

sl-.:i mal zaťatých nepriateľov. Boli to ľudia, ktorých skostnatelá rutina a d'l.lC~ 
pohŕdajúci každým pokrokom, nemohol strpieť vedla seba tvorcov s nomjm", 
ambíciami. Szymanowski zbožňoval ChoJJÍna. 

O B eetlwvenovej hudbe povedal, že je najkrajším "náhrobníkom". Cielom 
Szynuvtwwského bolo podoprieť ideál "národnej hudby" . Narodil sa na 
Ukrajine v roku 1882 - vyrástol v zemianskom prost?·edí, v rodine s velmi 
vysokotl duchovnou kultúrou. V jeho okolí všetci spievali, hmli na klavír a pri
najmenej ... kopírovali kompozície. Szy·manowského mladá tvm·ba inklinovala 
spočiatku k Schumannovi a Regerovi; nebol jej ctldzí ani Sk1·iabin. Skladatelove 
štúdiá u Noskowského vo Varšave boli solídne, ale krátke. Základy, ktoré si 
Szymanowski osvojil z polyfónie, postačili mu na celý•Život. V zásade možno 
jeho tvorb1.t 1·ozdeliť na tr·i obdobia: regemvsko-straussovské, smele neormnantické 
(asi do roht 1912} - ďalej silne poznačené postimpresionizmom, so záľubou 
v httdobných a literárnych prvkoch Stredomoria a Blízkeho Východu (do roku,. 
1919) - konečne, azda najcennejšie posledné obdobie, už velmi poľské (nazý
vané niekedy "lechickým" - podla jedného z troch legendárnych bratov -
Slova1wv) - ktoré vyplnilo rqky tvorivej zrelosti. 

Dve prvé obdobia nemali žiaden kontakt s l1.ldovosťou JJolskej zeme. Ale ná
hodné stretnutie Szy1nanowského s primitÍ'Irnym človekom Podhalia (takým 
blízkym slovenskému Spišu a Orave!) dalo skvelé výsledky. Na vlastné uši 
počúval aute-ntickú lidickú kvartu, v ZakrJpanom od sta1·ého huslistu Bartolo
meja 0b1'ochtu počul tzv. "st~tpnicu 11odhalanskú" 
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a .. . zamiloval sa do h1.ulobného, tanečného a spevavého Podhalia. Našiel si tu 
skupinku oddaných ľudí a začal zbierať folkloristický materiál. Zaumienil si 
skompmovaC gfJralský balet, opretý o zbojnícke "tradície", živé aj na pol s kej 
strane Tatier. Bolo to v rokoch 1922- 1924. No skôr než prikročil kn kompo
twvaniu baletu (s pôvodným názvom "Jánošík" ) - s celon vervou oddal sa 
klavírnym "Mazúrkam"- tzv. forme -min1:atú.ry, ktorá má s-voj pôvod u Cho
JJÍna. Vzniklo ich V"yše dvadsať a odraz~L sa stali v poľskej hudbe objavnými. 
Hovorilo sa: "Szymanowski píše po goralsky! .. ," Podla prvých taktov pr11ej 
" Mazút·ky" sa zdalo, že tieto slová sú opodstatnené: 

H•dmto .--- ~ # f!. ;. . ·- l,..,..._ _ ~ __..--."" 
f$1 r 1 c;r r r it l & r 1 r' Ir l 53 r' l 

Ale nie je pravda, že Szymanowski "písal po goralsky"! N eskladal a nespra
wvával konkrétne l1.tdové melódie. Vytváml svoj ·Jwvý štýl, kto1·ý mal všetky 
predpoklady, aby sa stal národným - blízkym ChrJPinovmu dielu. 

"Mazúrky" vznikali na okraji baletu. Szymanovski horlivo študoval tm
dície a zmJky podhalianskych goralov. študoval hudbu a jej p-rednesový štýl. 
Na Podhalí hra na gajdy už te-mer úplne vymrela. N ehrá sa už ani na "gesli
kach", malých, úzkych husličkách starého Sabalu. Dnes už tieto dva nástroje 
prechádzajú pomaly v legendu. Ale Majú (a to velmi intenzímw) na Poohalí 
typické inštrumentálne súbo1·y: 1 hu.slista "primáš" - 1 huslista "kont1·áš" 
(spnvádzajúci prvého akord.ami) a 1 basista, hrajúci na nástroji domácej 
výmby, ktorý je čímsi medzi violončelom a basou a nosí ju hudobník pred sebou 
na ?'e?neni . Zvú k tohto "sláč-ikového tria" Szymanowského oča1·il .. . charakte
ristické dvoj- a tmjhlasné podhalanské spevy (také blízke pootatranskému Slo
vensku), konečne ohnivé tance s typickým " zbojníckym" - stali sa materi-álf>m 
pre balet. 

Za pomoci Heleny Roj-Rytardowej, rodenej goralky (zo-mrela len nedávno) 
zo Zakopaného a dnešnélw riaditeľa zakopr;Lnského múzea - J uliusa Zbormv
ského ( populárne nazývaného "Bača") - nespmnínajúc iné osoby - stvoril 
Szymanowski " libreto" svojho baletu. Velmi prostý a typický príbeh: dievča sa 
má vydávať za dob1·ého, poriadneho chlapca. Cez pastierske hole vracajú sa 
z Liptova zbojníci. I ch kapitánovi padne dievča do oka . .. a snáď i do srdca ? 
Vymenili si vzájomné pohľady . . . Druhý obraz balet'u sa odoh1·áva v chalupe. 
Práve sú svadob-né obrady. Mladucha je smutná; nemyslí na ženícha, ale na 
tamtoho, zbojníka. Vtom vpadmí, zo všetkých strán "harnasie" (zodpovedá 
slovenském'I.L "hôrni chlapci") a 01L - roztúžený - v čele. Uchytí mlad~tchu 
a vedie ju na hole. K t·átky tretí obraz - ich cesta mesačno1t nocmt ďaleko oo 
ľ1.tdí . Zostanú už navždy svoji ... 

Názov baletu S zymanowski hneď zmenil na " Ha1·nasiov". PaTtitúra šla do 
Paríža do tlače - klavímy výťah pripravila Grazyna Bacewiczóvna. Skôr než 
sa dostal balet na scénu, hrali ho v "sy-mjMickej podobe" v m1whých polsL"Ých 
mestách. Dirigoval S zymanowskélw úp1·imný priateľ - Grzegorz Fitelberg. 
Úspech bol zjavný a všeobecný. Len žiadna 11olská scéna nechcela sa podobrať 
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na ťažkosti p1·vej p1·emiéry. A tak ]Jredbehla nás Poliakov ... Praha. T~t v réžii 
JYlwnclingra bola v máji mku 1935 prvá premiéra "Hamasiov". Szymanowslá 
napísal po premiére s veľkým zápalom v liste milovanej matke, že všetko bolo 
zahraté dokonale a najmä tance a kostýmy boli neobvyklé, lebo balet sa odohráva 
na poľsko-slo'oenskom ]Johraničí, autentičnost: teda bola prísne zachovaná. 

Po Prahe prišiel v roku 1936 md na "Harnasiov" v Paríži . A túto inscenáci'n 
(so Se1·gejom Lifarornl) videl Szymanowski osobne. 1.Yasledujúce: (1937) 
v llamburgtt, Poznani (pod vedením Zygrnunda Latoszewského) a vo Varšave, 
autor už nevidel. J eho pozostatky boli už vtedy v kamennom sm·kofágu v kostole 
na Skalice pri Krakove, na mieste odpočinku Zaslúžilých. 

Po "období podhaľanskom" (Mazúrky , Harnasie, Druhé sláčikové kvaTteto, 
D ndtý lnl8lový konce1·t, Štvrtá symfónia s klaví-rom) záujem Szymanmcskélto 
preniesol na inú stranu Polska, na sevemvýchodnú čast: .illazowsza, do lesného 
odlahlého kraja K urpt:ov. Žiaľ z týchto čias zostali po Szymanowskmn iba só
lové a sborové piesne. Pre tuberku.lózu hrdla m7tsel opttstit: Zakopané a drevený 
dom, v ktorom býval (vila "Atma" ). Odišiel do Lausanne na namáhavú liečbn. 
N ebolo mu vša lc pomoci. P1·išla smrt. Jeh o ]Jozostatky ]Jre·viezli cez BeTlín. 
a Poznaň do Varšavy , jeho srdce malo spočíval medzi mú1·mi jedného z Var
šavských kostolov. Zhorelo vo Varšavskom povstaní ... Zabalzamované telo 
previezli do Krakova. Je uložené v Národnom mauzóle7t na Skalke. Poslednou 
hudbou, ktorá hrala na rozlúčku veľkému skladateľovi, bola goralská kapela 
Obrochtowcov, ktorí naučili Szymanowského chápať a miloval ich "primitívntt" 
melodiku. Tvorivé dielo Ka1·ola Szymanowského zno·vu ]JOVýšilo "ľudové 1w 
národné" (ako kedysi hovoTil o Chopinovi básnik CypTian Norwťd). "Harna
sie" b7~dú. navždy svetlou stTánkou poľskej h1tdby. Preložil Joze f Gazdík. 

1l1. Želibská: J ánošíkova. d1·užúw 
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SONA BURLASOVÁ 

K otázke robotníckej piesne na Slovensku 

Ďaleko stojíme ešte v slovenskej hudobnej folkloristike od toho, aby 
sme vedeli podať hlbší a celostný pohľad na našu robotnicku pieseň. Silný 
a ešte stále živý klasický folklór roľníctva a pastierstva púta prvoradú 
pozornosť našich pracovníkov v tomto odbore právom pre svoju mimoriad
nu umeleckú hodnotu a pre jeho zástoj pri formovaní novej slovenskej 
hudby. Robotnícka pieseň nemá takú dlhú a intenzívnu tra.díciu a preto ani 
také umelecké kvality, ktoré by mohli ovplyvniť štýlov)r v}rvin súčasného 
slovenského hudobného umenia. Túto skutočnosť treba hneď úvodom pod
trhnúť s vedomím všetkej zodpovednosti, ale súčasne konštatovať i to, že 
výskum robotníckej ľudovej piesne má pre dokreslenie charakteristiky 
života robotníckej triedy veľký význam; táto pieseň je súčasť.ou našej 
kultúry a preto jej skúmaniu patrí dôležité miesto v našej vednej oblasti. 

Skutočnosti, že sa u nás robotnícka pieseň formovala za veľmi ťažkých 
podmienok, že na ňu pôsobil roľnícky folklór, že boli pomerne veľmi malé 
predpoklady pre utváranie sa vlastnej robotníckej kultúry, sú dôvodom, 
prečo sa pri výskume robotníckej piesne stretávame s pomerne skromným 
materiálom. 

Prvotné štádium vznikania robotníckej triedy u nás reprezentované je 
robotníctvom baníckym. Typické preň je, že sa grupuje z dedinského pro
stredia a keďže bane sa nachádzali vždy v hornatých krajoch vidieka, 
i naďalej v ňom zotrváva. Spôsob baníckej práce ani zďaleka nie je taký 
priaznivý pestovaniu a rozvíjaniu spevnej kultúry ako roľníctvo alebo 
pastierstvo, preto príležitosť, pri ktorej by mohlo pôsobiť samo pracovné 
prostredie na tvorbu priliehavej tematiky, takmer odpadá. Pieseň s baníckou 
tematikou viaže sa teda svojím vznikom najviac n a mimopracovné pro
stredie, ktoré je však determinované iným typom kultúry, v ktorej už jest
vujú piesňové produkty n a všetky životné príležitosti. J e to kultúra jeho 
rodinného prostredia, roľníckeho alebo pastierskeho, ktorej tradíciu udržujú 
najmä ženy a ktorú baník, čo v tomto prostredí v:yrástol, prirodzene po
važuje tak isto za svoju. 

Ďalšia príčina nerozvinutosti baníckej piesne tkvie v t om , že v radoch 
banského robotníctva nastávali často presuny (pri úpadku dolovania vzác
nych kovov, pri striedaní konjunktúr a kríz v rôznych odvetviach ťažby) , 
mnohí pracovali v baniach iba dočasne . J aví sa t iež nedostatok súvislej 
kontinuity medzi stredovekým remeselný m (cechovým) baníctvom a medzi 
novodobým banským robotníctvom-- proletariátom. To všetko zapríčiňo
valo časté porušovanie tradície. 

Ta m, kde je banícka pieseň bohatšia , jej značná časť súvisí s piesňou ne
meckou, čo je prirodzeným dôsledkom nemeckej kolonizácie banských 
miest a ďalších stykov tu pracujúcich Nemcov s n emeckou kultúrou. Týmto 
charakterom vyznačujú sa hlavne slobodné banské mest á , v ktorých sa 
vo väčšej miere pestuje i stavovská banícka pieseň, vynášajúca banícky 
stav, na rozdiel od dedín, v k:torých tento žáner z pochopiteľných dôvodov 
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nemal živnej pôdy. Na dedinách , ako ukazuje dôkladný výskum Žakaroviec 
a prieskum v 20 gemerských obciach, našli v repertoári baníkov miesto 
hlavne piesne novšieho pôvodu, opisujúce život baníka zväčša z neradostnej 
stránky, bez stopy náznaku stavovskej hrdosti. Poukazujú na biedu, strá
danie a ťažké životné a pracovné podmienky baníkov a sú skutočne pravdi
vým odrazom ich života. Za dobrý príklad nám poslúži pieseň zo Žaka
roviec: 

Nierne 11.N. ( ~ ~ 1 OO! 

~ 1~ ~ ž.r~,.:Jt:~~~~f~~-=-~~71:1@ ~~=t=-+-~ - ---....1..-1--- _J__~: -y"-

ra . ra- /i ha- via- re do ba. ni a vi-s/i zmurca -nie jak k et Cl- qa . ňi 

VEi=fK 1 ?CGG~~----e_: ~C=~~~-~~ ff:-::a±~~~6iÄI~- · ~~~ ~~ .1.--ý-T"-. __ !"_s_ · - --1'- 1::;:: _. _=.r ==== 
a ja se - qiň le- giň vi . šolsom zro-be-ni. ňechcem ja isc do-mu ku že -ni. 

2. Ic ti ženo rano ku panu, 
že ja už ňefarem na baňu, 
že naj se nad tobu zmiluju, zmiluju 
a n aj ci do mieška zborguju. 

3. Žena d oma plače dze ja som, 
že ňema co dac jese tim dzecom 
a ja segiň legiň višol som zrobení, 
ňecbcem ja isc domu ku ženi. 

4. Žena rano išla ku panu, 
že jej muž ňefara na baňu, 
že naj se nado mnou zmiluju, zmiluju 
a na.i mi do mieška daruju. 

5. A pan se t u nad ňu zmiloval, 
do sipanca si ju zavolal, 
nasipal jej dva, tri korce žita, 
najec se i z dzecmi do s ita. 

6. Žena idze domu zo mľina, 
dzeci doma plaču, ja s ňima, 
klac, ženo, zajdu a var jese, 
bo bi dzeci jedľi a ja ťješ. 

Piesne jasnejšej náladovej osnovy vyskytujú sa iba zriedka. 

Po hudobnej stránke sú slovenské banícke piesne v najväčšej miere 
novšieho pôvodu, zreteľne harmonického cítenia, dosť často možno pozoro
vať u nich vplyv novouhorskej kultúry prejavujúci sa v bodkovanom rytme 
a zriedkavejšie i v kvintovaní. Keďže ide o piesne neobrúsené mnohými 
generáciami a storočiami času, neudivuje nás, že prinášajú najmä z hudobnej 
stránky menšie hodnoty ako piesell. roľnícka a pastierska. 

Ďalšoú etapou vývoja robotníckej triedy, prejavujúcou sa aj odlišným 
materiálom hudobným, je továrenské robotníctvo na dedinách. V podstate 
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u neho spolupôsobia tie isté okolnosti ako u robotníctva baníckeho, z kto
rých z nášho hľadiska je najdôležitejšie silné folklórne prostredie charakteru 
roľníckopastierskeho, no predsa sa však táto skupina, ako nám to dovoľujú 
tvrdiť doterajšie parciálne výskumy, líši Gd prvej a to dosť podstatne. 
Kým u robotníctva baníckeho popri vlastnej špecifickej tematike sme sa 
často stretali s prelínaním útržkov baníckej tematiky, alebo aspoň baníckej 
terminológie do tradičného folklóru (čo je iste dané tým, že medzi týmito 
dvoma oblasťami čo do výrazových prostriedkov niet zásadnejších rozdiel
nosti), zatiaľ o robotníctve továrenskom nemožno povedať, že by tematiku 
z okruhu svojich špecifických životných záujmov miešalo do starých ľudo
vých piesní (kam skôr vnikajú problémy novodobého roľníckeho hospodáre
nia, kontingenty atď.), ba i svojím novým piesňam zriedka dáva melódiu 
tvorenú v tomto duchu. Svojím folklórnym cítením vyžíva sa naplno v sta
rej tradičnej t vorbe, ktorú si nijako neprispôsobuje. Okrem toho však 
vlastní už väčší počet piesní, ktoré sú typické pre poslednú etapu vývoja 
~obotníckej triedy. Tieto piesne majú charakter p ríležitostný, revoltu
JÚci ~ž revolučný a melodicky nesúvisia s ľudovým hudobným myslením, 
lebo ICh nápev je poväčšine prehratý zo známejších umelých piesní. Táto 
skutočnosť nevyplýva z nejakých vonkajších príčin, ale priamo z obsahu. 
Pieseň bez idylického charakteru a širokej životnej platnosti, prípadne 
zábavnej funkcie, lež naopak, charakteru špecifického so závažnou spolo
čenskou tematikou, vyžaduje si ráznejšiu, údernejšiu formu, ktorú nachádza 
najčastejšie v pochodovej piesni. Ľudová tvorivosť pôsobí však i ttmá. 

Nitrne N.H. (J =126) 

.& 1: w. J; 4 ; 1 r r t: 1 8 r ~ cer &Fr 
o vanacft no · vem-ber rok tri-cia-fi dru -hi. vi - tá - u' Po - luomka 

~ r. ~ r'' v i r F 
nad e - xe · ku · to · r i. vi - t'a · zt' Po -luomko nad t- xe · ku- lo · n: 

2. Do Poluomki prišli 
predavať nas páňi 
za dlhí krčmarov, 
čo kožu z nás drali. 

Tieto piesne nemajú ustálený výraz umelej tvorby, ale vplyvom ústneho 
podania variujú a často badať na piesňach so známou predlohou, že oproti 
pôvodnému výzoru prispôsobuje sa hudobná stránka hlavne smerom k pri
~odzenejšiemu, spevnejšiemu vedeniu melódie. Textove bývajú umelého 
1 ľudového pôvodu; v prvom prípade si text taktiež prispôsobujú. Väčšina 
týchto piesní býva všeobecnejšie rozšírená, no nájdu sa i také ktoré sa 
vzťahujú na určitú konkrétnu obec. Takou je napr. pieseň obyvateľov 
Polomky (Horehronie), ktorá vznikla z príležitosti exekúcie miestnych 
občanov za dlhy krčmárovi. Táto pieseň, i keď sa tematicky vzťahuje takmer 
na všetkých občanov, našla svoje miesto hlavne v repertoári robotníctva 
a jej autorom je taktiež robotník. ' 
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Pre skútilanie tej etapy vývoja robotníckej triedy, ~torá je ,charaktet~~o
vaná urbanizáciou , teda vznikom mestského proletanát u, mame bohuz1aľ 
na jmenej materiálu. Folklór robotníckej triedy v ~jto etape tvorí už 
špecifikovanú oblasť, vzniká odrezane od foklóru dedinského. J e to v pod
state tvorba charakterizovaná už v predchádzajúcom odstavci u dedinského 
robotníctva továrenského, no tento raz bez samozrejmého pendantu tradič
ného folklóru . Mesto a hrubé továrenské prostredie dáva však proletariátu 
nepriaznivé podmienky pre rozvoj vlastnej umeleckej tvorJ:>y. V prostredí 
miest sa za kapitalizmu formuje umenie brakové, ktoré Je adekvátnym 
odrazom svojich čias. Toľko však poskytuje iba jednostranný pohľad na 
vec. Na druhej strane s upevňovaním kapitalizmu mocnie i spoločenstvo 
ľudí, ktorým toto zriadenie pripravilo špec~cké život~1é ~odmienky El: tý~n 
ich zjednotilo existenčne, ale aj ideove. Vyrazom teJtO Jednoty a sily Je 
tvorba, ktorá je typická pre obdobie vývoja robotníckej triedy u nás d~ 
oslobodenia a ktorá zohrala dôležitú úlohu v ideologickom boji robotníckeJ 
triedv s buržoáziou. Niektoré z piesní tohoto obdobia boli uverejňované 
v R obotníckych novinách a známi sú a j ich autori. Okolnosti vzniku ostat
ných, ktoré· sa získavajú iba terénnym výskumom, . os:retlia sa možno 
v budúcnosti. Tieto piesne vynikajú revolučným, boJovym cha:ak~rom 
a ostrie ich úderných slov namierené je proti kapitalizmu, kleríkahzmu, 
tyranii, za proletársky internacionalizmus a bojovú solidaritu prac~j?cich. 
Oproti tematickej náplni tradičného folklóru, ktorý má všeobecneJ ŠI . cha
ra.kter a širšiu časovú platnosť, príležitostný a aktuálny charakter p1esne 
robotníckej určuje a j životnosť tejto kultúry, dobu jej pôsobenia, ktorá 
býva obyčajne kra.tšia. Jedna pieseň sa nahradzuje ~hou, živšou, akt~á!
nejšou, pôsobivejšou, nežije teda celý repertoár popn sebe. Toto zabranuJe 
kontinuite tradície a vytvá-ra okolnosti, z ktorých vyplýva pomerná neroz
vinutosť a neprepracovanosť robotníckeho folklóru . 

KONRAD NIEM A NN 

Hudobná veda 
a hudobná výchova na univerzitách 

v N en1eckej demokra tie k ej r epublike 

I. Po porážke fašizmu víťaznou Sovietskou armádou zjednotili s?' v .Ne
meckej demokratickej republike po~ vedením str?'ny rob?tnicke~ .tr1~dy 
všetky demokraticko,-antifašis~ic_k.é ~íly! aby popri, hlavny~h polittckych 
a ekonomických úlohach odstranili a1 rumy faš1stickeho kulturneho barbar
stva. Úlohy obnovy nemeckého kultúrneho ži;ota boli vrtý~né na prv:o~ 
ústrednom zhromaždení KSN, venovanom otazkam kultury ). Ako reahza-_ 

l) Um die Erneuerung der deutschen Kultur", Erste Zentrale Kulturtagung der 
KPD, Verlag Neuer Weg, Berlin 1946. 
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cia tam vyslovených požiadaviek uskutočnila sa školská reforma, ktorá 
odstránením kapitalistického monopolu na vzdelanie vytvorila predpoklady 
pre socialistický syst ém v)rchovy. 

Hlavnú úlohu u meno>edných disciplín pri výchove socialistického vedo
mia prostriedkami kultúry v epoche vý·stavby socializmu formulova.! 
Wilhelm Pieck , keď povedal: "Zasadíme sa všetk)rmi siln.mi o to, aby S[L 

odstránilo doterajšie izolovanie širokých más nášho ľudu od kultúrnej 
aktivity a od osvojovania hod nôt , ktoré boli vytvorené kultúrnotvorivou 

.činnosťou2• ") 

II. Aby ;sa zaručilo. že k ultúrnov)rchovná práca študujúcich pôjde sku
točne do hlbky, konajú sa na všetkých univerzitách3 ) Nemeckej demokra
tickej republiky prednášky z hudobnE'j vedy. Výchova diplomovaných 
muzikológov f'!a na.proti tomu sústreďuje výlučne na univerzitách v :Berlíne, 
Lipsku a Halle. Prednášaním hudobnej vedy a hudobnovedeckým bádaním 
sú v :Berlíne a Lipsku poverení dvaja, a v Halle jeden ordinarius. Hudobno
vednP ústavy majú k dispozícii veľmi dobré knižnice a moderné technické 
zariadenia. 

K Hudobnovednému ústa.vu Univerzity Karola Marxa v Lipsku je pri
pojené významné múzeum hudobných nástrojov. 

P opri univerzitných ústavoch existuje v Nemeckej akadémii vied v :Ber
líne a na Vysokej hudobnej škole Franza Liszta vo Weimare výskumné 
p racovisko pre ľudovú hudbu a v Nemeckej akadémii ume1ú v :Berlíne 
pracovisko pre výskum nemeckej robotníckej piesne. Štát dáva každý rok 
k dispozícii veľké sumy pre nové vydania súborného diela J. S. :Bacha 
aG. F . Händla, ktoré vydáva :Bachov archív Lipsko-Gottingen a Sekreta
riát súborného vydania H ändlových diel pri Ústave h udobnej vedy Univer
zity Ma.rtina Luthera Halle-Wittenberg. Štát prispieva aj na vydávanie 
Jenských hudobnovedných štúdií lipského Hudobného archívu a Dejín 
hudby v obrazoch tým, že v ich rámci dáva výskumné úlohy a tieto sám 
honoruje. V tomto roku vyšli zobrané štúdie Ernsta Hermam1a Meyera, 
ktoré sú významným príspevkom k marxistickej hudobnej históriografii. 
Zhrnutia si ešte vyžiadajú výskumy o. problémoch hudby 20. storočia 
a marxisticko-leninskej estetike, ktoré pod jeho vedením našli odraz v diplo-
mových prácach a dizertáciách . -

Výuku hudobnej vedy upravuje učebný plán , vydaný roku 1951 Štátnym 
sekretariátom p re vysoké školy. Tento po prvý raz ukladá študentom 
prvých dvoch ročníkov hudobnej vedy plánovitú hudobnopraktickú prí
pravu. Plán bol v minulom roku pozmenený, o čom bude reč dalej. 

III. Pri výstavbe pedagogických fakúlt bolo po prvý raz v Nemecku za
ložených niekoľko ústavov pre hudobnú výchovu na univerzitách v :Berlíne, 
Lipsku, Halle a Jene. Toto rozhodnutie prinieslo bohaté ovocie, pretože 
tento kultúrnopolit ický dôležitý smer si medzičasom získal uznanie ako 
vedecká disciplína tým, že prevzal úlohy tradičnej hudobnej vedy (napr. 

2) tamže, str. 22. 
3 ) Humboldtova univerzita v Berlíne, Univerzita Kal'ola Marxa v Lipsku, Univer

zita Martina Luthera v Halle-Wittenbergu, Univerzita Frie dricha Schillera v J ene, 
Univerzita Ernsta Moritza Arn.dta v Greifswalde, Univerzita v Rostocku. 
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náuka o prameňoch z hudobnopedagogického hľadiska, vedecká všeobecná 
náuka o hudbe, metodika v spojení s estetikou, psychológiou a hudobnou 
teóriou") a mohol sa preukázať najmä v oblasti všeobecnej náuky o hudbe 
dôležitými novými výskumnými výsledkami na základe dialektického 
a historického materializmu6.) 

IV. V spojitosti s uskutočnením opatrení za účelom zlepšenia výchovy 
učiteľov, v priebehu ktorých boli pretvorené pedagogické fakulty na peda
gogické ústavy pri univerzitách, rozvinula sa v poradných komisiách pre 
hudobnú vedu a hudobnú výchovu pri Štátnom sekretariáte pre vysoké 
školy plodná diskusia o úlohách a vzťahu hudobnej vedy a hudobnej vý
chovy. Ústavy pre hudobnú výchovu bolo totiž treba začleniť do rámca 
filozofických fakúlt. Avšak k tejto výmene názorov neviedli len tieto 
štrukturálne dôvody alebo otázky spoločnosti prospešného zaradenia absol
ventov hudobnej vedy. Predovšetkým bolo treba dosiahnuť vyšší stupeň 
vzdelania študentov a spoluprácu a koordináciu síl v bádani. 

V budúcnosti sa budú konať najdôležitejšie hudobnohistorické prednášky 
pre- budúcich učiteľov hudobnej výchovy a hudobných vedcov spoločne. 
To neznamená iba koncentráciu a úsporu učiteľských síl, ale aj úžitok 
obom odborom, ktoré v prednáškach a seminároch poznajú problémy 
z oboch hľadísk. 

Učiteľ hudobnej výchovy získa dôkladnejšiu hudobnohistorickú prípravu. 
Okrem toho, že sa tým celkove pozdvihne jeho vedecká úroveň, stane sa 
spôsobilým podľa potrieb praxe zapojiť sa do lokálneho hudobnohistorického 
výskumu. 

I hudobný vedec získava tým, že sa oboznamuje s problémami hudobnej 
výchovy, pretože tieto majú preň čoraz väčší význam. Keďže naši mladí 
absolventi po záverečnej skúške začnú pôsobiť vo veľkej väčšine ako kul
túrni funkcionári v najširšom zmysle slova, stávajú sa tým lepšie pripravení 
pre takúto činnosť ako kritici, lektori, redaktori alebo kultúrni referenti, 
kde majú slovom i skutkom vychovávať hudbou pracujúcich. 

Hudobná výchova, ktorá vo svojom základnom výskume pracuje v pod
state muzikologickými metódami, môže v spolupráci s hudobnou vedou 
ešte rýchlejšie dospievať k novým výsledkom a potom spätne vplývať aj na. 
tradičné pracovné oblasti systematickej hudobnej vedy. Marxistická hudob
ná históriografia však musí v budúcnosti klásť väčší zreteľ na výchov"llý 
faktor hudby v dejinách. Tento proces obojstranných vzťahov medzi obi
dvoma odbormi je formou spojenia medzi teóriou a praxou. Súčasne po-

/ 

4) Fritz R euter: "Grundlagen der Musikerziehung", Wissenschaftliche Zeitschrift der 
Martin-Luther-Universität Halle, Reihe Sprach- und Gesellschaftswissenschaften, 
roč. 4, zošit 3, str. 474. 

5 ) Fritz Reuter: Methodik des musiktheoretischen Unterrichts. Halle 1951. 
H ella Broek: Entwicklung und Bedeutung der Schuloper. Dis. Halle 1955. 
Werner Felix: Julius HentscheL Dis. Berlin 1956. 
Karl Kleinig: Musikerziehung durch Aktivierung der Grundkräfte in An.alyse und 

Improvisation. Dis. Berlin 1956. 
H. J. Rothe: Alte deutsche Volkslieder und ihre Bearbeitung durch I saac, Senfl, 

Othmayr. Diss. Leipzig 1957. 
por. tiež časopis "Musik in der Schule". 
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Záber z Chačaturianovho baletu v Prahe: Olga Skálová (Frygie) a Miroslav Kúra (Spartakus) 
Foto: Dr. J . Svoboda 
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skytuje možnosť kolektívnej spolupráce a t)rrn vytvára podstatné predpo
klady pre pokrokovú organizáciu výskumnej práce. 

V. Odborní učitelia pre hudobnú výchovu na nižších stredných školách 
sa školia trojročným dvojpredmetovým štúdiom na univerzitných ústavoch 
v Berlíne, Lipsku, Halle a J ene, na Vysokej hudobnej škole vo Weimare 
a na pedagogických ústavoch v H alle, Lipsku a Karl-Marx-Stadte. Pre 
v yššie stredné školy pripravuje päťročné dvojpredmetové štúdium na spo
menu tých univerzitných ústavoch. Hudobní vedci študujú v Berlíne, Lipsku 
a Hallé.) 

Univerzity v Lipsku, Halle a J ene majú ústavy pre hudobmí vedu 
s hudobnohistoricko-systematickým a hudobnopedagogickým oddelením. 
V Berlíne sú, keďže tam existuje na Humboldtovej univerzite pedagogická 
fakulta, ústavy pre hudobnú výchovu a hudobnú vedu oddelené. Na uni
verzitách v Grefswalde a Rostocku sa t . č. konajú hudobnovedné prednášky 
len pre poslucháčov všetkých fakúlt. Usilujeme sa, aby v budúcnosti štu
denti vyššie menovaných rozličných kategórií sa zapisovali spoločne a štu
dovali podľa jednotného plánu. Počnúc tretím ročníkom začnú po posúdení 
ich výsledkov a nadania študovať špecializáciu ako učitelia pre nižšiu, resp. 
vyššiu strednú školu alebo ako hudobní vedci. 

VI. Na konferencii rektorov 14. júna 1957 povedal štátny sekretár pre 
vysoké školy dr. W . Girnus: "Problém, s ktorým všetci spoločne zápasíme, 
je štruktúra osobnosti vedecky vychovaného človeka v socialistickej spoloč
nosti"7. Poradn~ komisie pre hudobnú vedu a hudobnú výchovu sa vyššie 
naznačeným spôsobom usilujú o splnenie t ejto ú lohy . 

. . . hudobnokritické a vedecké dielo Zdeňka N ejedlého zostane 

nadlho živým prameňom poznania p1·e každého, kto sa bude 

opravdivo zaobem[ všetkými "večnými" otázkami hudobného 

1m~enia a tvo1·by. 
(Jaromír Pac!t, Ti'i kapitoly o Zdeúku 
Nejedlém, str. 236) 

6 ) Hudobnú v)·chovn na najnižšom st upni všeobecnovzdelávacej školy (1--4 t rieda) 
prevádzajú učitelia, ktorí boli na učiteJských ústavoch pripravení vyučovať všetky 
predmety najnižšieh o stupúa. T am získavajú základnú prípravu v hudobnopraktic
kých a hudobnoteoretick-),ch predmetoch, ako hra na nástroji, spev, dirigovanie 
sboru, dejiny hudby a metodika. 

7 ) Wilhelm Girnus: " Zur ldee der sozialistichen Hochschule" . VEB Deut scher Verlag 
der Wissenschaften Berlin 1957. 
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ROZHĽADY 
===============- -==~=~~=-==-==--

RÓBERT HREBENAR 

Niekoľko úvah o slovenskej tanečnej hudbe 
(Na okraj l. celoslovenskej súťaže ĽUT tanečných orchestrov) .. 

V dňoch 17. a 18. augusta t. r. konala 
sa v Holíči prvá celoslovenská súťaž 
ĽUT tanečných orchestrov. A hned úvo
dom treba konštatovať, že je to vý
znamný medzník vo vývoji slovenskej 
tanečnej hudby, ktorá práve v Holíči 
dokázala, že to s ňou nie je také zlé, 
ako sa často vraví. 

Včlenenie tanečných orchestrov do sú
ťaže ĽUT a rozvinutie tejto súťaže až do 
celoslovenského kola treba považovať za 
veľmi úspešný spôsob, ako riešiť proble
matiku tanečnej hudby, o ktorej sa do
nedávna síce veľmi veľa hovorilo, ale 
málo vykonalo a ktorá napriek svojej 
pálčivosti sa odkladala nedoriešená. Ved 
sú ešte v živej pamäti nedávne doby, ked 
tanečná hudba bola iba terčom útokov 
oprávnen.},ch - ale často aj neopráv
nených - a ked v prílišnej unáhlenosti 
a horlivosti sa zabúdalo, že vytvoriť 
novú tanečnú hudbu nie je možné 
okamžite, bez hlbokého a dlhého tvo
rivého prerodu. 

Bolo tiež veľkou chybou, že sa v mi
nulosti nad tanečnou hudbou v rámci 
ĽUT krčilo rozpačito ramenami ako nad 
niečím, čo sa považovalo za zlý prežitok, 
ktorý treba bez zvyš kov vykoreniť. 
V dôsledku toho sa objavovala tanečná 
hudba v minulých ročníkoch súťaží ĽUT 
iba v okresných kolách a z ďalšieho po
stupu bola vôbec vylúčená. 

Tvrdilo sa, že tanečná hudba do ĽUT 
nepatrí, pretože j e to v prevažnej väč
šine hudba zárobková. Nie je možné 
uprieť, že by na tomto tvrdení nebola 
časť pravdy. Ale táto časť je skutočne 
veľmi malá, pretože tí, ktorí hrajú VÝ" 
lučne za peniaze, obvylde záujem o súťaž 
v rámci ĽUT nemajú. A najťažšie niesli 
vylúčenie zo súťaže ĽUT práve t ie sú
bory, najmä súbory našich závodných 
k lubov, ktoré sa snažili produkovať dobrú 
tanečnú hudbu na spríjemnenie chvíľ 
oddychu a zábavy svoj ich spoluzarnest
nancov. 
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A práve tieto súbory sme počuli na 
celoslovenskej súťaži v Holíči. Celoslo
venská súťaž tanečných hudieb v Holíči 
dala za pravdu vyššie uvedenému tvrde
niu, pretože srne tam počuli veľa súborov. 
Boli to súbory z celého Slovenska, i z kra
jov veľmi odľahlých a vzdialených od 
kultúrnych centier, no napriek tomu bola 
ich reprodukčná úroveň vo väčšine prí
padov - napriek minimálnej predchá
dzajúcej pomoci a pozornosti kompetent
ných činiteľov - prekvapivo dobrá. 

Ďalšou potešiteľnou skutočnosťou je 
poznatok, že takmer všetky súbory hrali 
tanečnú hudbu sloven.ských autorov. 

Treba to veľmi uvítať, pretože práve 
oblasť tanečnej hudby bola priamo po
stihnutá "inváziou" cudzích "šlágrov", 
klady vytvorila stagnácia v edícii slo
venskej tvorby v rokoch 1950--1955 
a uprednostňovanie cudzej hudby v roz
hlase a na gramofónových doskách, 
čoho neblahý vplyv badať ešte i dnes. 
Táto stagnácia bola výslednicou už spo
mínaných - od života odtrhnutý ch a ne
ujasnených názorov na tanečnú hudbu 
a jej spoločenskú funkciu. 

T .}rrn viac si treba ceniť toho, že naše 
súbory - vďaka svojmu zdravému jadru 
- zaradili do svojich repertoárov slo
venské skladby v meradle skutočne dô
stojnom. Zásluhu na tom má Sväz slo
venských skladateľov i československý 
rozhlas, v . ktorých sa v oblasti progra
movej náplne tanečnej hudby uplatňuje 
nový kur.~: najmä od t-ej doby, čo sa tvo
rivým tajomníkom estrádnej sekcie SSS 
stal Bartolomej Urbanec. Jeho práca 
hoci ešte nedlhého trvania - priniesla 
potešiteľné vý sledky, pret ože prešiel od 
suchej kritiky k praktickej pomoci, pre
javujúcej sa nadviazaním osobného kon
taktu takmer so v šetký mi skladateľmi 
tohoto žánru a s vedúcimi súborov . Títo 
- povedzme si to otvorene - po prvý 
raz pocítili, že je tu niekto, kto sa neza
ujíma o tanečnú hudbu ako o nevyhnutné 

zl,? a iba preto, aby ju kritizoval - - hoci 
dovody k tomu skutočne boli a ešte aj sú 
-:;-:- ale kto sa snaží prakticky pomáhať, 
CI už v tvor-ivých otázkach. alebo v snahe 
o uplatnenie slovenskej hudby v roz
hlas.~, na platniach i v notovej distt·i
búcu. A ak uvážime, že rozhlas veľmi 
účinne ovplyvňuje oblasť tanečnej hud
by, tak treba uvítať nápravu, prejav-ujúcu 
sa ~o zvýšenom programovaní sloven
ske] tanečnej hudby. Záslužnú činnosť tu 
vyk.onal i Slovenský hudobný fond, ktor_}
SVOJU starosthvosť zameral i na tento 
"úzkoprofilov~·" žáner. 

Hoci uvedené fakty tematicky nesúvisia 
s náplňou našich úvah, treba \ch uviesť 
preto, lebo sú v príčinnej súvislosti so 
spomín .. an}·m dôstojným zastúpením slo
venskeJ tvorby v repertoári zúčastnených 
súborov. 

. Pod predsedníctvom B. Urbanca sle
dovala súťažná porota vystúpenia ll ta
nečných orches~~v a rytmických skupín, 
ktoré sa uskutocmli v sobotu, 17. augusta 
v?čer, v ne?eľ~t di~a 18. augusta popolud
UI a:" ten 1sty den večer. Jej práca bola 
veľr;n zodpovedná. Po každom predsta
vem konala pohovory s vedúcimi sú
borov . a ich členmi, v rámci ktorých sa 
zame:navala na hodnotenie kladov i ne
dostatkov vystúpení. Celkove možno 
povedať., že porota túto úlohu vykonala 
dob~e a . v prevažnej väčšine prípadov 
vystihla J~dro veci a objektívne vJ-·kony 
vyhodnotila. Tomuto vyhodnoteniu tre
ba pr~písať veľký význam, pretože je 
sm~?\wo~ často iba jedinou - pre 
ďalsm pracu a zameranie súboru. Súvisí 
to so sit uáciou v tanečnej hudbe - ako 
bola načrtnutá úvodom, že súborv sú -
a hlavne boli - ponechané na s~ba. Je 
pz:_~to :pohovor s po!ot~m ojedinelou prí
lez ttost ou na vypocutte názorov zodpo
vedných odborníkov na reprodukčné 
repertoárové problémy súborov . 

~k v jednom, či ,v dvoch prípadoch 
doslo pn hodnotem k nepresnostiam, 
:pad~ to ~a ':rub vtoho , že je nad fyzické 
1 dusevne s~ly clove~a. sledovať a po 
prvom počut1 hodnotiť mekoľkohodinové 
programy, nasledujúce t a kmer za sebou. 
Bolo by _veci is«; na. prospech, keby sa 
v ystúpenra n~hravah ~a zvukov ý pás 
a vy~odno~~mte sa previedlo až po jeho 
odpocúvant. Porote bv to veľmi uľahčilo 
p:á?u a, pr~ súbory by to bola azda je
dma J?rtležJtosť počuť sa a vytvoriť. si 
pravdrvý obraz o sv ojej v ý konnost,i vo 
s vetle konštruktívnej odbornej kritiky . 

,Je preto nanajvýš správne počínanie 
Za':odného klubu Strojár z Nového Mesta 
n/Váh?m, kto~ý nah;áva} na magneto
fón<;>V,Y pás ntelen uspesné vystúpenie 
sv;oJho súboru, ale aj vystúpenia všet
kych súborov a časť ich diskusie s po
rotou. 

Žiaľ, že Čs. rozhlas v Bratislave súťaži 
nev~noval :p_ozornosť. Našich pracu.iúcich 
by ISte zauJmlalo, aká je úroveň súborov 
závodných klubov v celoslovenskom me
radle. Zaujímalo by ich t o aj napriek 
faktu, že dosiahnutá úroveň - hoci bola 
prekvapivo dobrá - pred~a nemôže k on
kurovať profesionálnym rozhlasovÝm te
lesám. Ako doklad o veľkom ~áujme 
o súťaž v Holíči · možno uviesť žiadosť 
niektorých závodov z okolia Nového 
Mesta a Trenčína, ktoré sotva sa dozve
deli o tom, že ZK Strojár má zvukové 
záznamy z celoslovenskej súťaže, požia
dali o ich zapožičanie. 

Aké dô~ledk:v_ však vyplývajú z po
znat.kov ztskanych na I. celoslovenskej 
súťaži v Holíči? 

. Treba; si uve~o:ffiiť, že výsledky do
~~a~nute v Hohčt neznamenajú vyrie
seme problému, ale naznačili iba cestu 
pre jeho riešenie. Pritom musíme od
diferencovať od seba otázky súvisiace 
s. r:eprodukčnou úron'íou a otázky sú
VISiace s vytvorením novej - náročnej šej 
tanečnej hudby. · 
ČO sa týka technickej vyspelosti sú

borov ako celkov, ako aj ich sólistov, 
mož~o ~ez zveličovania povedať, že si
t~ácta Je chara,kteriz~vaná . poteši teľ .. 
n .}:m. napre~ov~ntm. E ste pred niekoľ
k ynn rokmt marne bv sme medzi ama
térm! hľadali taký v ýkon, aký predviedla 
skupma trúbok a trombónov ZK Strojár 
z ,Nového Mesta n(Váho~. Vynikajúci 
vykon podal flauti.Sta 1 harmonikár 
v rámci výborného súboru Energetic
k ých závodov zo Žiliny. I veľký zvuk 
orches~ra Lanárskych závodov v Holíči 
~ blížil k profes ionálnej úrovni. Jedno
liato znel spev vokálneh o kvinteta Vý 
chodoslovenský ch strojární z Košíc. Tieto 
výkony , ako aj výkony dalších účastní
k ov boli nadovšetko povzbudivé. Pri
tom potešiteľné je to, že až Iia zanedba
teľné .. v~'nimky sa n eobjavili pri repro
d.ukcn tanečných skladieb - u profe 
swn~lov tak. zaužívané - zlozvyky 
a vystrednost t, ktoré sú skutočne n eže
lateľné, lebo sú dobrému vkusu cudzie 
a pôsobia zhubne najmä na mládež. 
Celkove možno konštatovať, že väčšina 
súborov sa snažila - a to s úspechom -
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o kultivovaný hudobný prejav, modifiko
vaný požiadavkami tanečnej hudby, pri 
ktorom hráči sa usilovali rešpektovať 
zásady čistej intonácie, dynamickej pre
pracovanosti i rytmickej precíznosti. 
Na dokreslenie situácie treba uviesť, že 
väčšina súborov vystupovala v obsadení, 
ktoré v tomto odvetví treba nazvať veľ
k\•m (5 sax., 4 trp., 4 trb. + rytmika 
a' v niektor,ých prípadoch i početné slá
čiky, včítane viol, čiel). To sú doklady 
o radostnom napredovaní, ktorého pot.e
šiteľnou bilanciou je skutočnosť, že dnes 
m edzi slovenskými tanečn)'mi súbormi 
ĽUT a dúfame, že ich tam právom za
trieďujeme, · - máme dobré súbory, ktoré 
sú schopné prijateľne reprodukovať ta
nečnú hudbu vo všetkých jej nateraz 
aktuálnych formách - od rytmickej 
6--7 člennej skupiny počínajúc a 36--45 
člennými orchestrami končiac. Čoho by 
sa azda viac žiada.Io, to je spev. Avšak 
ak vychádzame zo situácie, aká je v tomt-o 
smere medzi spevákmi z povolania, kde 
pre interpretáciu tanečných piesní napr. 
v rozhlase sú k dispozícii celkove 3--4 
speváci a speváčky, tak musíme byť 
v týchto požiadavkách skromní. 

Avša!{ omnoho zložitejší, ako otázka 
reprodukčnej úrovne, je problém reper
toáru, včítane všetkých jej dôsledkov, 
a.Ie najmä úprav. Slovo problém nie je 
tu zveličením, pret-ože sme sa s ním 
stretli u každého súboru. Situácia je 
o to zložitejšia, že neexistuje jednotný 
typ tanečného orchestra so stabilným 
obsadením, ale o súbory rozmanitého 
zloženia obsadenia, od 5- 8 členných 
ryrtmických skupín počínajúc a veľkými 
súbormi 45 člennými končiac. Nájsť v~·
chodisko, nebude ľahké. To si uvedomili 
aj všetci zodpovední pracovníci. Zatiaľ 
m ožn o iba konštatovať, že edícia t-lačou 
sa prevádza jednak v Osvete n. p . 
l\lartin a jednak SVKL v Bratislave. 
Ka ich adresu treba dodať. iba toľko, že 
i napriek prejavujúcemu sa zlepšeniu, 
počet vydan ých čísel a dvojčísel nedosta
čuje, a čo je horšie - obľúbené a žiadané 
skladby vychádzajú oneskorene, ked 
zenit ich obľuby už dávno prešieL Zo
stane ešte dlho nesplniteľnS-m snom, aby 
sa vydanie skladby tlačou, jej uvedenie 
a programovanie v rozhlase, resp. na
hranie na gram. dosku skoordinovalo na
toľko. aby sa predviedla synchronne. 
Práve tak spomínaná rozmanitosť ?b· 
sadenia nedovolí vydávanie skladieb 
v úpravách, ktoré by presne vyhovovali 
7.a všetkých okolností. Tak sa zdá, že na 
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najbližšiu dobu je potrebné sa uspokojiť 
s terajším spôsobom vydávania, t. j . pre 
veľký orchester (5 sax., 4 trp., 4 trb .. 
rytmika a sláčiky) a s novi'IIl, nedávno 
7.aveden)-m spôsobom úprav , t . j. har 
monizovaná melódia s kontrapunktom. 

V;ý-voj sa však musí zamerať na to, 
aby vedúci súborov boli na takej odborneJ 
výške, aby mohli inštrument-ovať sami. 
Je veľmi potešiteľné. že i s takýmito 
prípadmi sme sa v Holíči stret.li. T ejto 
otázke - otázke odborného školen ia 
v inštrumentácii pre tanečné sbory 
treba venovať velkú pozornosť a to 
jednak zo strany vedúcich súborov a tiež 
zo strany SD-ĽUT a Svä.zn skladateľov. 
SD-ĽUT by mal vo svojej práci odbor
ného školenia intenzívne pokračovať,. 
zatiaľ čo členovia Sväzu - vynikajúci 
upravovatelia, by mali nadviazať k on
takt so súbormi, či už prostredníctvom 
prevzatých patronátov, alebo nejakou 
mou vhodnou formou. Ved slovensk~-m 
skladateľom musí predovšetk)-m záležať 
na tom, aby sa ich skladby hrali v dô
stojných úpravách. 

Niektoré súbory však riešia otázku 
úprav tak, že zakupujú úpravy profesio
nálnych upravova.čov, ktoré majú v nmo· 
hých .prípadoch výbornú úroveň (Z. Kro
til), zameriavajú sa ·však prevažne na 
cudzie novinky, ponechávajúc slovenskú 
tvorbu trvale n epovšimnutú. 

Na záver niekoľko slov o súboroch. 
Ako som už spomenul, súťaž sa previedla 
v troch programov)·ch celkoch, na spes
trenie ktorých mali poslúžiť súťa~né vy
stúpenia artistov a kúzelníkov. Treba 
však otvorene vyhlásiť, že t ých to vy
stúpení bolo mnoho, a že muselo nevy
hnutn e pôsobiť unavujúcim dojmom, ked 
vystupovali viacerí artisti a kúzelníci 
s tým ist)•m programom. Okrem toho 
nedeľné večerné vystúpenie b olo artis
tickým programom tak preplnené, že sa 
natíska otázka, čo malo byť. vlastne hlav
- či hudba a lebo artisti. Na adresu us
poriadateľov t reba dodat, že m enej by 
bolo v tomto prípade v iac. 

Súťaž otvoril tanečný orchester Stali
nových závodov z :Martina pod vedením 
L. štassela. Je to veľký tanečný orchester 
ter - typu orchestra Karla Vlacha, -
ktorého vedúci i jednotliví členovia sú 
technicky vyspelí. Žiaľ, že na tomto vy
stúpeni nebol súbor "vo svojej koži" 
a nepodal plný výkon akého je schopný 
a ktorým udivil v krajskom kole ~· Dub
nici. Treba, aby súbor venoval v iac po
zornosti intonácii, dynamike i kult úre 

tó~u. T ento súbor, ak si povs1mne 
t eJ to, do_bre mienenej rady, môže byt 
do?rym Interpretom ta-nečnej hudby hra
n eJ vo veľkom dychovom obsadení -
bez sláčikov. 

, Milým prekv:apením bolo vystúpenie 
suboru Energetických závodov zo Žiliny . 
Tento malý súbor predviedol program, 
o k_torom sa dá povedať iba to najlepšie. 
NaJce~ejš.ie však pritom je to, že ús pech 
nedos_Jahol obvyklý mi zaužívanými spô
sobmi, ale prejavil snahu ísť v lastnou 
cestou. v ·originálnych úpravách, ktor é 
vyzneh znan;tenite, vdaka zaradeniu fia u ty 
a perfektneJ .- zv ukove mnohofarebnej 
hry harmomky. Celkove ten to súb or 
môže byť vzorom, ako sa má hrať a upra
vova~ tanečná hudba pre 5-7 členné 
skupiny. Taktiež po stránke repertoáru 
m ožno tento súbor iba pochváliť. 

. Rytmická skupina Chemosvitu pred
v_Ie,?Ja zmes tanečných melódií hranú 
t1ez v malom obsadení. I ked na tomto 
súb?re _badať. ~nahu, predsa pásmo pô
so~ilo Jednotvarnym - kaviarenským 
doJmom , bez gradácie a vtipn ejších 
upravovateiských obratov. I jediná slo
venská skladba medzi 12 cudzími sa zdá 
primálo. 

Opatovú reprezentoval estrádno-taneč
ný orchester, a možno povedať, že r e 
prezentoval úspešne. Jeho zloženie mu 
dáva predpoklady~ aby produkoval dobrú 
náladovú a oddychovú hudbu k čomu 
pomáhal i dobrý spevák. V skladbe 
V. Vačkáfa: Spomienka na Zbiroh, uká
zal t ento súbor ~reľa snahy po dynamickej 
prepracovanosti. 
Vyv~cholením prvého súťažného pred

staveUla bolo vystúpenie tanečného or
chestra Výskmnného ústavu z Nového 
~esta. n/V~hom Str_ojár. Možno povedať, 
ze. prmtel~~ . dobreJ tanečnej hudby si 
pntom pnsh na svoje . T ento súbor -
u ž svojím velmi solídnym vzhľadom -
predviedol v svojom štandardnom obsa
dení (5 sax., 4trp., 4 trh. a rytmika) pro
gram, k-torý bol vzornou ukážkou, čo sa 
dá docieliť trvalou, cieľavedomou a od
borne usmerňovanou snahou. Tento or
?heste~ sp_rá:vne pochopi~, že. požiadavky 
tntonacne) IStoty, rytrmckeJ precíznosti 
a. ~~ckej členitosti sú základnými 
ptherrru 1 v tanečnej hudbe, bez ktorých 
~ neJ?Ôže. vymaniť z priemernosti a šab
lonovitost i. Hra tohoto 'súboru dáva za 
pravdu tej skutočnosti, že i orchestre 
bez sláčikov môžu produkovať dobrú 
tanečnú hudbu, najmä· ak ·neexponujú 
zvuk d ychových nástrojov do maxima 

- ba až k extrémom, ale využívajú h o 
k vytvo_reni_u _širok)cch zvukových p lôch. 
T reba s1 pnat, aby snaha po vonkajších 
efekt-och, či už vzhľadov~·ch a lebo zvu
koyých - tak bežná u profesionálnych 
tehes- zostala tomuto súboru natrvalo 
cudzou. Za najťiSpešnejšie číslo jeho pro
gramu treba považovať skladbu C. Por
tera: "T oo young", kde sólista na trúbke 
1 doprevádzajúci orchester podali bez
chybnú ukážku, ako treba hrať sólo part y 
so sprievodom. 

A predsa, h oci je to n emilé - treba t o 
muto súboru vytknúť jednu zásadnú 
vec. Jeho repertoár. Vedenie súbon t si 
m,usí uvedomiť, že upnutie sa na jedi 
neho upravovateľa musí viesť k šablóno
vitosti, a to i v tom prípade, že je ním 
Z: ~otil, o kvalite ťtprav ktorého bola, 
uz rec. Okrem toho by sa mal súbor za . 
mysl ieť nad t ým, ako sa vyrovná so za
stúpením slovenskej tvorby vo svojom 
programe. I ked - ako medzičasom 
oznámila denná tlač - sa umiestnil tento 
súbo~ ako prvý,,nemusel by by t jediným, 
k t-ory slovensku tanečnú hudbu nehrá. 

V n~deľnom popoludiíajšom programe 
sa uviedol tanečný orchester Závodu 
G. Š~einera z K omárna. Súbor pôsobil 
veľmi sympatickým dojmom a naznačil, 
že môže v budúcnosti dosiahnuť ešte 
lepšiu úroveň. Program bol primeraný 
úpravy obvyklé. ' 
. TaJ?-~čný orcheste~ C~tkrovaru Surany 
Je opať orchester hraJÚCI vo veľkom obsa
dent so sláčikmi . Súbor vedie s. Sládka
vič, pod taktovkou ktorého produkuje 
orchester dob~ tanečnú hudbu, správne 
programove onentovanú. Snaha po d e
centnom prejave vedie však súbor až 
k prílišnej komornosti, čo však pri ta
nečn,ej . h udbe nie je celkom oprávnené 
a am Žiadúce. 

S~utočne reprezentatívne bolo vystú
pente Východoslovenských strojá.rní z Ko
síc, ~ré sa zú~tnili na súťaži svojou. 
rytnnc~ou s~-upmou, vokálnym kvin
tetom 1 veľkým sláčikovým orchestrom. 

Rytmická skupina previedla bezchyb
ne :vy braný program, pri ktorom vokálne 
kvmteto podalo tak ucelen ý a zvukove 
vyvážený výkon, že ho možno porovnať 
s úrovňou toho najlepšieho čo máme. 
I , po str~ke upravovateľskej možno 
subor len chváliť. . 
Veľký sláčikový orchester hral pod 

rukou. skúsenéh? odborníka kapelníka 
Šandr1ka. Predviedol tanečnú suit u Er" 
nesta ]fischera. Treba vítať toto zásluž 
n é p odujatie, k toré dokazuje snahu ísť 
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dalej, i k formám zložitejším, ako j~ o~
vyklá tanečná pieseň. A treba vyzdv~u~ 
t iež úsilie, ktor)'ID. súbor túto n árocnu 
úlohu splnil. Ak však nfJza~udne, ~e spo
menutá suita E . Fischera Je odhliadnuc 
od všetkého - skladbou tanečnou a že 
teda skladby tohoto .druhu_ m~ia. ma~ 
rytmickú pregnantnosť a typtcky tanečny 
charakte r - tak n ám v tomto súbore 
rastie t eleso, ktoré pod, pevn~u rukou 
svojho vedúceho vykroči ďaleJ k zlo
žitejším tanečným a estrá dnym formá~ 
a azda ešte vyššie. T ento pozn atok Je 
azda z celého jeho vystúpenia ten najpo
tešiteľnejší. · 

V nedeľnom večernom programe sa 
uviedol prekvapivo dobrým výk onom 
tanečný orcheste1· Svermov)rch že~ezi~:zt~ 
z Podbrezovej. T ento súbor exiStUJUCI 
a pôsobiaci tak ďaleko od kultúrnych 
stredísk, ponechaný sám na seba, produ; 
koval vo svojom stredne veľkom obsadem 
dobrú tanečnú hudbu nesenú snahou 
zbaviť sa všetkého lacného a povrchného, 
a le prepracovať sa k h odnotnému hudob: 
nému prejavu. Po stránke r epertoároveJ 
niet taktiež vážn ejších výhrad, lebo sme 
v podaní tohto súboru počuli ve~ľa slo
venských skladieb i skladby cudzte. 

Skutočne dôstojným zakončením _I. ce
loslovenskej súťaže bolo vystúpente ta
nečného orchestra Lanárskych závodov 
Holíč. Aj ked sa vopred ve~elo, ~ sa 
tento súbor na súťaž svedomtto pnpra-

vuje, pre~sa jeho :ystúpeni~ prekonalo 
očaká.van1e. J e to subor veľky, ktorý má 
okrem kompletného dychov~ho e~mblu 
početné sláčiky - hllSle, v 1oly 1 viOlon
čelá. Je to obdivuhodné, že v takom 
malom mestečku sa vytvorí súbor, ktorý 
početnosťou n emal na súťaži obdoby. 
V súbore pôsobí inž. Cechovský, ktorý 
je upravovateľom súboru. 

A nakoniec ešte jednu poznámku. Na 
celej súťaži sme I?-epočuli .aní jediný súbor 
z Bratislavy. AJ nad tym sa treJ:>a ~: 
myslieť! Z Podbrezovej, z OpatoveJ pri~h 
veľké súbory, víťazné súbory pôsobu~o 
v N ov~m Meste n/Váhom a v Holíči. 
A v Bratislave, kde sú najlepšie pod
mienky a vzory niet súboru, kto~ý ~r vsa 
bol prebojoval do celoslovenskeJ suťa.ze. 
Platí azda o hudobníkoch n ásno hlavného 
mesta, že o ĽUT nemajú záujem ? 

A na záver ešte slovo kritikom a hu
dobným v edcom. Treba, aby _si tanečnel 
hudb y viac všimli a _Podah po~ocnu 
ruku tomu, čo je v neJ dobré a Života
schopné. Najmä hudobná veda by ma~?' 
o slovenskej tanečnej tvorbe prehovortť. 

Tak sa skončila I. celoslovenská súťaž 
tanečných orchestrov v Holíč~. Pr!niesla 
mnoho pótešiteľného a nadhodila aJ mn?
ho problémov na uváženie. Nech sú tm 
radostné skutočnosti pohnútkou,, abr ~ 
to nedoriešené a n ejasné do buduceJ su
ťaže vyjasnilo a tanečná hudba na Slo
vensku si stala po bok ostatným žánrom. 

Tanečný 0 ,-chester Z K ROH Strojár z Nového Mesta nad Váhom 
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Premiéra sovietskej operety na Novej scéne 

K 40. výročiu Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie pripravil operetný súbor 
Novej scény v Brat islave slávnostnú premiéru operety I sa.aka Dunajevského- Biely 
agát. Dej libreta za'>B.dil Vl. :Maas do sovietsk eho námorníckeho prostredia a jeho 
ústrednou myšlienkou je láska ženy k mužovi, ktorá pre jeh o šťastie zrieka sa nádeje 
na spoločnú životnú cestu. Napokon rôzne okolnosti, a le hlav-ne Kuprianovovo po
znanie, že jeho n evesta L 9..risa ho p odvádza, spôsobuje vznik nových citov-ých vzťahov 
medzi Kuprianovom a Toňou Andrejevnou. A výsledok? Všeobecné uspokojenie, lebo 
verná a oddaná láska Toni zvíťazila. 

Táto ideove i umelecky nenáročná op ereta Isaaka Dunajevského v inscenácii brati
slavskej Novej scény priniesla niekoľko zaujímavostí. J e to poznanie, že dielo je typic
kým príkladom umeleckej bezkonfliktovosti, aká prichádzala v Sovietskom sväze do 
módy pred niekoľkými rokmi a napokon opereta dostatočne dokumentuje, v akom 
štádiu je t ento javiskový žáner v Sovietskom sväze v súčasnej dobe, resp. v posledných 
rokoch. Dielo vznikalo totiž krátko pred skladateľovou smrťou r oku 1955 a zostalo 
nedokončené. 

Ak hovoríme o bezkonfliktovosti Bieleho agátu , máme na zreteli jeho plynulý dejový 
p roces, v k tor om síce je množstvo drobnejších dram atických momentov, viac-menej 
epizódneho charakteru, no sú vlastne náhradou za veľký dramatický konflikt, na aký 
sa v dnešnej operete kladie značný dôraz. Vyhnúť sa ústrednému konfliktu predpo
kladá vyspelé majstrovstvo autora libreta, sh."ÚSeného divadelníka, hoci aj vtedy treba 
počítať so značným. dotváraním zo strany režiséra i hereckého súboru. Red. 

Najprv k dielu samému: Autori libreta svojej n evesty nie logick)rmi duševnými 
sna žili sa t u vytvorit obraz z dnešného procesmi - ako obvykle- ale náhodou, 
života sovietskych námorníkov a ľudí v tomto prípade zmodernizovanou -
veľkého prís tavného mesta Odesy, ktorí záznamom slov na magnetofóne. In}'Illi 
sú svojím osudom viac aleb o m enej spo- slovami: typicky operetné situácie, rie
j ení s osudom veirybárskej flotily, na šené typicky op eretným sp ôsobom, prav
ktorej plávajú ich príbuzní, priatelia a da cestou najmenšieho odporu. Postavy 
z námi. Námet mohol by poskytnúť veľa neobišli sa bez operetných klišé: kapitán 
m ožn ostí pre zaujím!l.vé a originálne Kosťa je elegantný hrdina, dokonalý 
spracovanie, najm3. pre kresbu prostredia a blahosklonne priateľský, Toňa anjelsky 
prístavného mesta a lebo p estrého života nevinné stvorenie, túžiace okrem iného 
námorníckeho kolektíva. Autori však stat sa speváčkou, výb ojná Larisa sa 
tieto možnosti zďaleka nevyužili - a tak dáva obletovať, kade kým, je tu obligátny 
to, čo sa pred nami n a javisku odohráva, komický zbabelý mladík a komický strý
ostáva len všedným príbehom, akých ko a podobne. Nič okrem mien n evyja
v operete rôznych dôb a rôznych tvorcov druje, že ide o sovietskych ľudí, nič 
nájdeme veľa. Nebol by to tak vážny okrem šiat nehovorí, že sú to dnešní 
nedostatok vtedy, keby sa autori u silo- ľudia s dnešným spôsobom života, skut
vali spracovať starú látku novým spô- kov, reči a myslenia. Veríme, že v sú
sobom . Avšak, aj v prípade, že sa o to časnom živote sovietskych ľudí sú od
p okúsili, nepodarilo sa im to. V dôsledku vážni námorní kapitáni, dievčatá dobré 
toho, že najmä hlavná trojica p ostáv vy- a j ľahkomyseľné, zbabeli mladíci a prchkí 
stupuje príliš jednoznačne kladne a lebo strýkovia, no nemôžeme uveriť, že žijú, 
n esympaticky, zjedn odušuje sa ústredná hovoria a správajú sa tak, ako nám to 
zápletka nat.oľko, že d ivák jasn e predvída predkladajú autori prostredníctvom tejto 
r ozuzlenie, ku ktorému smeruje od po- op er ety. 
čiatku. T ento chýbajúci dramatický nerv, Banálnosť libreta iste mala vplyv a j na 
ktorý by diváka udržoval v n apätí, ne- hudobné spracovanie, ktoré v invencii 
môžu nahradiť drobné zápletky, expon o- n edosahuje takej originality ako niektoré 
vané tak naivne, že opäť už vopred vieme, iné, najmä filmové diela skladateľove. 
že dopadnú dobre : kapitán Kosťa. je dlho Pravda, nájdeme tu miesta rytmicky 
nezvestný, ale nakoniec sa prihlási živý svieže, vtipné, tanečné a rázne pochodové 
a zdravý, Toňa v sebe premáha lásku prvky, hodné majstra sovietskej ľahkej 
a posiela mu menom jeho n evesty lásky- hudby. Duna jevského bohatá, lyrická me
p lné odkazy; Kosťa poznáva pochabosť lodika sa tu takist o uplatňuje v plnej 
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miere. Xo niekedy sa sladkosť melódie 
už-už dot,rka hranice sentimentálnej ľú
bivosti, napr. v ústrednej piesni Toninej 
o Odese. Prot i hodnotám libreta stojí 
,-šak hudba nesporne oveľa. vyššie. 

Všimnime si teraz, ako sa svojej úlohy 
zhostil opere tný súbor Novej scény. 
Režisér Ján Kákoš bol si i!lt e vedom<· 
toho, že vytvoriťhoc'lnotné divadlo 7. pred'. 
lo hy, skytajúcej tak málo možností, je 
t-akmer vylúčené. Pridŕžal sa ducha pred
lohy, snažil sa akcentovať tak scény 
komické, ako aj lyrické a vystupňovať 
ich účinnosť všetkými prostriedkami. 
Niekde sa mu p odarilo vytvorit vkusnú 
a prirodzenú situáciu s pôsobivým herec
kým a speváckym výkonom; no inde 
táto snaha o účinnosť vyhrocuje komické 
scény YO fraškovi tú streštenosť a naháňač
kami a skrývačkami , s padaním a za. 
p lietaním sa do s ietí - toho by už v mo 
demej operete ozaj nemalo byť. Ta k isto 
aj niektoré scény lyrické pôsobia v)•bor
ným, ľudsky prirodzen~-m dojmom, iné 
sa. utopia v sen t imentalite a teatrálnom 
pátose. Na zdaroch aj nezdaroch podieľajú 
sa a j členovia súbom. O ich "i·konoch 
m ožno povedať, že sú v m edziach mož. 
nosti vyrovnané a dosahujú pomerne 
dobrú úroveií. Nad celkový priemer vy
niká E. Kurbelová-Kittnarová v úlohe 
Toni, a to tak hlasove, ako aj herecky. 
Alternujúca E. Btmčeková podáva sym· 
patický, herecky trocha sentimentálny 
výkon. Kosťa v podaní J. R ozsívala 
(altemuje J. Kuchár) a Larisa E. Šálko
vej nevynikajú z intencií operetných po
stáv. K najprirodzenejším patrí G. Veclo
vá ako bufetárka Korbaľova a o ba ja mladí 
námorníci F. Hudeka a A . Baláža. Do 
rámca súboru nezapadá výkonE. Kostel
níka, používajúci lacných a všedných 
vonkajších prostriedkov, teatrálne pa!;e
tické podanie maskéra Korabľova D. Zi
vojnovičom a značne hmbozrnný J. Kfe. 
pela ako harpunár Andrejev. 

Treba spomenúť aj práce choreografky 
Q. Chodákovej, ktorá nevyužila práve 
najúčelnejšie tých niekoľko m ožností 
k uplatneniu. Na počiatku prvého dej
stva, kde sa spieva o radostnom živote 
mladých ľudí, rozpúta sa divoký mumraj, 
pôsobiaci až komickým dojmom zrých
leného filmu - m enej bolo by tu viacej. 
No na druhej strane, v scéne prechodu 
cez rovník, posádka. t-ancuje, no vtipne 
kostýmované masky stoja a len sa pri
zerajú, zatiaľ čo vírerúm ich pestrých 
kostýmov by choreograf mohol vhodne 
rozvinúť farebnú symfóniu tanca. Scéna 
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A. Baláž a Fr. H udek ako námorníc·i 
z operety Biely agát 

O. Šujana a vkusné kostýmy I. Schane· 
rovej vhodne doplňajú predstavenie. Yý · 
kon orchestra na premiére nebol naprosto 
premiérový; v priebehu repríz sa však 
jeh o úroveiJ. z lepš ila. 
čo na záver povedať o uvedení "Biele · 

ho agáta ?" ,Te správne, že aj operetné 
divadlo zvolilo pre premiéru v čase osláv 
Veľkej októbrovej socia listickej revolú· 
cie dielo sovietskej tvorby, no malo to 
byť. dielo umelecky hodnotné. Niet takej 
slávnostnej príležitosti, ktorá by diva
delných pracovníkov zbavovala mnelec
kej odpovednosti voči sebe aj voči verej· 
nosti. J . Hrubá 

SSSR. Ukrajinský skladateľ :Micha il 
Dmitrijevič Tie napísal sláčikové kvar
teto "0 roku 1905" . Skladba intonačne 
vychádza z revolučnej piesne a z ukrajin
sko-ruského folklóru. Zo slovanského fol
klóru vyrastá tiež hudobná reč nového 
štvrtého sláčikového kvarteta ďalšieho 

ukrajinského skladateľa Matveja Gozen
pseda. 

Balet Štátnej opery z Budapešti v Bratis lave 
V dňoch 26. a 28. okt.óbra 1957 vvstu

poval na scéne 1\D v B ratislaYe baletn<· 
sú~or Štátn~j opery z Budapešti. Y prvý 
vecer predviedol " Promenádny koncert" 
na hudbu J . Straussa, cigár1ske tance 
z II. dejstva baletu "Šatôčka" od J. K e 
nesseyho a pantomímu Zázračný man
darín" od B. Bartóka. "v druh v večer 
predviedli hostia celovečerný balet Cop· 
pélia" od L . Delibesa. " 

V,rrvom ra de chcem sa zaoberaf. s pan· 
to~ou B. Bartóka, ktorá bola pri tom
to ZaJazde v Československu po prvý raz 
predvedená. · 
. Pre_ slovenského poslucháča a d iváka 
Je deJ a hudba tohoto diela niečím ne 
obyčajne nezvykl,ýrn. 

'::"? veikom~s~skom brlohu nútia t raja 
zlo~mm prostitu tku, aby vábila do izby 
muzs~é _ obete, ktoré zločinci olupujú 
a v razdJa. Do ~rlohu vkročia postupne 
t~I p ostavy. NaJprv star~·. vyžitý bon
VIvan, k torého neminie osud lúpe-L.nej 
vraž~y. Potoľ? ~adý študentík, ktorý 
ďakuJe_ za sv.oJ Život len prázdnej kapse. 
Nakoniec priChádza tajomná, orientálna 
postava - čínsky mandarín. Skamenelá 
~eravosť návštevníJ:'a odrádza prosti
tutku, no koná svoJU povinnosť a po
stup~e prebúdza v mandarínovi záujem, 
kto9'· ~razu prepukne v šialenú vášeň. 
ZI~mm ho ol_úpia, zaškrtia, prebodnú 
nozom a obes1a. Zakaždým vsak man
darín znovu ožije , aby naš iel svoju smrť 
až VC? vytúženom spojení s prostitútkou. 

Pn povrchnom a jednostrannom po
s~dzovaní deja nepochopíme Bartókovo 
dielo a dôjdeme k uzávem že to je 
sexuálna hrôzodrám a . Všimnhne si však 
pozornejšie Bartó,kovej tvorivej metódy 
a umeleckého pr1stupu ku skutočnosti 
dramatickú výstavbu a hudbu pantomi: 
my a dôjd~me k inému názoru. 

V celej Bartókovej tvorbe preplieta sa 
táto charakteristická sebaspytná črta 
ktorá sa snaží odhaliť bytostnú podstatt~ 
m odemého človeka v jemu nepriaznivom 
spolo~en.skom p~ost_redí. Bartók , ako mo
demy umelec, s~ prr tom nevyberá jemné 
spôsoby. Odhaľuje vnútro človeka dras
tiCky a na dne, síce za veľkých bolestí, 
ale Jasne sa mu zjavuje živá tká.ň ľudskej 
duše. Objavuje takto kladné a záporné 
vlast nosti človeka, zbavené každoden. 
ného rúcha. I ch b oj tvorí živého človeka 
ktorý napriek znetvorujúcim podmien: 

~~ sociálneho bytia, uchová,·a si to 
Je.dme večne ľL:<;Iské - neochabujíiCn 
voľu po lepšom z1vote, po dobru a pl11.o· 
hodnot~om uplatnení ľudských síl. 

To v~ctlw postihnerne keď aj nie v kaž. 
dom d1ele Bartóka, predsa v sume jeho 
tvorby. J ej obsah je mnohokrát rozo
rvaný. a dr~ v)' vo výraze. Postihnerne 
a~e aJ . tvonvú, harmóniu, z ktorej vy. 
VIera, sila ľudového optimizmu. T ej sa 
Bartok dopracoval ako folklorista. Spo
znal tak ~ušu ľudu a rytmus jeho života, 
dal mu v ieru v budúcnosť človeka. 

Aj v Zázračnom mandarínovi spozná
vame túto základnú Bartókovu umeleckú 
črtu. Mandarín je človek, v ktorom sa pod 
vplyvom ok olností prebudí stará ľudská 
sila v . sv? jej dr~tickej ne kultivovanej 
~Iv~ln.eJ sile. P r wh odom mandarína, na 
Javisko, kedy začína vlastná dráma, vpa· 
d~ ~1a sc~nu a d o hudby robustná pri
mttivna sila. nárokujúca si napriek všet
k~ prekážkam uplatnenie. Zdá sa, že 
tu Ide v nat uralistickej forme o p roblém 
l~ky muža_ a ženy, ktorá je zn ehodnotená 
vmou . somálnych podmienok. Predsa 
však. ,sil~ takej in tenzity, všetko preko
ná.v~Ju~eJ energie_, jej exponované dra
matlcke uplatnenie a p oužitie ireálneho 
~rv~ znovuoživenia vedie ma. k alego
rickemu chápaniu. Táto sila zdá sa per· 

K1·esba J. Kubičku 
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sonifikáciou nevyčerpateľnej energie ľud
stva, ktoré v úskaliach dejín za spoločen
ským ideálom muselo prekonávať tiež 
priam nadľudské prekážky. 
Zmyselnosť a pudovosť dominuje na 

javisku. Ale ako nie je ona cieľom v pri· 
rode, nie je ani v Bartókovom diele. 
To najvýraznejšie doktunentu je hudba. 
Jej veľkou prednosťou je, že nesleduje 
len dramatickú krivku libreta, ale bu
duje priam kontrastný dramatický vzťah 
medzi javiskovou akciou a orchestrom. 
V kontraste k javisku je prostá zmysel
nosti, zdôraznená je drsná dynamická 
sila. V momentoch v ýbuchov m andarí
novej vášne pristupuje v nej nová črta
irónia . Táto svojou funkciou neguje 
zmyselnosť a pudovosť libreta. Chápem 
preto robustnú silu diela nie výlučne ako 
pud, ale sféru, kde sa koncentruje sila 
ľudského kolektívu. Táto je nezdola· 
t~ľná, hoci človek (chápaný v librete 
dosť individualisticky) - indivíduum 
v Zázračnom mandarínovi tuniera. Indi
víduum v boji so zlom musí zomrieť, 
kolektív víťazí. 

Zostáva ešt-e vysloviť na margo Bartó
kovho diela postoj dnešného poslucháča. 
Vysloven é hodnotenie neznamená ešt e 
požiadavku, aby sa podobné diela s tak 
vypuklou tematikou tvorili aj dnes. 
Zázračného mandarína musíme chápať 
historicky. Dielo vzniklo r. 1919, a to je 
vari dostatočným vysvetlen ím. Dnešné 
umenie má iné prostriedky na stvárnenie 
skutočnosti. · 

Režisér a choreograf J . Harangozó 
vychádzal z relatÍvt\ej samostatnosti lib
reta a. hudby. Na základe tohoto usmernil 
v už spomínanom chápaní celé dielo a vy· 
tvoril drámu veľkej sily. Z účinkujúcich 
postáv vynikli predovšetkým Viktor 
Fiilóp v úlohe mandarína, Gabriela La
katosová v úlohe prostitútky a Július 
Harangozó v úlohe bonvivána. Zvládli 
ťažké psychologické postavy s veľkou 
kultúrou pohybového výrazu. 

Ak Zázračný mandarín bol z predve
dených diel dielom najťažšie zrozumit-eľ
ným, do určitej miery depresívne pôso
biacim a nútiacim aj po predstavení n e
ustále o zmysle uvažovať, ostatné insce
n ácie nás vniesli do rozmarného, ľahkého 
a komického sveta a do sveta skutočného 
temperament u až bujnosti. 

Na libreto J. H arangozóa s použitím 
hudby J . Straussa zostavil J. K en essey 
"Promenádny k oncert " . Nenáročný dej 
v ovzduší bezstarostného života vieden
ských malomeštiakov na konci minulého 
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storočia bol spra covaný s iskrivou ľah
kosťou a komikou. Charakterist ickú po
stavu primadony vytvorila G. Lakato· 
sová. 

Cigánske tance z II. dejstva K enes
seyho baletu "Šatôčka." boli predvedené 
technicky dokona le so samozrejmým 
dôrazom na temperamen t, rytmus a švih. 
Sóla tančili Zuzana. Kl'tnová (Šári) a Fran
tišek Havas (cigánsky chlapec J óži). 

Delibesov balet ,.Coppélia" bol lib
retisticky a muzikálne upravený a do
plnený hudbou z Delibesových iných prác. 
Réžia zdôraznila jedn otlivé scény a si
tuácie, čo vplývalo na roztrieštenosť deja. 
Predstavenie však strhlo technicky istý
mi výkonmi hlavne sólistov - Zuzana 
Kúnová (Swanilda) Viktor Fillóp (Fran 
tišek) a h ereckým výkonom Júliusa. Ha.
ra.ngozóa.. 

Práca. režiséra a choreografa súboru 
J. Harangozóa, ktorý pracoval na všet
kých uvedených inscenáciách, vyznačuje 
sa. niekoľkými charakteristick)'1lli črtami. 
J e to pochopenie funkcie hudby vo vzťa
hu k libretu. Režisér a. choreograf vy
chádza predovšetkým zo základnej emoč
n ej krivky obsahu hudby a vyvažuje 
jej funkciu úmerne k libretu. Tak sa 
nám črtajú tri prístupy: keď hudba 
spl)'Va s javiskom (Promenádny kon
cert), ďalej keď je relatívne samostatná 
až v symfonickom zmysle (Zázračný man
darín) a keď sa. tieto vzťahy striedajú 
(Coppélia). Táto p osledná metóda v uve
denom prípade n ebola realizovaná pre 
prilišný dôraz na charakteristické časti. 
Toto sú v podstate tri možné vzťahy 
vôbec, dôležité je ich však uplatniť na 
správnom mieste. 

Režisér dalej kladie veľk)• dôraz na 
charakter v najširšom zmysle slova: cha
rakter postavy, situácie, myšlien ky, tan
ca.. V t ejto oblasti majú maďarskí umelci 
sklon predovšetkým ku komike a gro
tesknosti, sólisti rovnako ako · tanečný 
sbor. S menším úspechom :z;vládli po
stavy lyrické. 

V tejto súvislosti chceme poukázať na 
mužských tanečníkov súboru, ktorí tan
cujú so skutočným mužským výrazom 
bez zženštilých pohybov. V tomto by si 
mal ná.š balet brať ponaučenie. 

Nakoniec mi prichodí spomenúť or
chester, ktorý pod taktovkou J. K enessey
ho podal precízny a disciplinovaný vý · 
kon. IDavne na Ba.rtókovom diele ukázal 
svoje kvality, kde dokázal ťažkú hudbu 
tlmočiť až v symfonickom prevedeni. 

Pavol Fellegi 

Chačutarianov balet Spartaku s v Smeta
n~v~m div!'dle. "Spartakus bol n ajskve
leJŠl chla p1k v celých starovekých deji
nách, veľký generál, ušľachtilý charak
ter~ p~~ p~taviteľ an~ického prole
tart~tu - na.ptsal o statocnom hrdinovi 
protwtrokárskeho sprisahania K. Marx. 
Moc rímsk eh o impéria spočívala na yý. 
hojných vojná_ch, n a prírastku nový~h 
otr~kov a n a_ wh neľudskom vykorisťo
varu. Neznestteľné životné podmienky 
otrokov vyv?lali v roku 73 pred n. I. 
z po?netu _mek~I~ch gladiátorov troj
ročny odboJ prottrnnskym légiám p riamo 
v centre ríše, dokiai rozkol vo vlastných 
r~o~h pre nacionáln e diferencie neumož
ml dtktatorovi Crassovi povstanie otrokov 
potlačiť. Vyše šesť t isíc zajatých otrokov 
s ~odcom Spartakom bolo ukrižovaných 
prt hradskej z Ríma do Capuy. 
Sparta~, symbol rebela proti triedn ej 

nadvláde, Je vďačný typ kladného hrdinu 
p~~ akýkoľvek druh a žáner umenia, a naj 
ma. v pokrokovom robotníckom hnutí sa 
m eno Spar;takovo tešilo hlbokej vážnosti. 
Ľudov~ rnnske slávnosti, gladiátorské 
hry, t numfálne pochody vojsk, nárek nad 
smrťou h ér oa m ožno vyjadriť tan com 
~- pa?-to~ím~m na?mi?r~ sugestív"D.e, h lb
sta htstorwka motiVáCia Jednotlivých uda
lo~tí a. prúd živých činov zostane naďalej 
oneškom_aj pre najväčších umelcov. Atak 
Chačaturianov balet Spartak us je rovnako 
~áSJ>;Y ako, p::oblematický v spracovaní 
l v m sce'l':acu. Bolo tu viac farebnej 
náladovostt než obrazov tvrdých život
n ých fakt <?v, v~ac ~ineárnej popisnosti 
n ež hlbokeJ m ottvácte. S.}'ffifonickou me
tódou ~or~ponovaný_ hudobný prúd, dra
maturgwka koncepCia baletu bez samo
účelností uzatvorených tanečných čísel 
a rménsky folklór v službách hudobnéh~ 
zobra zenia star ovekého Ríma., ostré ná
ladové kontrasty, známe u Chačaturiana 
z balet~ Gajall:é, kalei~os~op~ozmanitých 
tanečnych foriem, lyrwkých mterludií a 
dramaticky cítených fines, oscilovanie 
medzi ~hnickotvorivými prostriedkami 
rom~tiky a m oderny snúbi sa. so skve
lou Inštrumentáciou, invenčnou sviežos
ťou,, prístupnos~ou hudobnej reči, taneč
nosťou,. kto_rá Je tu jednotiacim princí
P?m, posobiVou zmyslovosťou, umením 
?-a.lady a pravej divadelnej živelnosti, ako 
JU proklamoval S tanislavskij . 

Skreslené proporcie diela dramaturgie
ko~ úpravou mladého umelca J. Blažka 
dalt znamenite vyznieť miestam erotic
kým a scénam sólistickým, v ktorých by 
sme s ice nenašli smelé novátorstvo, ale 

predsa _silnú dojmovosť v protiklade so 
scénami sborovými, riešenými rozpačite 
raz viac "~l fresco::. inokedy v strhujúcej 
pohyboveJ gradácu. Prevládajúci epický 
prv?k námetu, nút il ch_or~ografa k uplat
nemu pantom!my a _mumky n a úkor ta
nečn_os,h, hoci p artit úra n ás presvedčí, 
že aJ u loha Spartaka je skladateľom ta
ne~ne. cítená._ "Sila hrdinova je v jeho 
vnut~J. R astie premáhaním prekážok, 
zda~hvo poma,ly, ale s ~útornou logi
kou - vrav1 o hlavneJ úlohe sólista 
l\1. Kura. 

Poct ivé ~ilie M. Kúru, D . Ledeckej , 
?· SkáloveJ a ':'· Malceva v hlavných 
ulohách determmoval zámer choreo
grafa,. a le nepotlačil technické majstrov
stvo wh tanečných výkonov, ktoré za 
podpory dobre znejúceho orchestra pod 
taktovkou B. Gregora. strhovali vďačné 
publikum k ováciám. Na premiére sa 
zúčastnil i skladateľ. Tvr 

Dusikova "lUodrá ruža" v bratislav
skom televíznom štúdiu. 23. októbra 
uv_iedlo Televízne štúdio v Bratislave 
pnerez operetou Gejzu Dusíka a dr. Pavla 
Braxatorisa "Modrá ruža". Táto opereta 
mala premiéru v Bratislave ešte v roku 
1939 a jej p iesne patria k najlepšiemu čo 
D usí_k vytvoril. Piesne v odstupe o~m
nástwh_rok_ov sú ešte vždy živé a Rpieva
n é, hoc1 ?eJová fabula má náplií módnej 
operetneJ hry. Mladí televízni pracovníci 
zosk~;pení v b_r~ti~lavskej hudobnej re· 
dak~n uved?mih S l p opularitu h udobnej 
ča~tt ModreJ ruže a snažili sa ju oživiť. 
Dna 23. októbra videli televízni diváci 
len časť operety , pretože vysielanie sa 
muselo pre technickú poruchu odložiť. 
Celú op~r~tu potom vysielali o týždeň. 
Uvedomth sme s i však, že libreto Modrej 
ruže by bolo možné doplniť tak že by sa 
sta.lo ~i~ikou a obžalobou morálky kapi
tahstwkycJ; z~ohatlíkov. Samozrejme, dá 
sa. to urob1& ~ba v, rámci žánra operety. 
Ide o to, z akeho zakladného postoja pri
stupuje herec i režisér k tvor be a k vy. 
modelovani? tej _kto~ej postavy, v akom 
chara:ktere JU pr1ved1e Jeden i druhý do 
konfi~ktu, lebo c~arakter postavy má na 
konfhkt a na Jeho rozriešenie vplyv. 
V operete túto možnosť majú herci a reži
sér vo svojich rukách. 

, Hudobná príprava a režijná práca reži
Berky R. Štrbovej ukázali, že r obi & opere
tu znamená robiť umen ie, ktoré predpo
kladá zodpovedné výkony hudobné aj 
herecké. Je radostné konštatovať, že 
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štrbavá vedela postavy herec~y rozdnú~ 
v ľudsky ušľachtilý, od mamér zbaveny 
preja. v aj tých o~er~tných_ um~lcoy, kt<_>
r ých výkony na Jav1sku :!\oveJ scen:Y m e 
Hll tak čisté a nie sú b e:r. s tôp natu~ahzmu; 
z t ohto hľadiska prináša brat1slavske 
televízne naštu dovanie ;.\Iodrej ruže po
učenie pre naše operetné ~ivad\á . ~er~ó~na 
previerka star)•ch openet a ~aJma. 1c~: 
seriózna inscenácia by pom ohli obohat1t 
dnešný chudobný operev~nf repertoár a 
Rnáď by aj opvere tných rez~sP;rov a ~utoro: 
prinútila hlbs te sa 7.am ysh et n0;d ty~, ~dv 
je vlastne podstat.a. krízy a čo JU zav mtlo. 

z. b. 

H:oncert na llvoch klavírooh. Dňa 5. 
októbra v :\Iestskej knihov~i v Prahe 
usporiadali koncer t prof. Sylvm a ~udolf 
~Iacudzinski. Tí t o významní umelci a zna
m enití klaviristi pripravili pražs kému 
obecenstvu zaujímavý koncert na dvoch 
klavíroch. P rogram: variácie a fúgy n~ 
témy L . v. Beethovena v S_Praeovam 
t roch rôznych skladateľov. Boh to sklad
by štýlove spojené s menom Be~thove
novým. R ôzne slohové sp racovan1e spe~
t rilo program a udržoval o. obecenst' <? 
v n apätí až do konca. T echmcky náročne 
spracovanie Georga Schumanna op. 32 
bolo po stránke ko~po;z.ičnej ns;jchudo?
n ejšie. T~'lll viac osvtež1lo vt1p~e. podan~e 
O. Saint-Saensa op. 35, k tore Je u nas 
málo známe. P ointou večera však bolo 
majstrovské dielo "M: Regera .. op. 86. 
Brilantnou súhrou dos1ahla dvoJtca vzác
n ej jednoliatost i , k t orá vzbudz?val a. 
u poslucháča dojem, akob y hral Jeden 
hráč. I ch hra sa vyznačovala komo~ou 
súhrou vo výborne predvedeno~ Sa~t
Saensovi a v Regrovi, kde ?oh ~~~~ 
všetky m ožnosti dvoch kl_avlro_;--. NaJ~ 
v R egrov i bol zvukový doJem este zdvoJ
n ásobený. To už nehrali len dva klav íre! 
ale miestami na dvoch klavíroch zneh 
organ a v gradáciách do~iahl~ orchestr~l
n y účinok. Tu sa naJlepŠie uplatmla 
skvelá prstová a oktávov á technike: 
S. Macudziáske j. Vo fu~ách uk~zal~ 
hráči vrcholnou repr odukmou t ecbnicku 
vyrovnanosť, ~ud a rrti?ickú pregnant 
nosť vo výraze Jednothvych tém . Za toto 
všetko boli obaja umelci srdečne a v:~le 
prijat í. Obecens t,vo s i potlesko~ vyzta 
dalo niekoľko pndavk ov, z ktorych bra
vúrne variácie E. D obnányho, zahrané 
spamäti, zakončili tento štýlový večer. 

Anton Dolinský 
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Cikkerov Juro Jánošík v televízii. Een 
pred nedávnom sme. mali ,pred sebou otvo
renv kalendár a nanom datum 3. nov~mhra 
1956. Vtedy pa1wval 1·uch, v T~lev~znom 
štúdiu v Brati-slave. "v!lad~ tele~nzn-t- p_rn
covnid nervózne pobehával~ sa~m ne'!Ye.dw;e. 
ako sa mjda1-i p rvé pokusne vys1elam~. 
A veru boli sme svedkami toho, že te11.to naJ.
mladší'stánok kultú1·y zložil skúšku zrelost~. 
Potom ako opreteky bežali ~ni, týžd~1e 
a mesúwe, ktoré zaznamenal~ '!-'ela chy~, 
ale i veia krásnych výsledkov. N~~koľkokr,a~ 
sme otočili stránky m íšho kalendám a sta~·~. 
sme zoči-voči nm!ému 3. nove1rW:"u · Obdo~ 
pokusného vysi~la_nia sa ~končtlo. Časop!,S 
Rozhlas a telev~z~a prnnesol program na 
každý cleň v týždni, oL"Tem pondelka. Zn?~ 
11astal ruch tento raz však trochu tn y. 
Atmosfém bola naplnená slávnostnou ná
ladou. V ten veče1· každý, kto len ~hol 
zachytával signály bratislavského ~zn~ho 
vysielača-. Ako prvé sme zachyt~lt tony 
Cikkerovej hudby , Nimi sa. wstwpne_ na
vodzovala nálada celého vecera, ktora '!lY· 
wcholila v priamom p1'enose opery J an<_J
Cikkem J uro J ánošík z Národného dt.
V<UUa v Brati-slave. , • , , 

O význame tejto opery rn:e nas sučasr:y 
hudobný život sa už vel1m vela hovonlo 
i písalo. Dnes s oprá:vn~nim :Mžeme 
tvrdiť, že je skvostom naše] 'fl'CJ;rodne] h";Ulby. 
A práve preto T elevizne_ etúd~ v Br<:-twla-ye 
1íou oslávilo prvé výroču f!001ho vys~nm. 

So zvedavosťou, ale a1 s obava~~ .~me 
očakávali televi.zny prenos Jura Jano~~ka_. 
R ežÚiér R ehák s jemným vkus~ ~hl 
úlohy jednotlivým kamerám. Stnedante de
tailov , polodetaiZo.v i . celk~vý~h ~ábe~ov 
dali dynami_ke ~o d~ela ,va~ spád tym, 
že sa zarnenavah na hybne cle?ové momen
ty ktoré na javisku mnoho raz nepostre~
~ v záplave podradených dejových <:-ke~i 
a v dekoráciách. K tomu dopomohol ~ vy
borný strih, ktorý bol takmer nepostrehnu-
telný. , 

Zt--uková stránka telemzneho p~eMsu 
bola nad očakávanie. Správnym 1·ozm~estne
ním mikrofónov sa dosiahla absolútnfl' vy
váženosť medzi orchestrom a spevacL-ym 
ensemblom. ZV'U.kove preexponované mo.
menty ani h'tuché priestory tu v6bec neboh. 

S velkou zodpovedf!'ost?U, ~ tom'!';to. pred;
staveniu pristupovah a1 ucmku1uc~. Vy
kony dirigenta, sólistov, sboru a orchestra 
boli ozaj vynikajúce. 

Otočili sme jeden lístok kaleruj.ára <:- eš_te 
stále sme sa nechali unáfat do1,mam~ v~
rajšieho večera. - Pra;1eme va;n: mlad~, 
oza?· velmi mladí televízn~p1·acovnw~, ~o na1-
viaé takýchto úspechov i v budúcnost~. (ft) 

. ' 

Z koncertného života doma a v zahrani čí 
Z koncertov Slovenskej filharmónie. 

Xa l. kon cer te II. abonen tného cyklu 
S lovenskej filharmónie odzneli. pod tak 
tovkou Ľudovíta Rajtera III. Ba<:hov 
Brandenburský koncert, záverečná sklad
ba cyklu "Obrázky zo Slovenska" od 
Eugena Suchoňa - "S)'lllfoniett.a rusti.
ca" a "Tan ce z :\Iarosszéku" od Zoltána 
Kodálya. Zlatým klincom večera bol 
Beethovenov I V. klavírny k oncert G-uur 
op. 58. v podaní známeho rakúskeho 
klaviristu, vynikajúceho interpre ta m a j
strov klasickej h udby - P aula Baduru
Skodu. 

S radosťou m ôžme konštatovať, že 
dr. h . c. R ajter stále v iac a v iac sa ocl
kláňa od akademick éh o podávania skla
dieb a jeho k oncepcia vyznieva čoraz 
presvedčivejšie, vr úcnejšie a h lbšie. Bolo 
to badali n ajmä. v 2. časti programu ·
v prístupe k interpretácii "S)'lllfonietty 
r usticy". Dramatizmu s, baladičnosť a ly 
r ika Suchoňovej hudobnej reči vystúpili 
tentoraz omnoho plastickejšie a dynamic
kejšie do popredia ako n a premiér e tej to 
skla dby v mmulej sezóne. 

Ako vždy, aj na tomto koncerte osved
čil sa dr. Rajter ako citlivo reagujúci a po
h otový doprevádzač sólistu . Paul Badura
Skod a podal Beethovena štýlovo, s n e
vyčerpateľnou zásobou energie v crescen 
dách a poetickou jemnosťou v kantilé
nach. Dokonalá technika, vynikajúci 
zmysel pre štýl, dynamické odtien e, umož· 
nili mu dosiahnuť vzorný výkon. na k torý 
sa bude ešte dlho spomínať. Aj v prídav
k och Beethovenovho r onda "Zlosť pre 
stra tený groš" op. 129 G-dur , Schuber 
tovho Impromptu, :\lom en t musica.!, ako 
i Chopinovej p olon ézy As-dur, dokázal 
p ianista, že nie oslnenie poslucháčov bri
lantnou technikou, a le štýlové podanie 
je uľíbo na prvom miest e. Skoda však, že 
sm e nemali možnosť dokresliť si i z viace
r_\·ch s trán obraz t oh to pianistu na samo
statnom recitale. 
Ďalší kon cert Slovenskej filharmónie 

v dľí.och 18. a 19. ok t{)bra k onal sa v zna
mení sam ých zmien : zmena dirigenta 
(pôvodne m al dirigovať Jansons), zm en a 
už raz zmenenéh o programu, zm ena v po 
radí skladieb, a čo horšie, aj zmena vo v)' 
konoch orchestra . 

Koncer t odznel na čele s d irigen tom 
k ošickej opery Ladislavom H oloubkom. 
Prvé číslo programu - symfonická báseň 
"Finlandia" od fínskeho skladateľa J ean a 

Sibélia nepôsobila, najmä v prvý večer, 
veľmi presvedčivo. Je pravda, že skladba 
vyžaduje vážnu majestátnosť, no po
m erne prehnaným !:!poma.len im t-empa, za 
vin en)'Ill najmä nerešpektovauím diri
gen tových ges t hráčmi, nedosiahol sa prí
o;lušn )- v;\-raz. Celkove možno povedať, 
že na tom t-o k oncer te n edošlo k príslušnej 
súhre hráčov s dirigent om. Ako ďalšia 
skladba programu odzn el cyklus piesní 
" Dcérenka m oja" od Ladislava H oloub
ka. Skutočnosť, že si autor dirigoval 
vlastnú skladbu, oprávňuje nás posudzo 
vať ju prísnejšie, ako by odznela v podani 
iného dirigen ta. Treba pre~o pripomenúť, 
že sm e postrádali v nej v iac výrazového 
a najmä tempového kontrastu. Aspoň 
druhá časť "Život prekrásny" m ohla byť 
rýchlejšia, veď detský život je p lný aj 
radosti a jasu ako ho napr. Vít. Novák 
zvýrazňuje v "Slováckej suite" v časti 
"Medzi deťmi" . P iesn e zaspievala sólistka 
ND v Bratislave Nina H azuchová. J ej 
výborná hlasová techn ika, príjemný, 
m äkký m ezzosoprán a vrúcny 'prednes 
značne prispeli k priaznivému ohlasu 
diela u obecenst va. Symfonická báseň 
" 0 večnej t úžbe" od Víti:\zslava Nováka 
vyznela pom erne najpresvedčivejšie, h oci 
aj t u by sa m iestami bolo žiadalo emocio
ná lne účinnejšieho a vášnivejš ieh o výrazu 
najmä v sólových part iách. 

Na záver programu odznela III. sym
fón ia od P iotra Ľjiča Čajkovského -
dielo hoci prekvapuje m iestami sviežou 
inven ciou, p om erne málo sa h ráva, preto
že nedosahuje výšky dalších troch sym
fónií. 

Na 3. k on cer te októbrovéh o cyklu 
v dňoch 24. a 25. októbra vystúpil vý
nimočne nadaný dirigent Zdenek Bílek, 
ktor~· si ter az doplňuje štúdiá vo Viedni. 
Na okraj jeho koncertu treba nám opäť 
spomenúť, že pom erne málo d ir iguje. Keď 
chcem e, aby n ám vyrástol z n eho dirigent 
skutočne veľkého formát u , a u Bílka na to 
všetk-y predpoklady sú, bude t reba, aby 
sa častejšie dostal d o kon taktu s orches
trom a mal všetk y m ožnosti získali s i 
potrebn ú prax. Je dosť smutné, že naše 
obecenstvo, ešte zo značnej časti snob
ské , podceňuje všetko, čo je domáce -
či skladba, či in terpret a chodí n a kon
cert y väčšinou iba pri zahraničných hos 
ťoch, odmeňujúc nadšeným potleskom a j 
slabé výkony. 
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Narážame tým predovšet kým na po
merne m alú návštevu tohto tak vydare
ného koncertu. 

V l. časti koncertu odznela predohra 
"Jánošíkovi chlapci" od A. Moyzesa, "Se
renáda pre sláčiky" Eugena Suchoňa 
a "Spomienky" Jána Cikkera - všetko 
diela, ktoré v zahraničí šíria dobré m en o 
slovenskej hudby. Vážnosť p rístupu k die
lam, tak príznačná pre Bílka, dôkladná 
príprava (dirigoval všetko spamäti) upla t
nila. sa aj pri int erpretácii týchto skladieb. 
To, čo dokázal z nich vyťažiť, zasluhuje 
si vysoké uznanie a stavia ho m ed zi po
predných interprétov slovenskej hudby. 
Oi je to radostný optimizmus, heroizmus , 
či vášnivá lyrika hôrnych chlapcov , alebo 
priehľadnosť a plastičnosť jednotliv_ý·ch 
zložiek Suchoňovej faktúry znásobená 
priliehavým podaním charakteru jednot
livých častí a konečne dôkladne premys
lená koncepcia Cikkerových " Spomie
nok". Presvedčivé zvýraznenie kontrastu 
nálad v prvých dvoch častiach dokazuje 
vzácnu spätosť premyslenej tektoniky 
s vysoko vyvinutou muzikalitou. Bílek 
buduje nielen v detailoch, ale spája tieto 
v jednoliatu veľkú plochu a dosahuje t .Ý·m 
neobyčajne silného emocionálneho účin
ku. V~etky tieto vlastnosti sm e mali 
možnosť pozorovaf. aj v interpretácii 
VI . symfónie Antonína D voi'áka , ktorá 
vyznela v Bílkovom podaní ako mohut ná 
apoteóza šťastia a radosti zo života. 

-žik-

Štátna filharmónia v Brne za dirigo
vania zasl. umelca Bratislava Bakalu 
začala 26. augusta abonentný cyklus 
symfonických koncertov 1957/58. 

Program bol zostavený výhradne z čes
kej hudby . Je zbytočné širšie sa. rozpi
sovať, pokiaľ ide o známe diela Dvoráko
ve (predohra Karneval, op. 91) a Nová
kove (Toman a lesná panna, op. 40), ako 
o ich vlastných umeleckých hodnotách, 
tak aj o suverénnom predvedení brnen
skými filharmonikmi. Platí to predo· 
všetkým o symfonickej básni Toman 
a lesná panna, v ktorej naštudovaní sa. 
opätovne prejaVIla Bakalova podrobná 
znalosť Novákovho diela a jeho citl ivý 
zmysel pre Novákovu hudbu vôbec. 

Kričkova Symfonietta-Serenáda pre 
sláčiky z r. 1941 bola zaradená do pro
gramu príležitostne, pri skladateľových 
päťasedemdesiatinách, a nie s ohľadom 
na jej umelecký význam. A v tom zmysle 
ani Axmanov Koncert pre husle a vio
lončelo z r. 1944, dielo- najmä v I. a 
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v III. časti - nie dosť zomknuté a na
prosto statické, z ktorého upúta (cez 
nie veľmi samostatnú a priebojnú in
venciu) iba voľná, náladovo jednotná 
stredná časť, nepriniesol celkove u cele
ných hodnôt; v jeho predvedení so só
listami - koncertnými majstrami Štát
nej filharmónie Jozefom Doležalom a 
Františkom Kopečným vynikal najmä 
bohatší part viblončelový a n osný tón 
Františka Kopečného; husle, zatlačené 
už celkovou Axmanovou koncertantnou 
koncepciou, k t omu sa ešte i zv ukovo 
strácali v masívnom orchestri. 

Dramaturgicky teda nebol koncert 
práve úspechom českej modernej hud
by, skôr naopak. H. F . 

Dirigent A. Bílek so Slo,'enskou filhar
móniou. N esklamal očakávanie, ktoré do
teraz na TMnej W.važných nedel·ňafších ma
tiné i na celoveéerných koncertných vystú
peniach s orchestrom Slovenskej filharmó
nie vzbudzoval mladý Talichov žiak A. Bí
lek, ie iste mdostné lwnštatovanie. Na kon
certe bratislavských filharnwnikov v dňoch 
24. a 25. októbra ukázal schopnosti vysoko 
nadprieTMrné a odhalil perspektívy nádej
ných vývojových možnosú. Treba ho len 
postaviť pred umelecL"Y W.važnefš ie tílahy. 

Obdiv výkonných umelcov u nekritického 
'fYI.ÚJlika upiera sa často na vonkajšie a m i
mohudobné vlastnosti, ktoré sú pozlátkou 
alebo šl.:vrnou. Nám ide o živné a obsažné 
jadro, o silu schopností duclwvných, uve
domujúc si, že je rozdiel medzi dirigentom 
rutinérom a dirigentom umelcom. Napokon 
ai Bukove gestá s temperamentným kýv
nutím hlavou sú nám vedlafšie, hlavným 
momentom je vysoká hudobnosť, skvelá 
pamät, zmysel pre štýl a architektoniku, 
rytmi.cká presnost a T.--rásny symfonwl.--ý 
zvuk. To všetko B í lek preukázal na rap
sodickej Suchoňovej S erenáde pre sláéikové 
nástroje, Oikkerových autobiografických 
Spomienkach a Dvofákovei symfónii s ohni 
vým ju1·iantom. 

Osobnostou umelca rozumieme to, čo 
v umelcovi vytvorí sila práce a etosu v mene 
ludskej dokonalosti, pričom i e umelec čo 
najmenej súkromný, pretože W.kony ži
vota pociťuje ako záväzok pre seba. B ilek 
osobrwsťou je. Tv 

Leipzig. Už na troch koncertoch odznel 
Suchoňov piesňový cyklus Nox et soli
tudo. Predniesla ho koncertná speváčka 
Eva Fischerová za klavírneho sprievodu 
Rudolfa Fischera. 

1 
Budaršti&nska tl.lharmónia v Bratl-

8 ave. ! t om istom čase, kedy zožínal 
v ~~atisla':'e búrlivé úspechy balet buda 
pes~Ians!<e~ št!Í'tn ej opery, mali sme m ož . 
n?st pocut aJ budapeštiansku filharmó
mu na dvoch koncer toch. Uv iedla pod 
taktovkou Vilmosa K omora Beethove
n~>vu v"Eroicu", Kodá lyove variácie na 
Ple.sen .. J yletel páv" a .!-isztove "Les 
~eludes . N emožno zataJiť, že vystúpe
m e budapeštianskej filharmónie bolo p re 
nás do , istej miery sklamaním. Nielen 
samotny~vprogramom, zameraným dosť 
na vo~kaJSl efekt, ale aj Ramotnou inter. 
~retác!Ou, nesúcou sa v podobn om duchu 
~ i ož? o ~?le t~ochu prísni, možno zhýčkanf 
vyni~JUCiml výkonmi Slovenskej filhar
~ó_n~e, !<tor é z ča.<>u na čas podáva, no 
ISt e. Je, ze zvuková kultúra budapeštian
skeJ filha~ónie má značné nedostatky 
J e t u ?a v m e aj_ dirigen t . K omor s i zrejm~ 
potr~1 na parádny lesk plechov . Vedie 
t o vsak k tomu, že plechové nástroje 
v c~Ik~~om zvuku orchestra priveľmi 
dominuJu na úkor ostatny<ch sk ' Obd. r· upm. 

Ivova l sm e lesn é rohy budapeštian-
sky <;h. ! ostatní hráči na p lechové ná 
stroJ~ su _nesporne kvalitní, majú obdivu
r~~e pľuca, nezaškodil by však ušľachti. 
eJS! ~n. ~ keď sm e už začali hovoriť 

o skup~ne, co n a seba najviac upozornila 
o skupme umiestnenej v zadných radoch 
orchestra, nemožno obís~ ani tYrn.panistu. 
Jeh~ ~re, čo ~o ryt~!Ckej precíznosti 
p_atn vsetka. čest, n o miestami by sa bolo 
~š~v- meneJ vehemencie (Beethoven) 

. . Z oltán K odály 
ťrtv1~dla k ~oriadnemu účinku. Škoda, 
ž~ pra ve v teJto snahe o m aximálnu expre
S! vnosf ne~edel vždy dirigen t odhadnúť 
sp;ávnu mieru_ - p ráve preexp onovanie 
teJto snahy v iedlo k väčšine spomenu
tých nedostat-kov. Taký Beethoven - 
sme, presved?ení •. že by nebol stratil ani 
k ab udernosti, ani na hero ickom výraze, 

r .. c.1 '?'a drevené nástroje celkove us 0~ 
k oJI!!. Táto skupina patrí k najvvrovRa. 
neJŠ!I~. Čo -~~~?ikom chýbalo, bolli: pred o
všetkým vacsm početnosť hráčov a jed 
notnosť v s~ykoch. Viac presnosti v drob
n ých rytm1?~ých hodnotách (Eroica!) 
b~ pravda tiez nezaškodilo. Celkove od
hhadnu3 ?d týchto n ed ostatkov, pôs~bila 
budaJ?estmnska filharmónia ako teleso 
t echmcky veľmvi vyspelé a čo tiež ne
s loboCJ:lo podcenovaf -- t emperamentné. 
Neradi by sme, keby naše kritické o
známky vyzneli priveľmi n egatívne p _ 
~ým by ~n;te peštianskym krivdili. Vecl 
u~terRretama takého K odálya bola vy
rukaJu~ - hádam p reto, že dávala diri. 
gen!o~! .menej možností k uplatneniu 
~fbv_n1aJ~eJ pompéznosti. Preto sa tu za -

e Y. K ?mor .nebol používal miestami 
zdvoJenych driev a prípadne aj štvr téh 
(autorom n epredpísaného) lesného r ohu

0 

B ol by však rozhodne získal na krás~ 
a vyrovn~nosti celkového zvuku orches
tra. Z~v~Jen~ drevené nástroje v Beetho
venovi su zdovodnen é až pri m imoriadne 
veik? m sláeikovom obsadení, a tým buda
peštianska filharmónia nedisponuje. 

Obecen.<Jtvo prijalo výkon hosťujúceho 
orch~stra s_ ve~kými (až trochu nekritic
ký rnJ l. ov~ciami. H ostia sa za ne odvclačili 
dvomt pnda':'kami - ·w agnerovou predo 
hrou k "Majstrom spevák01n nor imber. 
ským" a R ákóczyho pochod om z Berlio . 
z c;>vho "Fau~tovho prekliatia". Aj tieto 
~~~I.a zostah celkom v interpreta<; e . 
hnu večera. n J 

l VI~c d o obsahu skladby . I v ostat
ných diClac~ vedeli hostia často zaujať 
pozoruhodnym výkonom niektorej z or. 
c~estr.á!nY:ch skupín, alebo vypracova
mm vacšeJ hudobnej plochy, ktorú snaha 
V. Komora o čo najväčšiu expresívnosť 

:Ya záver iba toiko _napriek tomu že 
sme ne~o~i s koncertom budapešt ianskej 
filhan:r:ome stope~cen.tn~ spokojní, predsa 
srn~ SI z n~ho odniesh aJ určitý um eleck, 
záž~to~{, aJ poučenie. Na každý pád srn~ 
radi, ze srn~ mah možnosť počuť toto 
t eleso, k tore patz·í 1- naJ'po d ·v• , · ~ pre neJsim 
maclarskym orchestrom . rs 

287 



Absolventské koncerty 

Ako každoročne, aj na konci školského 
JZOku 1956-1957 predstavili sa absolventi 
Státneho konzervatória v Bratislave na 
v~acerých konc_ertoch našej verejnosti. 
Tteto koncerty majú trojak~· účel: jednak 
dávajú možnosť mlad~-m umelcom pri 
vstupe do praktického života ukázať šir
šej verejn?st_i stupeň svojej odbornej pri
_pravenosti, Jednak umožňujú verejnosti 
-- najmä širšiemu kruhu odborníkov a zod
povedný-ch činiteľov nášho hudobného 
života - posú!fiť prácu školy, utvoriť si 
obraz o tom, do akej miery a akým úspe
chom plní Konzervatórium jemu zverenP. 
4lohy. Napokon dávajú možnosť pracov
níkom školy overiť s i pred verejnosťou 
svoje vyučovacie výsledky, tým rozšíriť 
svoje skúsenosti a zlepšiť svoju prácu. 

Ú lohy Št. konzervatÓria v našom hu
dobnom živote sú veľmi dôležité. Je to 
jediná stredná odbomá škola n~ Sloven
sku, ktorá sa zameriava na v)'chovu vý·
konn),ch umelcov, predovšetkým orches
trálnych hráčov, dirigentov, spevákov 
.j tanečníkov. Preto treba dosiahnuté vÝ
sledky posudzovať práve z tohto hľadiska: 
či majú vo všetkých, pre našu hudobnú 
kultúru dôležitých disciplínach vyrovna
nú úroveň. Myslíme, že pracovníci št. 
konzervatória môžu byť v tomto ohľade 
s v:},konmi svojich tohoročných absolven
tov vcelku spokojní, najmä ked berieme 
do úvahy, že terajšia päťročná študijná 
doba vo väčšíne pripadov nestačí a ne
môže stačiť n a dosiahnutie úplnej odbor· 
no-umeleckej zrelosti a vyspelosti. 

Štátn e konzervatórium usporiadalo 
v tomto roku 4 verejné absolventské 
koncerty, z toho 3 (9. apríla, 7. a 14. 
mája) v k oncertnej sieni Čs. rozhlasu 
a jeden (4. júna, s vystúpením absolven
tov tanečného oddelenia) v Divadelnom 
š túdiu VŠMU. Na týchto koncertoch vy
stúpilo celkom 24 absolventov, a to: 
3 huslisti, l violončelista, l kontrabasista, 
l flautista, l klarinetista, l hornista, 
l trumpetista, l harmoniká r , 3 orga· 
nisti, l skladateľ-dirigent, 7 spevákov 
a 3 tanečníci. Niektorí si zasluhujú zvlášt
nu pozornosť: tak huslista Juraj Illéš 
temperamentným a technicky dobre ovlá
daným prednesom Mendelssohnovho hu
sľového koncertu, sopranistka Kristina 
Kusá-Veselá, ktorá ukázala pekné hla
sové kvality v Beethovenovej kon
certnej árii "Ah perfido", talentovaný 
organista I van Sokol, flautista Jozef 
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Uje tónove i muzikálne vyspelou int-er
pretáciou sonáty "Panova flauta" fran
cúzskeho skladateľa Julesa Mouqueta, 
absolvent sklauateľsko-dirigentského od
boru _J ~nef Valouch, ktor;ý· vystúpil 
ako dmgent vlastnej sldadby : Romanca 
a Valse z Divertimenta pre orchester 
anapokontanečnica Florentina Loje
ková svojím technicky i výrazove vy
spelým výkonom. Pochvalne treba sa 
zmieniť o solídnom výkone ústavného 
orchestra, ktor)' - okrem Valouchovej 
skladby_ - vystúpil pod vedením prof. 
K. Schtmpla Mozartovým D v ojkoncer
tom pre flautu a harfu (sólisti Jozef Uje 
a Ľudmila Dubovská) a sprievodom spo
menutej koncertnej árie L. v. Beetho
vena. V. 

Organizácia koncertného života v Lenin
~ade (mimo estrád) sa sústreďuje v Le
mngradskej filharmónii. Z jedného cen· 
tra sa teda riadi distribúcia umelcov 
domácich i zahraničných, zostavujú 
sa programy koncertov j ednotlivých 
cyklov symfonických i komorných kon
certov i tzv. koncertov-lekcií. Toto 
centrálne riadenie koncertného života je 
v takom veľkom meste ako je Leningrad 
veľmi správne, ba priamo nevyhnutné. 

Leningradská filharmónia má teda dva 
orchestre: Symfonický orchester, za
slúžilý kolektív Republiky a Symfonický 
orchester. Hlavn)rm dirigentom a peda
gogickým vedúcim oboch kolektívov j e 
.T. A. Mravinskij. Okrem n eho sú tu 
štyria dirigenti. Každý orchester má 
úväzok jedenásť koncertov mesačne (vrá
tane repríz). Symfonické koncerty sú 
rozvrhnuté do dvanástich abonentnÝch 
cyklov (jeden cyklus má 8 koncertov, 
časove rozdelených na celú sezónu). Ko
morné koncerty majú ten istý počet abo
nentných poradí. Niektoré cykly sú vv
hradené len pre pracujúcich určitých z'á.
vodov a podnikov, ktoré zakúpia všetky 
abonentné lístk y . Okrem toho sa poria
dajú aj mimoabonentné koncerty , a to 
4- 5 mesačne. 

Ako sa zostavujú programy abonent
ných koncertov, to iste bude zaujímať 
n ašu odbornú i koncertnú verejnosť. 
Treba konštatovať, že poslucháč má 
vplyv na voľbu programov a na ich za
radovanie . Postup je takýto : Vo vestibule 
Veľkej sály Leningradskej filharmónie sú 
vyvesené tabule pre nástenné noviny 

Clenovia Klavírneho t · rza Slovenskej filharmónie: Albín !Berky 

a Tibor Gašparek (husle) 
(čelo), Michal Karin (klavír) 

Foto: K. Vyskočil 
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a pre otázky a odpovede. V otá-zkach sa 
poslucháčstvo obracia na vedenie filhar
mónie, žiada údaje · o n iektorých sklad
bách, autoroch, zaujíma sa o podrob
nejšie životopisy skladateľov a podmien 
ky i okolnosti. za akých tá-ktorá skladba 
vznikla. No žiada si aj zadelenie určitých 
umelcov na koncerty. Nástenné noviny sú 
teda tribúnou, kde sa uverejňujú i kri
tiky o koncertoch, aj záznamy o udalos
tiach hudobného života. Kritiky? Tie 
sú zväčša vecné a často veľmi výstižné. 

Na konci sezóny robili sa už prípravy 
pre zostavenie programov abonentných 
cyklov pre novú sezónu. Veľký plagát 
poz)'Val koncertné publikum na schôdzu, 
na ktorej sa bude debatovať o progra
moch, pripravených pre budúcu sezónu 
a na ktorej sa súčasne prijímali návrhy 
a pripomienky poslucháčov k navrhova
n~-m programom. Účastníkov i n ávrhov 
bolo na schôdzi. veľa. Leningradské 
publikum má v obľube svojich i c-udzích 
skladateľov-klasikov, no je však dych
tivé počuť aj nové dosiaľ neznáme hod
notné skladby súčasných sovietskych 
i zahraničných skladateľov. Po porade 
s obecenstvom, po akceptovaní niekto
rých p ripomienok vyhotovili sa tlačené 
programy pre všetky abonentné cykly 
a vyvesili sa na budove filharmónie. 

Leningradská filharmónia sa stará 
o výchovu a hudobné vzdelávanie pub
lika, najmä pravidelným poriadaním 
tzv. kon certov-lekcií (u n ás výchovných 
koncertov), ktoré sú spojené s prednáš
kou a sprievodným slovom hudobného 
vedca. Tieto koncerty sa tešia veľkému 
záujmu, predovšetkým mládeže. Sú to 
symfonické, komorné alebo sólistické 
koncerty . V máji bol takýto koncert 
i z diel Smetanu a Dvofáka, na ďalšom 
koncerte dozvedeli sa poslucháči v pre
hľadnej prednáške hudobného vedca 
Veinkopa i o slovenskej hudbe, žiaľ, bez 
ukážok, lebo nemajú potrebn~- materiál. 

Tieto poznatky z konkrétneho hudob
ného života v Leningrade, teda v jej 
poprednom stánku v Leningradskej 
filharmónii, sú dostatočnými podnetmi, 
aby sme si našli poučenie .pre zlepšenie aj 
našej práce v tejto oblast1, najmä ako si 
nájsť cestu priamo k poslucháčovi, ktorý 
ked sa cíti byt priamo zúčastnený na 
koncertnom živote, má oň ešte väčší zá
ujem a ešte väčšiu radosť z jeho rozvoja. 

Viera Donovalová, Leningrad 

Hudobný festival "Salzburger Festspiele". 
F estivalové mesto Salzburg každoroč
ne k sebe privábi tisícky h ostí z ce
lého sveta, ktorí sem prídu vypočuť do
konalé i menej dokonalé hudobné a di
vadelné podujatia a zároveň sa poko
chajú v architektonických a prírodných 
krásach Mozartovho rodiska. 

Program tohoročného festivalu, kto
rého umelecké vedenie mal Herbert 
von Karajan, by sme mohli nazvať kon
zervatívnvm, lebo okrem dvoch k oncer
tov pre modernú hudbu a dvoch moder
ných opier sa obmedzil väčšinou na 
starších majstrov . Podľa slov salzbur
sk ého zemského náčelníka J . Klausa 
"Mozartova dielo má stáť v centre festi
valu. Toto je prvok kontinuity, ku kto
rému vedome priradujeme prvok neustá
leho obnovovania, pretože len t oto udrlu
je životnosť Salzburského festivalu." 

Z M:ozartových opier boli na progra
me Figarova svadba a Cosi fan tutte 
pod taktovkou K arla Bôhma so sóli
stami Diet rich F ischer-Dieskau, Elisabet h 
Schwarzkopf, Irmgard Seefried, Erich 
Kunz, Christa Ludwig a i. Jozef Keilberth 
dirigoval Únos zo Serailu s krásnou 
Konstancou Eriky Kôth, herecky i hla
sove výborným Osminom (Kurt Bôhme) 

· a šarmantným Pedrillom (Murray Di
ckie) menej vynikajúci bol Belmonte 
(Nikolai Gedda). 

Výborným prostredím pre Beethove
novho Fidelio. je bývalá jazdiareň, vy
rytá do obrovskej prírodnej skaly (Fel
senreitschule). Táto tmavá a J?OChmúrna 
skala tvorí jedinú kulisu a pr1 vhodnom 
osvetlení môže pôsobiť priam jasavým 
dojmom. Škoda, že Christl Goltz v úlohe 
Fidelio. neuspokojila celkom p o s.tránke 
technickej - muzikalit u jej však ne
možno odoprieť. FJorestana zosobnil Ta
lian Giuseppe Zampieri, u ktorého ru
š ivo pôsobila zlá nemecká výslovnosť. 
Veľmi dobrí a spoľahliví boli predstavi
telia Marceliny (Sena Jurinac), Rocca 
(0. Edelmann), Don F ernanda (Kurt 
Bôhme) a Don Pizarra (Paul Schôffler). 
Zvlášť treba pripomenúť skvelý výkon 
sboru Viedenskej štátnej opery. Diri
goval H. v. Ka.rajan, ktorý suverénne 
ovládal partitúru (všetko vždy dirigpje 
naspamäť) a zaručil štýlovosť opery. 

Elektra pod taktovkou Dimitri Mitro
poulosa je jedným z nezabudnuteľných 
zážitkov. Inge B orkh v titulnej úlohe, 
herecky a hlasova n esmierne ťažkej, po
dala fantastický výkon. Špičkové vý-
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kony podali t iež Lisa Della Casa (Chri
sothemis) a Jean 2.\iadeira. (Klythem
nestra.). 

Novinkou bola. opera buffa Rolfa 
Liebennanna Škola žien, ktorá mala 
v Salzburgu svoju prvú nemeckú_ insee: 
náciu. Originál l ibreta (podľa .}loheroveJ 
komédie) je anglický . Podľa: slov sklad~
teľa zámer opery má byť: " Couperm 
z hľa.diska temperamentu XX. stor." 
A skutočne malý orchester s čembalom 
a temer baroková inšt rumentácia dodá
vajú opere charakter hudby -?-VII. stor. 
Mimoriadne dobré obsademe, hlavne 
Anneliese Rothenberger v titulnej úlohe, 
spolu s dirigentom George Szello~ sav za: 
slúžilo o nečakaný úspech. Ako pn kazdeJ 
opere, aj tu spoluúčinkoval Viedenský 
filharmonickÝ orchester. 

Na desiatich orchestrálnych k oncer
toch hral striedavo orchester berlínskych 
a viedensk ých filharmonikov pod vede
ním najznámejších domácich a zahranič
ných dirigentov. Na programe prvého 
a. druhého koncertu (oba pod ta.b.-tovkou 
H. v. K ara.jana) boli Mozart<>ve a Bm~~
nerove skladby. Rafael Kubelík dm
goval další koncert s dielami Hinde
m itha a Brahmsa. V D voi'ákovom kla
vírnom koncerte g-mol spoluúčinkova.l 
Rudolf Firkušný. George Szell, Wolfgang 
Sawallisch a Joseph Keilbert h sa veno
vali výlučne Mozartovým dielam. Bra.hm· 
sovo Rekviem pod taktovkou H. v. Ka
rajana n evyznelo pateticky, naopa~ _veľm~ 
jednoducho a hlboko umelecky. Sohstam1 
boli L isa Della Casa a j edinečný barytón 
Dietrich Fisch er-Dieskau. Karl Bohm 
ukázal ·na Beethovenovej VII. symfónii , 
že sa možno odkloniť od všeobecne vžitej 
interpretácie Beethovenových symfónií. 
Miestami n echa l vyznieť hlasy, ktoré sú 
inokedy viac v pozadí a tým dosiahol, že 
symfónia mala nový pôvab. Na jeho kon
certe spoluúčinkova.l Friedrich Guida 
v Straussovej Burleske pre klavír a or
chester d-mol. Záverečný koncert bol 
pod vedením fascinujúceho Dimit ri Mit
ropoulosa, ktorý nút i orchester k vTchol
nému výkonu. Na programe bola Schu
mannova prvá symfónia Jarná a Straus
sova Sinfonia domestica. R obert Casa
desus brillantne zahral Ravelov koncert 
pre ľavú ruku. 

V rámci festivalu bolo tiež päť kon· 
certných matiné, ktoré boli doménou 
Bern.harda Paumgartnera. Priniesli vý · 
lučne Mozarta, a to diela men.ej známe 
a skladby mladého Mozarta. Zriedka· 
kedy počuť tak jemnú a štýlove dokona-
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lú interpretáciu Mozart<>vých skladieb ako 
n a týchto podujatiach . 

Dva koncerty súčasnej hudby diri· 
govali H . v. K a.raja.n s diela.~i Bergera, 
G. Einema, H oneggera aD. !vlitropoulos, 
ktorý priniesol skladby súčasných ame
rických skladateľov. 

Na jednej zo siedmich serenád spolu: 
účinkoval Miloš Sádlo v Ha.ydnoveJ 
Sinfonii concertante op. 84. Bol jediným 
československÝm umelcom, ktorý vy· 
stupoval na festivale, ale žiaľ sklamal. 

Okrem toh o boli ešte sólistické a ko
morné koncerty, piesňové večery a kon· 
cet·ty duchov-ilej hudby, ktoré spol~ 
s filharmonickými koncertmi a operamt 
tvoria jeden z najznámejších a najvyhľa
dávanejších h udobn ),ch festivalov na 
svete. 

A. A ichovci 

Viedeň. Vynikajúci český huslista Váša 
Príhoda, ktoiJ'' teraz žije vo Viedni, po· 
žiadal Michala Karina, aby ho doprevá
dzal na kocertoch vo Viedni a v P aríži. 
Koncerty sa uskutočnia dňa 8., 9. a ll. 
januára 1958. ~a programe majú sonáty 
pre husle a klavír Prokofieva, Suchoňa, 

Francka a Marxa. 

Leipzig. V lipskej opere už usilovne 
študujú operu Eugena Suchoňa Krútňa
vu ktorá t am bude mať premiéru pod 

' v • názvom Katrena. Presný dátum este m e 
je určený. V najbližšej do be bude uvedená 
P rokofievova opera Zásnuby v k láštor<> 
a hned po nej Krútňava. 

Berlin. ~a pozvanie československého 
kultúrneho strediska v Berlíne zúčastnila 
sa k lavir istka Eva Fischerová-Martvoňo
vá "Večera slovenskej hudby a poézie", 
ktorý sa uskutočnil 24. X.. l 957za spolu
účinkovania Márie Kráľovičovej. Večer sa 
tešil m imoriadnej pozornosti berlínskych 
kult úrnych pracovníkov. Dňa 25. októbra 
vystúpila Eva Fischerová na samostat
nom celovečernom koncerte, kde pred
niesla diela Eugena Suchoňa, Alexandra 
Moyzesa a Jána Ciklrera. Po veľkom 
úspechu Fischerová dostala pozvanie na 
dva celovečerné koncerty, k toré budú 
vo februári 1958 v Berlíne. 

JUBILEÁ 
Dezider Lauko (1872- 1942). Dňa 8. 

novembra bolo 85. výročie narodenia 
a 2. decembra 15. výročie úmrtia sloven
ského hudobného skladateľa, klaviristu 
a spisovateľa dr. Dezidera Lauku. (75. 
výročie jeho narodenín, uvedené diía 
8. novembra 1957 v programe časopisu 
R.ozhlas a televízia je zrejme mylné.) 
Jeho význam ako skladateľa, klaviristu , 
hudobného spisovateľa a organizátora 
hudobnej výchovy na Slovensku s i za. 
s luhuje, aby sme aspoú v k rátkosti zhrnu
li jeho životné medzníky, jeho prínos 
k našej hudobn ej kultúre. 

Narodil sa 8. novembra 1872 v Sarvaši 
(Maďarsko). V rokoch 1891- 1895 štu
doval v Budapešti práva a súčasne klavír 
u prof. Szendyho. V rokoch 1895- 1913 
pri zamestnaní ako finančný úradník na 
rôznych miestach Uhorska., menovite aj 
na Slovensku (Dolný Kubín), celý svoj 
voľný čas venoval hudbe a vystupoval 
ako horlivý a yýborný klavirista. 

Za prvej Ceskoslovenskej republiky 
bol finančný-m riaditeľom v Bratislave. 
Tu mal od roku 1919 ako člen výboru 
Hudobného a dramatického spolku pre 
Slovensko v Bratislave a v rokoch 1922-
1925 ako jeho predseda veľké zásluhy 
o vybudovanie a povznesenie slovenského 
hudobného školstva. 

Pre klavír napísal mnoho brilantných 
skladieb bohato čerpajúc z motívov slo
venských ľudových piesni. Pre dve ruky;. 
Valse melancolique (Viedeň 1916), Bele 
hra.dsk á r ozpomienka (Bratislava 1921), 
Slovenské spevy op. 8 (Bratislava 1921), 
Slovenská rapsódia op. ll (Bratislava 
1921), l\1inuetto op. 16, Slovenské n álady: 
Humoresky op. 14 a 26, Caprice op. 24 
a Slov enské nálady op. 28 (Bratislava 
1921), klavírne skladby: Valsi scherzandi 
op. 13, 19, 44, Memento giocoso op. 41, 
Humoresque op. 45, Pierot op. 46 (Bra
tislava 1925), Naše deti: Koníčok op. 33, 
Priadky op. 34, Dumka op. 35, Valčík 
?P· 36, Chytačka op. 37 (Martin), Scherzo 
1mpromtu op. 39. Pre štyri ruky : Slo
venské tance op. 17 a 23 (sedem zošitov) 
(Martin 1921- 1934). Pre spev: Vence 
zo slovenských národných piesní op. 
30--31 (dva zväzky) (Bratislava 1921). 
Zostavil Slovenské hudobné názvoslovie 
(Bratislava 1923). Ďalšie Laukove publi
kácie sú: Die jiidische Musik 1926. Die 
Melodie 1924, Cigáni a ich hudobný vý 
znam. Zomrel 2. decembra 1942 . 

J ozef R osinský 
Krc.;ba ),; , ZJmmcrovä 

Jozef Rosinskv 60-ročný. Dňa 6. decem
bra 1897 narodil sa v Bánovciach nad Be 
bravou organista a skladateľ J. R osinskv 
syn robotníka, zamestnaného n eskôr v t<'> ~ 
várni na klavíry v USA. Za hudobnÝm 
vzdelaním putoval do Nizzy, Turína aRí
ma,kde by takmer existenčne natrvalo za
kotvil, keby ho návštevníci "večného mes
ta" n ezláka.li k návratu do vlast i. R osin
ský sa usadil najprv v Šaštíne a n eskôr 
všetky svoje schopnosti za..wätil Nitre, 
podobne ako .Mikuláš Schneider-Tma v . 
ský Trnave. 

Pre skladateľský profil Rosinského je prí
kladná neobyčajná plodnosť a usilovnosť 
takže takmer nenachádza formu, o ktorÓ 
by sa nepokúsil. Rosinský ako typ ones
koreného romantika slovenskej hudobnej 
kultúry neprináša n ové oblasti ideové 
ani formové ako napr. E. Suchoň alebo 
A. Moyzes, nevyniká prudkým a strhu
júciJ;n ľudovým temperamentom ako 
J . Cikker, ale podobne ako .M. Schneider
Trnavský a V. F iguš-Byst rý rastie bez 
prudk:ý~h zlomov .a revolučn)rch gest 
z trad1c1e organoveJ hry a čerpá z in to
načného _fondu ľudovej tvorivosti, ako 
dosvedčuJe obrovská žatva 250 diel, 
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z ktorých upozorňujeme aspoň na Slo
venskú fantáziu · pre orchester, symfo
nickú btlseň Nitra, Intermezzo symfonico, 
kantátu P od 7Átokou, orchestrálnu Slo
venskú suitu, úprav-y ľudových, piesní, 
piesňové cykly, skl~dby s?? ro':e a ko
morné. Opery MataJ , Matus Čak Tren
čiansky, ča.lrnak, Palrníra,v Smrť lásk!": 
Exulant, Pn-)· vládca a Bacanedo~huJU 
síce úroveú diel Suchoúa a Cikkera, 
predsa však treba im priznať istý v~znam 
vo vývojovom procese_ s~ovens~eJ dra:
matickej tvorby, le?? n1m1 prer~za pocti
vá snah a vytvont slovensku operu. 
Chýba im v detailo?h <_iôsledné_ prekorn
ponovanie a dramattcky dynamiZmus. 

Pod vplyvom .klasic~ej a romanti?kej 
hudby chrámoveJ, ako JU poznal v Talia n
sku, v yvíjala sa Rosin~kého v tvo,rba 
cirkevná. Te Deum, 15 d1el orosovych, 
množstvo chrámových piesní a drobnej : 
ších foriem, zaradujú Rosinského medz1 
najvýznamn ejších slovenský?h tvorcov 
chrámov~j hudby hned ~pn J . . L . B el
lovi, J. Egrym aM. Schne tderovi-Trnav
skom. Požiadavkám dneška vyh ovel kan
tátou Armáda mieru, mládežníckymi po
ch odmi, pionierskymi piesňami, estrád
nou suitou Sparta kiáde zdar, oslavnou 
kantátou o Oravskej priehrade a pod. 
Veľa sldadieb invenčne celkom sviežich 
sa dobre h odí pre rozhlasové predvedenie. 

JT 

Ján Nepomuk Bo.tka (1845- 1917). 
2. decembra spomíname 40. výročie úml'-

. tia hudobného k-ritika a spisovateia Jána 
N epomuka Batku. Narodil sa 4. októbra 
1845 v Bratislave .• Teh o otec Ján Batka 
st. poch á.:lza zo SliezRka a podľa Zd. Ne
jedléh o m ôže byť totožný so Smetanovým 
učiteľom Batkom z r. 1840. Batka mL 
absolvoval svoje š túdiá.na ~ratisla;rs~?m 
gymnáziu a na pránuckeJ akademu ~ 
r oku 1864 vstúpil do služieb m esta B rati
slavy. Od roku 1879 bol m estsk)rrn archi
várom. V o voľnom čase sa zaoberal ume
lecko-hist orickými a hud?bnými . štúd~a
mi. Svoje cenné v ed omosti uplatn1l v _r oz
nych recen ziách , článkoch a štúdiách 
v bratislavských, v iedenských a buda,. 
peštiansk ych Časopisoch ako aj v samo
statných edíciách (napr . . J_ N. Hummel, 
Pressburg 1887). 

V o funkcii sekretára Cirkevn éh o hu
dobného spolku (Kirchenmusikverein) bol 
ako usporiadateľ kon?~Yt~v v ú~k?~ ~on
takte s najvýznamneJ~lmt domac.1mt 1 za
hraničnými umelcamt. Jeh o pnateľské
mu pomeru k F ranzovi Lisztovi mohol 
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ďakovať Cirkevný hudobný sp olok z~ 
svoje veľké umelecké úspechy a svoJ 
pevný finančný základ. 

Ako n adšen ý ctiteľ hudby svojho kraja
na Jána N ep omuka Hummela, zaisťujúc 
účasť najvýznamnejších h~dobní~ov na 
bratislavskom h udobnom ž1vote, ztskaval 
značné finančné prostriedky n a postave
nie jeho p omníka. 9 u1ý ~u~obný ži':,?t 
v Bratislave v druheJ poloviCI 19. storoc1a 
a začiatkom 20. storočia možno pripísať 
predovšetk~ jeho n e_únavnej, en ergii a 
j eh o nevšednym orgam zátorskym schop
n ostiam. 

Batka zomrel 2. decembra 1917 v Bra
tislave. Svoju bohatú (na l~ 000 ~usov) 
a veľmi cennú korešpondencm s naJvzác
nejšími hudobníkmi tých čias (Liszt, 
H ans Richter, Biilow, Brahms, Ambr os, 
Bartók, Rimskij-Korsakov, Glazunov, 
d 'Albert a iní ), ako aj iné cenné kultúrno
historické pamiatky venoval svojmu rod 
nému mestu. Z. H. 

}lichal Hauser (1822- 1887). 8. de
cembra bolo tomu sedemdesiat rokov, čo 
umrel v o V iedni huslista a skladateľ, 
bratislavský rodák Michal Hauser. (Prav
depodobne 'z n epresného n emeckéh? pre 
kladu jeho zdrobn elého mena ~thály
Miska. preš~<? jeho I?eno do lex~konov 
ako :M:aximthan, h oc1 to zodpoveda menu 
Miks a a nie Miska .) K onl'ad Kreutzer. 
viedenský skladateľ a dirigent, priateľ 
Hauserovskej rodiny, menovit;e Ignác~ 
Hausera, Michalovh o ot ca (ktory b ol sVOJ· 
h o času údajne aj s B eeth ovenom v blíz
kom styku) vidiac vynikajúci t alent 
mladého chl~pca, sám sa ujal jeho vyučo
vania. 

:1\lladý Hauser už r oku 1834 vystupov~l 
ako h uslista s veľkým úspech om v brat i
slavskom divadle . Na v iedensk om konzer 
vatór iu bol v husľovej hre žiakom Bôhrna 
a Maysed era, v kompozícii Sechtera. O~ 
roku 1840 konal koncertné cesty po celeJ 
Európe, Severnej a Južnej _ Amerike a 
Aust rálii, ako brilantný hushsta. 

V Bratislav e vystupoval častejšie a sú
časná kritika ho hodnotila ako vynikajú
ceh o všestranného huslistu. V roku 1847 
účinkoval tu sp olu a j s Antonom Rubin
st e inom. 

R oku 1858- 1859 vydal vo d voch 
zväzkoch svoje dojmy z ci.est. (Aus de_m 
Wanderbuch e eines ôsterreiChtschen V Ir
tuosen). Z Hauserových s~ladieb j e n aj
známejšia. Uhorská rapsódia op. 43. 

Z.H . 

Päťdesiatiny :Kornela Schlmpla. 26. d e
~en;tbl'a sláv i svoje päťdesiatiny vynika 
JÚCI slovenský dirigent a nadšený p eda
góg K ornel Schimpl. V t en deň sa s vďač
nosťou ~u gr~tula.ntom pripoja j eho od
chovanci z v šMU, Štátn eho konzer va
tór ia_a y ysokej školy p ed agogickej, m edzi 
ktorym1 sa stretávame s význ amnými 
hudobníkmi ak o L . Slovákom, T. Andra
šovanom, Z. :Mikulom, ::.\1. Xovákom, 
G . Auerom, VL H orákom a inými. Bol 
dlhoročným pracovníkom Česko><loven
s kého rozhlasu v Bra tislave a ako diri
gent pracoval s mnohvmi sb ot·mi i or
?hestrami. Na pódiách d om a i v zahraničí 
t? t erpr e.toval Cikke~ovu J a rnú symfóniu, 
l-lymfomettu a Capnccio, Suchoňovu Ba 
ladickú suitu, Bur lesku pre husle a or
c_hest e:: M:?y zesovu I. a II. symfóniu 
(1 v o v wdm) a dalšie diela svetovej i d o
mácej hudobnej lit era túry . 

Náš jubilant získal základy hudobného 
v zdela:nia u svo jho otca, pl'ofesor a hudby 
na učiteľskom ús tave , . Sp išskom Pod
hrn.dí, potom na učiteľskom ti <>tave 
v Modre (u profesora E. H ulu a J. Sou
pal~) .~ napokon ako žiak O. Šína (v k om 
poziCu), ~- Dedei'ka (v dirigovaní ) a prof. 
KurzoveJ-Štepánovej (v klavírnej hre' 
na pražskom konzerva tóriu. H oci SchimpÍ 
m a l všet ky pr edpoklady stať sa tak skla 
dateľom ako úspešným klaviris tom r oz 
h odol sa ~efinitívne . pre d irigen tst vo, 
a ,preto ~V?Je vzdela.me si prehfbil ešte 
u Toscantmho, "\Naltera, dr. ' Veingartnera 
a ~urtwänglera.. S bohatými vedomosťa
mi a s prí~nymi kritériami pracoval 
s ~rchestr~!Yl' a vystupoval na pódiách . 
Prtsny vom sebe 1 druhým, stretával sa 
čast? s. ?-~porozumením. N o vďaka j eh o 
vyn.tkaJuCim pedagogickým ved omost iam 
svoJ talt?n t po~~žil na . i~om poli . Okr em 
pedagogwkeJ c1nnost1 Je dnes vedúcim 
Komorné~o _speváckeh o súb oru, s ktorým 
v sp~lup~ac1 ~oncertnej speváčky l\farty 
RataJ oveJ -Schrmplovej uspor iadal celý 
rad kol?-cer~ov a kultúrny ch br igád m edzi 
robotmknu v s lovensk vch i česk)·ch m es-
tách a dedinách . • 

Ne~li by sa kompet-en tné kruhy za
oberať so schopnosťami a vvsledkami 
P~~e tohoto.nadanéh o dirigen ta a umož 
mť .mu pravidelné hosťovanie v Sloven
skeJ filharmónii, Ná rodnom divad le a 
v Čsl. rozhlase ? 

Do . d>;lš i.eh o života želáme prof. Kor
nelov i Sch tmplovi ešte veľa umeleckých 
úspechov a v·íťazstiev. S. 

K ornel Schimpl 

Zoltán Kodály 7ó-ročný (nar. 16. XII. 
1882) . . Už dávn ejšie živo oslavuj ú v ma
~rs}'eJ hudbe. Kod~ly?ve. životn é ju
bilea.: užv ~ JeJ;Io sestdcs1atke vyd ali 
v Bu~a~est~ špcmálnu pamätn icu, takúto 
vydah aJ k Jeho sedem desiatke, keď d ošlo 
a j k .sl~vnostnému p red vedeniu jeh o d iel 
a k. m~•m poctám . Tento postoj m adar
sk_eJ h_udo~?ej . vere~no~ti j(> pochopiteľnf·. 
N!e ~u. to~lZ t1~to Ju~ilcá len jeho osob
n ynu JUb1leam1, ale Jub ileami celej ma
darskej hudby . 

Vstup K od álya spolu s Ba rtókom do 
mada rskej hudby začiatkom n ášho sto
~očia zna m t?nal p rvú otvorenú opozíciu 
Jednak prot1 nemeckému umeniu , . služ
bách k toréh o stála v B udapešti opern 
k?n.zerva tór ium , kon certy a YÔbec č~ 
suvu~elo. s un:;'e.lou ht~dbou a jeonak proti 
domaceJ m esttan skeJ a statkárskej kul
t úre n ovouhorského typu. 

_Cesta za tým to ideálom v iedla dvoja 
kym smerom . Na jednej stra ne bolo po
trebné roztt·hať t ie n emecké putá ktoré 
okolo madarskej kultíu·y obtáčal~ Vie 
~~ň. ':'" tom to sm ere bol pre K od á lya 
sťastny skok na západ smerom d o 
Francúzska k Debussymn a k vokálnej 
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polyfónii v prvom rade talianskych maj
strov XVI. stor. Francúzska _hudba d~
dala Kodályovi odvahy do boJa s vtedaJ: 
Šou n emeck ou hudbou, odvah y ne~ovat 
i fascinujťtceho Wagnera. Francuzska 
hudba ukázala K odályovi zmysel pre 
zvukovú kultúru, pre jemnosť vo výb_?re 
v\rrazov)rch prostriedkov. _Nezostal vsak 
len na povrchu, nezostal t):>av pn ~re so 
zvukmi v čom sú n ezdrave crty rmpre
sionizm'u, ale tým viac s i ,st~val zmyse} 
pre n ovú , na- novej ha~onn budov~nu 
melodiku , dôvtipnú a prt t:om k~ntabtlne 
ušľachtilú. K vybudovaniU tejto melo: 
diky hľadal invenčné podnety a J v praveJ 
maďarskej ľudovej hudbe, v hudbe d e
diny nchovávajúcej s~ré rodov? tra
díc ie, ba dokonca tradícte sp~d pnch~u 
Maďarov do Európy - ~ko aJ .sá.T? tlk~~l 
vo viacerých etnomuztkologtCkych stu-

životom národa v smútku. i ": rado~~i. 
z utrpenia v prvej svetoveJ VOJne vystel 
"Psalmus Hungaric~". F,udový h,umor 
inšpiroval "H áry Janosa . Ľudo:ve tra· 
gično a baladično ~ v zhus~neJ forme 
odrzkadiuje v "Szekely fonó · V ?-o~e 
fa.šisticl,éh o útlaku skomponoval vartácw 
na pieseň "F elszálott a páva" •. k~rá. 
bola ytedy symbolom vysloboden!a:. Ľu
dová veselosť v iedla ku kompoz~cu t~~ 
nečn~·ch obrazov "Marosszékt ta~co~ 
a Galántai t á ncok". Pre Maďarsky štat
ny' s úbor piesní a tancov skompon oval 
tanečn\· obraz .,Kállai kettôs" . _Rovnako 
sú so ž-ivotom n ároda zviazan é 1 skladJ:>y , 
0 ktorvch by sa mohlo myslieť, že v nteh 
vyspie;,.al len svoje city, v komorný ch 
skladbách , in)·ch orche~,trálnych skla d · 
bách, ako v ,.Nyári este. , "Concer~ pre 
orchest er " a v opere " Cztnka: P anna · , 

d iách. v , ' ·Iím 
Kodályov život bol po~nace~y ust 

vybudovať maďarskú narodnu hudbu. 
Y toro čase b y však n eb olo stačilo zosta~ 
len pri písacom st-ole. ~ed chcel poznat 
ľudovú hudbu, musel tsť za ňou _do ~
r énu, musel si ju aj sám tan;t zapiSO';ať: 
K ed jeho zberateľská činnos~ ma,la_ Vl~Sť 
aj k potrebným etnomt~ik~logJC,k~ 
uzáverom bol sá.m núten y aJ skumat 
a folklór ;.edecky sprac?váva~. Výsledk): 
výskUlllOV a vedeckej čuutostt b olo ďaleJ 
treba aj publikovať. Ked ako skla~ateľ 
podával svoje v)·tvor,Y ľu~~~. p~s-:edčt,l sa, 
že ich n á rod nestačt prtJliD~~; ze ~arod 
t reba a j vychovávať pre pnJlffi~le no: 
vých diel. Kodály sa nevyJ:tybal am 
jednej z týchto prác a tak sa v ]Cho osobe 
snúbi skladateľ, vedec i ~ychovávat;eľ. 

Ako etnomuzikológ zbteral ~odal~ 
ľudové piesne od r. 190_5 - - ~piSSl a~ 
niekoľko sloven<.>k ých! Ntektore :''~dal ~J 
s klavírnym sprievodom, no naJV:lac ~3;: 
pisov vychádza v reprezentačneJ _ed1~!1 
" Corpus Musicae P opulan s H ungart?Se ; 
kt-orá bude obsahovať vyše 20 000 :ptesn~. 
z Kodályových teoreticktch p~~c Je naJ 
dôležitejšia " A magya1· nepzene . 

Ako vychovávateľ skomponoyal .~o
dály veľa detských, mužsk ých 1 mtesa
ných sb orov - len nakladateľstvo "JI.ia
gyar kóru8" vydalo od neho okol~ 80 ~bo: 
rových jednotiek, - kt.oré_ ~.ah d~íhat. 
úroveň sborovéh o spevu . Vacsma tyc~to. 
sborov vychádza z ľudovej hudJ:>y , odlna~ 
progresívne sm?r~tje v ~uchu ,_lmeárnostJ 
vokálnej polyfome k naročnym sborom , 
ako sú "Mátrai k épek " alebo balada 
.,~Iolnár Anna". 

Ako skladateľ b ol Kodály zviazaný so 
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K odálvova hudba sa rodtla z osud o'> 
národa ~ n árod preto naš iel '-~ nej seba 
_ vyzerá to paradoxné , al~ Je to tak: 
v tomto je aj svet9vosť Kodalya. 

/{J"es. 

Kresba E . Zimmci"O..-á 

Jozef GJ"e8ák 

dožíva sa. 30. decembra 1957 svojej päť 
d esiatky. ž elámE' mu veľa úspech ov. 

NOVÉ KNIIIY 
A HU D OBNINY 

Mozartovo a. Sclmmatmol'O l-ýročie 
" lit.,rat úre 

Vlaňajší Mozartov jubilejn)· rok sú
stredil k Mozartovej p odivuhodnej u me 
leckej osobnosti a jeho dielu nielen po
zornosť reprodukčných umelcov a p o
sluchMov , a le i hudobných vedcov a n a 
kladateľov. V Nemeckej spolkovej re
publike začali s novým veľkorysým vy
daním Mozartovho súborného diela, hu
dobné časopisy celého sveta uverejnili 
veľa významných príspevkov, doplňu
j úcich alebo opravujúcich naše znalosti 
o Mozartovom živote a diele. V n ajroz
manitejších jazykoch sveta vyšlo nie
koľko desiatok lrníh od lopulárnych ži
votopisov až po závažn diela v edeck é. 
O knihe prof. E. Schenka p ísal som už 
v osobitnom referáte (Slovenská hudba., 
roč. 1957, č. 6). Dnes by som rád upo· 
zornil na niekoľko ďalších významných 
zahraničných publikácií k Mozartovmu 
jubileu . 

V referáte o Schen.kovej knihe som 
upozornil, že autor sa obmedzil len na 
Mozartov životopis; od rozboru diel mu
sel upustiť, aby sa rozsah i tak objemnej 
knihy nezdvojnásobil. Preto m ožno po
važovať za v ýborný doplnok jeh o knihy 
sborník štúdií popredn ých hudobných 
ved cov niekoľkých národov, ako napr. 
F . Blumeho, O. E. Deutscha, R. Lan
dona, K. Geiringera a i., ktorý pod ná
zvom " T he Mozart Oompanion" vydalo 
nakladateľstvo Rockliff Publ. Corp. 
v Lond)'lle. Jednotlivé kapitoly, veno
va;né rôznym odborom Mozartovej skla
dateľskej činnosti od skladieb klavírnych 
až po opery, spájajú veľmi vydarene od
borný v ýklad s prístupnosťou a prehľad
nosťou a prinášajú nezriedka i nové, oso
bitné postrehy a charakteristiky. 

Schenkovej krásnej knihe približuje sa 
práca známeho m ozartovského bádateľa 
Egona Komorzynsk éh o "Mozart. Sendung 
~md Schicksal" (Viedeň, Kremayr & Sche
riau). Autor sa snaží priblížiť čitateľovi 
veľkého umelca predovšetkÝm dôver
n ým poznaním Mozarta ako človeka 
veľkého srdca a čistého charakteru a roz
borom jeho d iel poukázať na ich úzkn 
súvislosť s vnútorným, citovým životom 
umelcovým. Výsledky vlastného bádania 

uverejnil Komorzynski najmä v partiách 
o Mozar tovom vzťahu k Schikanedrovi 
a o Mozar tovej žene K onstancu. 

Rozsahom skromnejšia , a le velmi pek
ne je písaná knižka u n ás dobre známeho 
P . Nettla "Jo.1ozart" (Fischer-Biicherei, 
F rankfm t), podávajúca prehľadný, po· 
drobnosťami nezaťažen)' obraz Mozar
tovh o ži,·ota pre široký okruh čitateľov. 

Zo špeciálnej literatúry k prvoradým 
prácam pat rí nepochybne súb or statí 
anglického muzikológa A. H. Kinga 
s n ázvom " M ozwt in R etm.ypect" (L on 
dýn, Oxford University Press), otlače
n ých pôvodne väčšinou v časopisoch. 
Okrem ďalšej úvodnej štúdie, podľa ktorej 
je kniha pom enovaná, p ojednávajúca 
o tom , ako b ola Mozartova hudba chá
paná a hodnotená za skladateľov ho ž iv ota 
i po jeh o smrt i, obsahuje Kingova kniha 
veľa špeciálnych s tatí, napr. o súbornom 
vydaní Mozartovho diela, o Mozartovom 
vzťahu ku klavíru a organu, o jeho kon
trapunktickom umení atd. Rozhodne 
možno súhlasiť s od born ou kritikou , 
k torá túto k-nihu označila za jeden z naj . 
cennejších príspevkov k Mozartovmu vý 
ročiu. 

Mozartovej klaYírnej tvorbe je veno 
vaná objaviteľská kniha H anusa Denner
leina " Der unbekannte M ozart" (Lipsko, 
Breitkopf & Härtel, II. vydanie), v ktorej 
autor podrobnými r ozbormi jednotli
vých skladieb a ich h odnotením dokazuje, 
ako n a Mozar tove klavírne skladby, naj· 
mä sonáty, zabúdajú ltoncertní umelci 
a považujú ich skôr za vhodný pedago
gick ý materiál. V osobitn)•ch kapitolách 
zaoberá sa Dennerle in p roblémom ich 
sprá,'lle j interpretácie. Kniha vzbudila za 
h ranicami veľkú pozornosť a jej vysoká 
vých ovná hodnota ju aj plne zasluhuje. 

Krásnu a milú doktrmentárnn m ozar
tovskú publikáciu vyda l Hans Rutz 
v B eckovom nakladateľstYe v l\1níchove. 
Má názov "Mozart. Dok-um~nte aeines 
L ebena und Schaffens" a zhŕi"u~ najdôle
ž itejšie a. najzaujímavejšie doklady, pre
dovšetkým výúatky z listov, spojené 
autorov)'Uli textami v súvislé život-opisné 
pásmo. Prežívame v ňom spolu s Mo
zartom jeho život, jeh o radosti i bolesti, 
hľadíme na súčasný svet jeh o očami, sm e 
pri vzniku jeho diel, pri ich pred vedeniach 
a dočítame sa z dávnych časopisov, ako 
ich prijali. Knižka pôvabná svojou bez
prostrednosťou, jedna z tých , s ktorými 
sa n eradi po dočítaní lúčime a ku k torým 
sa znova a zn ova vraciame. V takomto 
u sporiadaní vydal autor u toho istého 
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nakladateľa i knižky o Haydnovi, Bee
thovenovi, Schubertovi a Debussym. 

Mozartovo jubilemn zatienilo čiastočne 
výročie Roberta. Schmnanna, ktoré tiež 
pripadlo na minulý rok. Pri tejto príle
žitosti vydal riaditeľ Schumannovho 
múzea v Zwickau Georg Eismann u Breit
kopfa a H ärtla v Lipsku dvojzväzkový 
výbor zo skladateľových li~tov, b~í, 
denníkov, dobových dokladov a kntiC· 
kých statí, v ktorom mnohé dokumenty 
sú uverejnené po prvý raz a obrazovú 
publikáciu so 135 celostránkovými repro
dukciami dokumentov, rukopisov, por· 
trétov a miest, s ktorými je Schumanno· 
vo meno spojené. Pekný výbor zo Schu· 
mannových listov a stati vydal i dr. Ri
chard Miinnich (Výmar, Kiepenheuer). 

Z nových schumannovských biografií 
na jvvznamnejšia je kniha Marcela Briona 
"Schumann et ľáme romantique" (Paríž, 
A. Michel), preložená i do nemčiny. Po 
úvodnej prehľadnej stati o romantizme 
sleduje autor osobitný Schumallll:ov ume
lecký vývoj na podklade jeho d1~l a o~
jasfmje jednotlivé zložky i obdobia maj
strovsk)·mi psychologickými a estetic
kými analýzami. Vonkajšie osudy umel
cove sú tu len nepostrádateľnými opor
nými bodmi, z ktorých jeho duševný 
život, jeho vnútorný umelecký rast 
a tvorba sú premietané v stále nových 
pohľadoch a perspektívach. Brionova 
kniha je pozoruhodná i po stránke slo

. vesnej: je typickým príkladom nemno-
h ých diel toho druhu, v ktorých hlboká 
erudícia autorova sa spája s vyspelým, 
osobitným slohom v harmonický celok. 

Zdenék Výborný 

Romain Rolland: Bcethovenov život. 
Rolla.ndov "Beethoven" stal sa za svojho 
':}'Še 50-roi;ného jestvovania klasickým 
d~elom i pri svojich veľmi skromných 
rozmeroch a ním predstavovaná heroická 
postava je t ým Beethov:enom, k~orý. ste: 
lesňuje tohto titana v jeho celeJ etiCkeJ 
výške. 

J e to syntéza bá<:;nickej vidiny a spoľa
hlivého výkladu dejepisca, mladistvého 
nadšenia hudobníka a objektívneho roz
boru muzikológa. Takáto harmónia vedy 
a umenia nebola dosiahnutá ani pred ním 
ani po ňom. Je to skvost ved~c~ej š~ú~ie 
vo forme i v obsahu. Vo svoJeJ lapldar
nosti je sugestívny ako Shakespearove 
tragédie a h lboký ako Goetheho Faust. 
Čítajúc ho akoby sme počuli úryvky 
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z B eethovenovej podmanivej hudby, raz 
z Eroiky, inde z Appasionaty, niekde za. 
znejú bukolické tóny z Pastorálnej a zas 
nás unáša na osudových rytmoch Sym· 
fónie c-moL A na konci líčenia tejto 
ľudskej tragédie naplní nás neochvejným 
optimizmom vrchol a apoteóza Beeth~
venovho životného boja: Óda k radosti. 

Štúdia napísaná s mladistvým elánom 
bola preložená do všetkých svetových 
jazykov a všade získala svojich nadšencov 
tak medzi hudobníkmi ako aj v širokej 
čitateľskej verejnosti. V slovenčine sa 
zjavila po prvý raz r oku 1927 pri storoč
nici Beethovenovej smrti v preklade 
Ivana Ballu v Slovenských pohľadoch. 
Bol to preklad písaný s lá'lkou, z ktorého 
sme cítili ús ilie čo n ajvýstižnejšie repro
dukovať báslúch.-ý sloh a hlboký etický 
obsah. Že sa mu to plnou mierou všade 
nepodarilo, t omu. nebola na vine Ballov~ 
osobnosť alebo jeho hudobno-umelecke 
kvality, ale skôr jeho technické n edo
statky vo vyjadrovacích spôsoboch a 
v adekvátnych vj'rrazoch francúzsko
slovenských. 

Teraz po tridsiatich r okoch sa nám 
predstavuje nový preklad. Slovenské vy
davateľstvo krás nej literatúry vydalo 
v peknej úprave "Beethovenov život" 
v preklade I vana Staneka, ktorý sa za
krátko dočkal aj II. vydania. Preklad 
vcelku znamená pokrok oproti Ballovrnu 
najmä po technickej stránke a využíva 
ohybnosť slovenského jazľ_ka vy~rúse
ného v p osledn)'ch desaťroctach. Miesta
mi však ďaleko zachádza a užíva nezvyklé 
obraty a výrazy ako "smiech?tný", "zm\1· 
žilosťobodrovala", "vymydhlmu hlavu". 
Niekde použité v-ýrazy nekryjú francúz
sky originál, ako "feuille ďalbum" nie je 

list z albumu" ale "list do pamätníka", 
" les régions de l'idéal" nie " ideálny svet" 
~le kraj ideálov" atd. Okrem toho chýba 
tu '~kosí intímny vztah a dostatočný 
vzlet na prebásnenie tohto diela vníma
vému čitateľovi, ktorému ide o viac než 
o pretlmočenie historických údajov do 
jeho materčiny. 

Škoda tiež, že v II. vydaní toh to pre 
kladu nevyšif:'l doslov Viery Šedivej, ktor)' 
dáva vhodný rámec c~lému dielu a prilie
have ho vkladal clo epochy jeho vzniku 
i do celkovéh o umelecko-vedeckého v)' · 
,-oja Rollandovho. Z. H. 

Lidové pisne z Téšinska. Se bral Jozef 
Mojžíšek. Vydal Krajský národní vý
bor v Ostrave, 1956. 

Je to výber 150 piesní (texty s meló
diami) z kraja, ktorý po Slovácku a Va
lašsku vzhľadom na svoju polohu v juho
výc~odnej Morave v mnohom silne gra
VItuje ku Slovensku (najmä ku piesňovej 
tvorivosti Kysúc a vôbec Považia). J e 
to už t retia krajová monografia morav
ských ľudových piesní od r. 1949, (Hus
topečská, Va lašskokloboucká a T iíšínská), 
ktorá ukazuje, že edičná met.óda krajo
vých piesňových edícií sa stala skoro 
výlučnou v moravskej vydavateľskej 
praxi. Nemožno sa tomu diviť, pretože 
tieto edície podčiarkujú krajové svojráz
nosti tej ktorej oblasti, prinášajú mate
riál čo možno najhomogénnejší a umož
ňujú zberateľom sub specie tejto edičnej 
metódy veľmi dôkladne a h lboko sa obo
známiť so životom ľudovej hudby určitej 
oblasti. Zberateľ tešínskych piesní, J . 
Mojžíšek (1862--1938) patrí ku staršej 
generácii zberateľov moravských ľudo
vých piesní (Fr. Bartoš, L. Janáček, H. 
Bim, J. černík). Pri piesúovom výskume 
a zápise venuje náležitú pozornosť i ob
radom a tancom, na ktoré je pieseň 
viazaná, rovnako ako správnemu zápisu 
jazykových osobitostí, či už obce alebo 
jednotlivého speváka. Jeho melodické 
zápisy sú jednoduché, ale vcelku zodpo
vedajúce nie veľmi zložitej intonačnej 
a rytmickej štruktúre tešínskych ľudo
vých piesní. J. Mojžíšek zapísal z Tešín
ska okolo 700 piesní a tancov, z ktorých 
Fr. Lýsek vybral a uverejnil v tejto 
zbierke 150 piesní. Výber piesní prezra
dzuje znalca tešínskych piesní, pretože 
zbierka obsahuje veľmi mnoho typov 
i piesňových druhov, bez variantov, 
a ukazuje tešínsky ľudový spev v celej 
jeho osobitosti i bohatosti, a le i v jeho 
etnickej rôznorodosti v typoch sloven
skj'·ch, poľských a českých. Fr. Lýsek 
v doslove ku zbierke, v ktorej časť histo
rická je veľmi vecná a zaujímavá; hudob
noestetické rozbory piesní však vychá
dzajú z J a.náčkovej teórie o nápev koch 
a sú problematické. Lýsek sa snaží nájsť 
adekvátny výraz jednotlivých slov v cha
rakteristick~·ch intervaloch a hudobných 
motívoch. Uvedenými príkladmi nede
monštr uje však Lýsek realizmus hudob
ného zobrazenia v ľudovej piesni, ale 
zvukomalebný naturalizmus a tým sploš
ťuje vzťah medzi textom a nápevom. Ako 
v?~ný a bohatý je výber piesní, tak, 
ž1aľ, Jenepodarené roztriedenie materiálu. 

P~esne sú ~oz~ri~dené abecedne podľa 
piesňového mc1p1tu, (l. verš l. slohy). 
S týmto spôsobom triedenia moravských 
ľudových piesní sa stretáme od Polá.č
kových Slováckých pesniček (1936) viac
krát, pri tom však je to triedenie najne
vhodnejšie, bez toho, aby nám čo len 
v najzákladnejších znakoch sprehľadnilo 
.piesňový materiál. Abecedu)' "aspekt" 
je vhodný pre zoznam piesňových tex
tov, ale nie ako spôsob triedenia piesňo
vého materiálu. Zd. J elinková opatrila 
doplňujúcim komentárom uverejnených 
10 tanečných zápisov. O pôvode a roz· 
šírení p iesní chýbajú akékoľvek údaje 
a len pri zlomku piesní nachádzame od
kazy na niekoľko variantov (skoro vý
lučne len na textové). Táto skúpa hŕstka 
zrovná.vacích poznámok pochádza ešte 
od J. Mojžíška. Je len škoda, že Fr. Lýsek 
v tomto smere nedoplnil zbierku. 

Napriek týmto nedostatkom , predstihne 
~šínska zbierka obdobné edície česk),ch 
1 s lovenských ľudových piesní. 

Oskár Elschek 

René Leibowitz patrí m edzi nadšených 
propagátorov dvanásťtónovej hudby. Je. 
ho práca je výsledkom usilovného a sve
domitého úsilia porozmnieť niekt<>ré no
vé hudobné zákonitosti, pochopiť ich 
hlbší zmysel a tJrneleckú nutnosť. 

Metóda zoznamovania čitateľa s dva
násťtónovou technikou spočíva v tom, 
že autor analyzuje postupne jednotlivé 
diela Schônberga (niektoré aj od Berga 
a Weberna), hlavne však sústreďuje sa 
na Variácie pre orchester, op 31, na kto
rých demonštruje teóriu techniky. 

Pozoruhodné je, že Leibowitz neupiera 
hodnotu tvorbe Debussyho, či Ravela, 
Bartóka, alebo Hindemitha, avšak tvrdí, 
že ich tvorba je len čiastočným riešením 
!!roblémov n ovej hudobnej reči, kým 
:Schônbergovi jedinému pa.trí zásluha na 
tom, že šiel v hľadaní až do posledných 
dôsledkov. Priznáva však, že dvanásť
tónová technika je ešte stále vo vývoji, 
čo potvrdzuje aj v posledných kapitolách 
knihy, kde hovorí o zotrvačnosti a evolÍI· 
cii dodekafonick),ch javov, o vytváraní 
štýlu, o zvyškoch tonálnosti v technike 
dvanásť tónovej . 

Kniha Leibowitza patrí k najlepším 
prácam, vysvetfujúcim techniku 12-tó
novej kompozície, hoci metóda, akú tu 
autor používa, zoznamuje čitateľa predo
všetkým a najprv s tvorbou Schônberga 
a len potom aj s teóriou. Z. 

297 



OHLASY NA KR IT IKU 

Je to na hudobných školách skutoi!ne takT 
V šiestom čísle Slovenskej hudby boli 

zverejnené dva pozoruhodné články, 
ktoré sa týkali problematiky hudobn)rch 
škôl. Obaja a utori článkov hovoria 
o práci a výs ledkoch na základných 
hudobných školách a v zásade si odporu
jú. 

K to s i prečítal stať s. R. Rychlu: "Do 
boja za vyššiu umeleckú úroveň hudob
ných škôl", m usel nadobudnúť veľmi 
nepriaznivý dojem o základných hudob
n ,ých školách, ich umeleckej úrovni a práci 
na nich. Naopak, v článku s. prof. K a
fendovej , ktorá už dlhé roky má do čine
nia s prácou hudobného dorastu a tým 
aj s v)•sledkami práce učiteľov, konšta
t uje pri všetkých správnych krit,ických 
pripomienkach , že v poslednom čase 
vidieť vzostupnú líniu a zväčša zodpo
vednejší postoj k ich práci. 

:Moje pripomienky a doplnky sa týkajú 
čláiUrn dr. Rychlu a píšem ich so žela
ním, aby sa diskusia stal a živou a uži
točnou pre hľadanie nápravy v tomto 
smere. Viem e (učitelia základných hu
dobných škôl), že s. Rychlo sa zaujímal 
v posledných časoch o p ostavenie u i!i· 
tefov na našich základných hudobných 
školách a zastával sa aj našej najbolesti
vejšej otázky - otázky p latovej, ktorá 
najviac tlačí n ašich ľudí. Tým viac ma 
teraz prekvapila, čo vyplýva z jeho riad
kov, nesprávna informovanosť o dnešnom 
stave našich základných hudobných škôl. 
S problematikou hudobných škôl nem ož
no sa zaoberať len okrajove a na základe 
star)rch skúseností po r oku 1948 uza
tvárať výroky. Robia sa ch yb y? Ano. 
Vidíme ich ! Áno. Ro bime v nich nápra 
vu? Ano. Dostatočne? N ie vždy. - No 
-z; niekoľkých zlých skúseností nemožno 
závery aplikovať na celok . Toto je už 
zásadná chyba. Už napríklad jeho v)Tok: 
"U nás hudobná škola nežije ešte takým 
hudobným životom, ktorý by vyplýva l 
z dnešnej našej spoločenskej potreby. 
Svoje výchovné p oslanie plnia naše hu
dobné školy ešte vždy veľmi slabo", ne 
možno aplikovať na bratislavské hudobné 
školy. Aj vidiecke školy, najmä v okres
n)•_ch mestách, tieto požiadavky zhruba 
splňajú podľa skúseností našich učiteľov 
z hospitácií. I t am postupne vykonávajú 
väčši a väčší kus prá<le. Usporiadavajú 
koncerty s vlastnými žiakmi, učiteľmi, 
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podnikajú kultúrne brigády, na oslavách _ ____ """'7-r'í ______ n_ e•b•o•l • i•nf- o•rm- o• v•a.• n- )··. •1•'•ý•m• t•o• n•e•c•h•c•e•m•lnlil-•lulčlill.•Kidle•sa•lmlalllilm.laldllí lalblslollv.enl~ 
a. in),ch podujatiach posb.-ytujú kultúrne j ako povedať. že stav je celkom uspok o- naučiť, ak nie v praxi, ktorou sa museli 
vložk y, sami pestujú komornú hudbu jujúci, len toľko, že za daných okolností zvä~ša sami prebíjať. Taký ná.vr?, ktorý 
a ·povolávajú k sebe i umelcov. I keď a možností sa robilo, čo sa robiť mohlo poda:a s . R;rchl~, že "_by _sa mah organi-
vykonaná práca nezodpovedá stopercent· a úroveň vyučujúcich sa v mnoh ých zovat pravtdelne penod~eké previerky 
nýrn požiadavkám, treba vidieť snahu prípadoch hodne zlepšila. Pri tom je odbornosti učiteľov priamo na školách 
a postupný vzostup ich iniciatívnosti pravdou, že i m edzi učitefmi so štát- s~~eW;téJ:lov a. vys,o,kéhu typu ", to nie je 
podujatí a ich skvalitňovania. nou skúškou máme ľudí, ktorí sa osved· mJake neseme. I ym n1koho nenaučia vy-

V boji za vyššiu úrovei'í. hudobn~'ch čili ako dobrí učitelia . :\inoh í z nich štu- učovať. Toto by ma-lo byť starosťou školv 
škôl treba s i predovšetkým uvedomi ť dovalí súkromne, mali o svoju prácu ktorá pripravuje učiteľov pre ich p ovolit: 
poslanie základných hudobných škôl. záujem a vzťah k nej, čo žiaľ, často n ie. Bolo by účelné preskúmať podľa 
Tieto majú byť základom pre stavbu <lh)·ba. u mnoh)·ch mladých síl, vychá- doterajších skúseností, či príprava budú-
celéh o hudobnéh o života. Majú dať zá- -dza.júcich z vyšších hudobných učilíšť cich absolventov v cvičných triedach 
kladné odborné vedomosti hudbumilu- a preto nemožn o ich všetkých zavrhnúť, v praktickom vyučovaní (praktické pada-
júcej širokej pospolitosti a vynikajúcich k)rm mnohí vykázali pekné výsledky gógium) dostačuje pre úspešn ý nábeh 
jedincov pripraviť pre ďalšie štúdium p ráce a ich umelecká úroveň sa stále v ich budúcom p ovolaní. Ak nie, je po-
pedagogickej alebo mneleckej činnosti. dvíha. Vieme ale i to, že sú aj takí, ktorí trebné zjednať v tom nápravu. Bez p red-
Aké podmienky sú pre realizovanie tejto a ni zložením š tátnej skúšky nedosiahl i bežnej praxe pod d ozorom by nový učiteľ 
úlohy? Škôl je n a Slovensku ešte pomerne vedomosťami ani m inimálne požiadavky, nemal byť pripustený na riadne praca-
málo a z jestvujúcich mnohé ešte n ie sú kladené na učiteľa. a so svojimi vedo- v isko. Takto by sa určite vyhlo mnohým 
dostatočne vybavené. Učiteľov je dosta- m ostami stoja na tom istom s tupni, na chybám a novým silám týmto spôsobom 
tok, a le nie i'!Ú všetci n a. potrebnej úrovni. akej škole sami vyučujú. Tieto kádre by by sa poskytla najúčinnejšia pom oc. Až 
A žiakov? Tých by bolo až príliš veľa. bolo jedine zdravé nahradiť novými, od- po takto dôkladne prevedenej príprave 
T eda, potrebná armáda by bola, ale chý ba hornými silami. Je p otrebné zákla dné by m al dostať absolvent d o ruky kvali-
potrebný počet dobrých veliteľov, b ez hudobné školy obsadiť čo najlepšími fikáciu s jasným určením : ty pôjdeš učiť, 
ktorých sa, žiar, bitka nevyhráva. Naj - kvalifikovanými s ilami (predpokladám ty sa zase na tú drá.hu nehodíš, pôjdeš 
pálčivejším problémom ostáva preto pro - aspoň 7 -ročné štátne konzervatórium, do súboru, ty máš schopnosti byť výkon-
blém učiteľstva a nebude od veci, keď sa a lebo 5-ročné s 2 ročníkmi vysokej n ým umelcom, sólistom, atď. Potom sa. 
o tejto otázke širšie rozpíšem, tak, ako školy). No, súčasne sa musím pýtať, nemôže stať. , že príde niekto učiť, hoci 
ju vidíme my. oclkia.f ich vziať a ako ich dostať na nemá pre to schopnosti, trpezlivosť a 

Vážny a n evyh ovujúci stav na hudob- š koly ? L ebo zatiaľ skutočnosť je často vzťah k pedagogickej p ráci, a le len preto, 
ných školách v dôsledku zaplnenia p rázd. taká, že na školu prichádza vyučovať že inde nedostal miesto. 
nych miest nekvalifikovanými silami absolvent s diplomom, ale nie učiteľ. Až doteraz som sa zaobera la otázkou 
vznikol v r oku 1945 z prílišnej horlivosti A je toto chyba učiteľov hudobných odbornej vyspelosti učiteľov. No, popri 
zakladania hudobných škôl na v idieku. šh:ôl? Ak ani "odchovanci štátneho k on- tomto nemôžem nehovoriť o výške od-
No i ten stav sa dodnes h odne zmenil. zervatória nevykazujú také výsledky, meny za. prácu. Dr. Rychlo spomína, že 
Týmto s ilám umožnilo sa. robiť štátne k toré by boli úmerné námahe a investí- nastolovanie platovej otázky nemalo by 
skúšky a ich práca sa na školách vcelku -ciám, vloženým do ich študijnej prípra- byť pre učiteľa len záležitosťou m ateriál-
sústavne zlepšovala povinnými školenia- vy" , potom celá doterajšia činnosť kon- n ou. No v iem dobre, že tak isto, ak o 
mi, h ospitáciami, súťažami, sústavný-mi zervatória je chybná. Tu s padá obvinenie učitelia čakajú konečne na riešenie plato-
poradami v odboroch a presn ými in- na štátne konzervatórium. ktor é sa ne- vej otázky, tak isto dlho svojou snahou 
štrukciami na pra<lovných poradách. Tí dostatočne venovalo výberu kádrov na dokazujú zlepšovanie svojej práce, čo 
učit~lia, ktorí ešte dodnes nemajú :k,rali- naše pracoviská a nevenovala dostatočnú treba pripísať aj vzostupu ich ideologic-
fikáciu, sú povinní diaľkove študovať na pozornosť a starostlivosť o výchovu budú- k ej úrovne. Pýtame sa: U koľkých od-
vyššej hudobnej škole, inak strácajú cich učiteľov. P adla vôbec kedy otázka h orníkov so skúsenosťami by stačila ich 
dišpenz. ,Te pravda, že t oto všetko n e· na k onzervatóriu k poslucháčom po toľ- ideologická vyspelosť pre t o, aby pre 
môže po stránke odborn osti ani zďaleka k ých reformách , ktor$--mi škola prešla: zvýšenie úrovne mneleckej práce na. hu-
vyvážiť riadne štúdium p od vedením Čim chceš byť! Umelcom a lebo učiteľom ? dobných školách, šli prípadne pracovať 
dobrých odborníkov s dôkladn$rm štú- Študovali sa. ich predpoklady! A usm er- na ne za tých platových podmienok, ako 
diom ako hlavn éh o predmetu, tak i všet- ňovala sa. potom výchova pre ten to cieľ ? pracujú naši učitelia? Koľko ideologicky 
kých predmetov súvis iacich s hla"-ným Alebo pozorovali poslucháča, k čomu má vysp el)rch by sa proti tomu ohradzovalo? 
nástrojom . No, je toto iste dobrá pomocná vzťah, nadanie a schopnosti a p odpor o- Dokiaľ b ude práca učiteľov na hudobných 
ruka, ako už skúsenosť ukázala a po· ' val i a v iedli ho k budúcemu p ovolaniu? školách nedoceňovaná a odmeňovaná ne-
tvrdila , že tu nech ýbala starostlivosť Žiar, ako ja sama sa pamätám (možno úmerne k ich zodpovednej a vyčerpáva-
o ľudí so štátnou skúškou, tak a.j o ľudí sa t o už zlepšilo), a le pedagogické júcej práci, zat iaľ nem ožno očakávať, že 
p o odchode zo školy. Teda nezodpovedá schopnosti posluchá~ na konzer vatóriu za tak zlf,ch podmienok budú miesta 
tvrdenie dr. Rychlu skutočnosti , že nikoho nezaujímali. Myslím, že nad učiteľov hudobných škôl vyhľadávané 
" ... učitelia vyučujú tak, ako sami ve- týmto vážnym skutkom nemožno prejsť zdatnými kvalifikovanými silami, leda 
d ia". Usm ernení dostali v iac ako d 'Sť. nevšímavo a potom obviňovať učiteľov, ako predbežné miesta z núdze . Napriek 
O t~·chto predpokladám, že s . Rychlo že n evedia učiť, keď ich učiť nikto ne- tomuto neutešenému stavu treba k on-
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štatovať, že v Bratislave a aj v niektorých 
vidieckych školách sú výborní kvalifiko
vaní učitelia, ktorí vykonávajú vzornú 
pedagogickú prácu s krásnymi výsled
kami, no, zlými pomerami a špatnými 
vyhliadkami v dohľadnej dobe sú nútení 
trieštiť sa medzi školu a starosť, ako za
dovážiť. peniaze k primeranému živoby
tiu a hmotnému zabezpečeniu rodiny. 
Týmto smutným stavom sa sami predčas
ne vyčerpávajú, trpí nielen učiteľ a ro
dina, ale aj žiaci a škola samotná. Tu 
väzí aj príčina toho, že mladí ľudia sa 
bránia odísť z Bratislavy, ked vedia, že 
za daných okolností, bez podpory rodi
čov, ktorí im dajú byt alebo iné výhody, 
ťažko by vyžili na odľahlých školách, od
kázaní len na svoj nedostačujúci plat. 
Tu zase nemožno generalizovať ojedinelé 
prípady neuvedomelých ľudí ako ideovú 
nevyspelosť učiteľov, ked nejdú na vidiek. 
Aj ked má s. Rychlo niektoré spráYne 
postrehy, nemožno sa stotožňovať s ním 
v globálnom odsudzovaní celku. Tu po
zývame s. Rychlu medzi nás učiteľov 
základných hudobných škôl priamo na, 
naše pracoviská, nech sa zblízka pozrie 
na našu prácu a veríme, že si potmn 
nejeden svoj názor dôkladne opraví. 

Adalberta:červeňanská, 
za kolektív učiteľov I. hudobnej 
školy v Bratislave 

K príspevku Vlastimila Pehala "Ako 
bližšie k poslucháčom" rád by som pozna
menal, že v mojom článku "Poslucháč 
a súčasná slovenská hudba" nešlo len 
o samoúčelné konštatovanie " iba fak
tov" a nešlo ani o snahu "riešiť" osvetové 
problémy, podať "konkrét ne návrhy" na 
osvetové recepty . Išlo mi o ešte prvot
nejšiu vec: konštatovaním daného stavu 
v rámci poukázania na to, akým dôleži
t~-m faktorom je poslucháč v hudobnej 
kultúr-e, chcel som presvedčiť poslucháča, 
že predovšetkým on musi chc-ieť nájsť 
pomer k súčasnej slovenskej hudbe. Bez 
tohto "chcenia", bez dobrej snahy po
slucháča i osvetová práca vyznie na
prázdno. Vzbudenie v6le je predpokladom 
úspešnej osvetovej práce. Rôzne momen
ty nastolené v mojom príspevku sledo
vali tento cieľ a v tomto zmysle boli 
adresované poslucháčom a nie osvetovým 
pracov níkom a pedagógom, ako majú 
pracovať. Neviem, či by sa mi bolo po
darilo vyprovokovať u poslucháča "dob
rú vôľu". "chcenie" vyrátanim foriem 
hudobno-osvetovej činnosti? E. Šimúnek 
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Na okraj jednej kritiky v KŽ. V 48. 
čísle Kultúrneho života sa objavila kri
tika koncertu SF, venovaného oslavám 
40. výročia Veľkej októbrovej socialis
tickej revolúcie. Na t-omto koncerte 
odzne~ mimo :Mjaskovského 24. symfó· 
nie a Cajkovského Sláčikovej serenády 
i moja kantáta "Pozdrav veľkej zemi". 

Nechcem robiť advokáta svojej kan
táte. Ak má dielo kvality, udrží sa na 
repertoári, ak nie, zapadne. Elschek vidí 
slabinu kantáty v jej "náladovom ly
rickom monotematizme, bez účinnej kon
trastnosti hudobnotektonickej". Nie je 
možné súhlasiť s týmto "objavom". 
Hlboko citová a lyrická predloha Brezi
novej básne si vyžadovala a priori adek
vátnu hudbu, i ked tento "lyrický mono
tematizmus" je často vystriedaný dra
maticky ladenými miestami, ďalej kon
trastami melodických zvlňovaní, fareb
nými i tempovými, a napokon aj vy
stihnutím jednotlivých nálad básnickej 
predlohy. Ak vie Elschek čítať partitúru, 
alebo pozorne počúvať, nájde v partitúre 
veľa miest, ktoré hovoria i proti jeho 
"objavu". Hudobné myšlienky u č. 5, 
8 partitúry nie sú novými myšlienkami, 
ale majú svoj základ v úvode kantáty. 
Ich úlohou je dokresliť textový dej a pri
praviť nástup sólovému sopránu. Hudob
ná myšlienka u č. 13 je nová a jej úlohou 
je vyjadriť i ťažkosti budovania, nástra
hy a nepriateľské zámery (pozri elegické 
partie driev, i ťažké harmónie plechov). 
No pretože u sovietskeho človeka ťaž
kosti nie sú podstatné, hudobné dianie 
je náhle prerušené a preto nerozpraco
vané a beh I. husieľ uvedie strednú časť 
kantáty, ktorá spieva o budovateľskom 
nadšení, o strojoch, mierových mestách, 
ktorá je zároveň aj výstižným kontrastom 
lyricko-epickej I. časti. I ten najnetalen
tovanejší muzikant na prvé počutie zisti 
jasnú trojdielnosť kantáty s kódou, žiaľ, 
troška prikrát kou (quasi marcioso). Tri 
krátke verše básnickej predlohy viackrát 
opakované, nedovoľovali už širšieho roz
pracovania alebo opakovania. O "cito· 
vých vzruchoch, napätí a dramatizme" 
kantáty sa už veľa dobrého popísalo. Ne
považujem za potrebné o tomto písať j a . 

Nnž, toľkoto k "objavom" kritika 
Elscheka. Mimochodom - týchto špe
ciálnych "objavov" je v tomto referáte 
viac. Najmä v súv islosti s reprodukciou 
:Mjaskovského symfónie a Čajkovského 
Serenády. Ale k tomu nech sa vyjadrí 
sám dirigent Rajter. 

lJezider JCardoš 

Naši hudební teoretikové zasedali. Ve 
dnech 18. a 19. X. 1957 porádala hudebne 
vedecká sekce SČS v Brne celostátni kon
ferenci hudebních teoretik-ti. Cílem zase
dáni bylo probrat v pfehledu veškerou 
hudebne teoretickou problematiku a po
skytnout teoretik-tim príležitost k vzájem
nému poznání a výmene zkušeností. Kon
ferenc,e mela být zrejme prvnim krokem 
k nove etape práce na poli hudební teorie 
k práci společné, zbavené brzdících pred~ 
sudku a apriorních výhrad, a v tomto 
smyslu splnila jiste svuj účel. Jednání 
pr?bihala ve znamení jístého názorového 
oživení a uvolnení, které pozorujeme 
v poslední dobe v našem hudebním živote 
vU.bec, a zvláštií diskuse prinesla mnoho 
zajímavých postrehu a cenných pfipomí
nek a podnetu, tfebas ne vždy vedecky 
presne formulovaných. 
. Ref~ráty, koncipované vetšinou spíše 
Jako uyody do diskuse, byly venovány 
Jednothvým bud. t eoretickým discipli
nárn. V úvodním r eferátu osvetlil Dr A 
Sychra vztahy hud. teorie a estetiky. 
dálevpr~f. A. H~~a VJ. loži! tóno_vý systém: 
z _nehoz vychaZl pn komposwi, Dr K. 
Rtsmge~ podal prehled problematiky 
harmome, prof. Z. Hu.la se venoval vývoji 
vyučování kontrapunktu, prof. Dr K. 
Ja~~ček h_ovofil o postavení nauky o me
lo?-n ~ez1 ostatními skladebnýrni disci
phnami, Dr H erzog se zabýval s hlediska 
historického naukou o hudebních for
mách, Jan Rychlík informoval o své 
práci na teorii a systematice instrumen
tace, prof. T. Schaefer seznámil konfe
renc~ se s':'ým novým pojetím heterofonie 
a _sp1še m1mo program upozornil doc. Dr 
Z wh na dosud zanedbávanou oblast teorie 
repr?d?kčníh? ume~í. Dále prof. Rozsypal 
nast1ml nove moznosti akustických a 
psychologických výzkumu pomoci no
vých elektroakus tických a kybernetic
k1ch pfístroju; jde mimo jiné o pruzkum 
ahquotních tónu v čase, t. j. o pruzkum 
zmen ve složení tónu behem jejich delší
h~ zne~í, dále ? an~lysu reprodukčních 
vykonu s hled1ska mtonační presnosti 
o výzkum akustiky koncertních siní' 
o statický harmonický rozbor skladeb aj: 

Nejvetší odezvu mela v diskusi these, 
která vyplynula z referátu Dr Sychry: 
za~echme estetisujícich spekulaci a ve
nuJme se soustavnlí rozborfun hudebních 
s~ladeb . V dus~edku této these byl uznán 
yYznam. teoretwké analysy hudby, která 
Je. _nutn~~ pod~ladem hudebni estetiky, 
p~1 ~emz Je mo~no využit i analysy po
pisne a schematwké, neboť i ta pfispívá 

k_ hl1;1bšírnu poznání hudby; ostatne po
P!sny .rozbor_ skl,adby není ani možný bez 
zretelu estetiCkych, které teoretikovi ur
čují výber problematiky. Dalširn dusled· 
~em, vÝ,še, u;"edené these je, že se teore
twkv~ badap.l muže otevrene zarnerit pfe
devSiffi na hudbu, která existuje zatím 
co estetisujíc~ články r~deji ~uvily 
? hudbe, ktera by mela byt, nebo která 
Jednou bude. 

Tyto myšlenky nejsou nové každ$' 
teoretik a vúbec hudebník který se 
~loublíj_i . zab)''::al rozborem ~kladeb, je 
JlS~e CJ.t1l, avsak na shromá.ždenich a 
v tlsk~ dosud vetšinou prevládaly projevy 
"estetwky spekulující", od živé hudby 
nezfídka odtržené. V tomto smyslu tedy 
brnenská konference teoretikú udává 
společné práci hud. teoretikú a estetikU 
nový smer; pfi tom zdaleka nejde o po
klonkování pred hudbou, která byla do
ned~vi?-a šmahem odsuzována jako for
mahsti?ká a kozm?politická; jde o po
souzem problematiky současné hudby 
z c~losvetového hlediska samozrejme 
s využitím všech ideových hodnot do
sažený~h ~ boji o s~ci;~1istický reali;mus. 
?-'ak d~Jde 1 na otevrene projednání otázek 
ctvrttonové hudby, na níž práve naši 
hudeb:r;~c~ ~eli významný podil. 
. Po_va,zhvym nedostatkem jinak velmi 
u~pe~:r;e konference by lo, že se jí nezúčast
ml z~dný hude~~í teoretik_ ~lovenský. 
I kdyz. dva delegat1 se omluv1h, kde jsou 
ostatm? L. Zenkl 

Medzinárodný kongres o tanečnom pís
me. Začiatkom októbra 1957 konal sa 
v Drážďanoch (NDR) za účasti odborní
kov ta kmer z celého sveta medzinárodný 
kongres o tanečnom písme. Zo Slovenska 
sa na kongrese zúčastnili štefan 'l'óth, 
pracovník Slovenskej akadémie vied a 
Cyril Zálešák zo Slovenského domu ĽUT 
v Bratislave . 

V konečnom résumé zhodli sa všetci 
účastníci kongresu na používaní Laban
kovej kinetografickej notácie, ktorá je 
medzinárodne najviac rozšírená a zároveň 
najvhodnejšia aj pre vedeck é štúdium. 
Pre praktické potreby súborov ĽUT budú 
sa zápisy tancov (najmä ľudových) usku
točľí.ovať v každej krajine takým spôso
bom, aký bude pre určitý národ naj
vhodnejší. (ž) 
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Z estrádnej komisie SSS 

Tanečná hudba na Slovensku je cel
kove zo stránky kompozičnej dobrá, no 
horšie je to s jej interpretmi. Vytvorila sa 
zvláštna situácia, a trvá už niekoľko 
rokov, že totiž tanečné súbory na Slo
vensku (rovnako v Bratislave) obchá
dzajú slovenskú tanečnú pieseú, podlie
hajúc úpadkovým vplyvom západu. Prí
činou je obyčajne malá inteligencia čle
nov súboru, nedostatočné uvedomenie po
litické a tradičná bolesť našich ľudí, ktorí 
obdivujú všetko cudzie, aj ked je horšie 
ako vlastné. Skutočnosť, že hudobníci sa 
často grupujú z .,prešporákov" a podob
ných ľudí bez pocitu príslušnosti k ná
rodu, príčiny tejto situácie len dokres
ľuje. 

Sväz slovenskÝch skladateľov už po 
niekoľko rokov konštatuje tento smutný 
stav a podniká opatrenia na jeho odstrá
nenie. Aj schôdzka členov estrádnej sek
cie SSS, ktorá sa konala 10. októbra 1957 
v klubovni Sväzu, patrí medzi akcie tohto 
druhu. Na schôdzke sa zišli jednak skla
datelia tanečnej hudby (Dusík, Elbert, 
Lieskovský, Matu.~ík, J. Móži, M .. No
vák, šebo-Martinský, B. Urbanec) 1 ve
dúci bratislavských tanečných súborov 
(J. Berczeller. J. Béreš, V. Galbavý, 
M. Hudi, L. Grano, g. Offermann. 
.T. Selid, K. Topercer, F. Ziška). 

V PKO vytvoril sa nedávno nový veľký 
tanečný orchester pod vedením Júliusa 
Móžiho. Z kritiky premiéry tohto súboru, 
ktorá bola 4. októbra 1957, došlo sa ku 
všeobecnej diskusii o situácii tanečnej 
hudby a o tanečn)rch súboroch na Slo
vensku. Diskusia bola veľmi potrebná už 
preto, že ukázala, ako mnohí vedúci sú
borov nie sú informovaní ani o domácich 
hudobných problémoch, ani o tanečnej 
hudbe vo svete. Niektorých pletie i to, 
že v Sovietskom sväze sa uplatňuje (obča..<> 
aj chybne) tanečn)r orchesterE. Roznera, 
ba dovolávajú sa ho pri momentoch, 
ked chcú uplatniť svoje nesprávne ~á
zory na niektoré západné súbory, 1Ch 
maniery a repertoár. Ale práve v tomto 
bode bola debata veľmi rušná a užitočná. 

Na otázku, prečo sa tak málo hrá slo
venská tanečná hudba, účastníci diskusie 
sa poväčšine vyhovárajú Iia nedostatok 
hudobnín. Ale práve na t e jto schôdzke 
dostali vedúci hudieb do rúk prvý zošit 
publikácie "Melódia a rytmus", ktorá je 
sborníkom tanečnej hudby v-ydaným 
praktickým spôsobom: trojhlas + kla
vírny sprievod a v najbliž..i;\om čase vyjde 
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aj další zošit. Súčasne Slovensk)• hudob
ný fond dáva rozmnožiť dva zošity pG 
16 tanečných piesňach. Účastníci dis
kusie vítajú túto pomoc Sväzu a SHF 
a vyhlásili, že ich zaväzuje k tomu, aby 
sa naša tanečná pieseú ozývala častejšie 
v tanečných podnikooh. V tejto súvislosti 
hovorilo sa aj o tom, že speváčky, pri
chádzajúce z čiech a z cudziny, často ne
považujú za potrebné a taktné pripraviť 
si aj slovenský repertoár. y tomto bode 
je potrebné spojiť sa s H~U- sprostred
kovateľňou miest kaviarenským hud
bám, aby vpl)rvala a dôr~zne _žiadala od 
hudobníkov čestný postoJ a v1ac uvedo
melosti. 

Na začia.tku i na konci sa hovorilo aj 
o novej hudbe J. Móžiho. Niektorí ju 
hodnotili negatívne pre nedostatok ryt
mickej zložky i preto, že. j~ hlavne slá
čiková, ale v zápätí sa Z1st1lo, že nikto 
z kritizujúcich ju ešte _nepočul. Te~~ 
smiešny i neradostnÝ ZJaV sme vyuzth 
k tomu, aby sme poukázali _na další 
náš zvyk: všetko zhadzovať, aJ ked ne
vieme o čo ide. Hoci táto krátka zpráva 
o schôdzke pracovníkov v tanečnej hud
be vzbudzuje azda dojem, že bola značne 
rozladená, pravdou je, že prebiehala 
v priateľskom ovzduší. Pri jej kladnom 
hodnotení dodávam, že súdruhovia z ta
nečnvch súborov pre uplatnenie sloven
skej · tanečnej hudby prejavili naozaj 
vzácne porozumenie i dobrú vôľu, a preto 
treba im venovať ďalšiu priateľskú po
zornosť. 

Bartolomej Urbanec 

Nový or(l'an v Dome umelcov v Prahe. 
Vo veľkej sále Domu umelcov v Prahe 
inštalovali nový organ. Podľa dispozície 
prof. dr. J. Reinbergera postavili nástroj 
Spojené závody na organ (Rieger) v Kr
nove. Organ má 68 hlasov na štyroch m a 
nuáloch, elektrickú traktúru, prenosný 
hrací stôl vybavený americkými kombi· 
náciami a ďalšími modern~-mi zariadenia
mi. Pôvodn )' prospekt bol zachovaný. Ná
stroj sa vyznačuje mäkkým a ušľachtilým 
zvukom sólových hlasov, jednotlivých 
chórov aj pléna. 

Na úvodnom koncerte di1a 28. októbra 
hral dr. J. Reinberger skladby J. S. Ba
cha, L. Clérembaulta, M. R.egra, C. Fran
cka, L. Janáčka a i. .T. V. 

Pohľad do zahraničných hudob
ných časopisov 

Západonemecká. liUSICA venuje po
-~lední dvojčíslo*) hudebnimu dení v Čes
koslovensku. Celý sešit vznikl z nejvetší 
části spolupraci s našimi hudebními. vedci 
a spisovateli: tím sice Musica umožnila 
sv~~ čt.Pnáfum, a?.y byli in~orrnováoli 
"pnmo od pramene , zato se vsak vyda
vatelé zbavili možnosti vlastniho kritic
kého zhodnocení (které by nás samozrej
me nejvíc3 zajímalo) a tím i jisté zodpo
vednosti za celkovou koncepci techto 
<nfonnací o čcském a ;;lovenském hudeh
nim živote. 

Celý soubor otevírá studie Jana R a c
ka (,Základní linie českého hudebního 
vývoje", ~ttr. 489- 497), preklad autorova 
úvodu k C<Jské hudbe od nejsta.rších dob 
do počátku 19. století (Praha 1949, str. 
lln.), zahmují.cího vývoj české hudby 
až do pred~metan~wské doby; logicky 
pokračuječlánkemFritze Oesera. {"Dvo
rák-Smetana---Janáček", 497-503) a 
.Tifího Berkovce o Josefu Sukovi 
(."i03-506). Vložená "Česká opera v ne
mecké dramaturgii" Kurta Honolky 
(506- 509) narušuje spojitost predchozí
ho s následujícím článkem Jana Matej
čka o dnešních skladatelích, obsahují
cím stručné portrety Pavla Borkovce, 
Jana Hanuše, Iši Krejčího, Jana Seidla, 
Klem. Slavického, Vlad. Sommra, Jifího 
Pauera a Václ. Dobiáše (str. 509-.'519). 
Konečne Pavel Eckstein a Josef Lô
wenbach podávaj í informatívni pre
hledy o naší organisaci hudebního života 
(s výjimkou opom enutého školství, 519-
522) a o n ašem gramofonovém priunyslu 
(525). Slovenské hudbe jsou venovány 
dve studie: stručný, ale.výstižný, sumárni 
pohléd na slovenskou hudební tvofivost 
19. a 20. st o letí Ernesta Závars kého 
(526--529), doplnený o "Slovenskou ope
ru" (Kováč 'Vieland~Krútiíava-Jáno
šík a Beg Bajazid) Ladislava Mokrého 
(529- 533). Soubor techto základních 
statí uzavírá " Lidový tanec a balet" 
.Jana Reye (zkrácená kapitola z jeho 
Sveta tance, 533- 535) a "Pražské d ojmy'' 
Ernsta Krause (~538). Glossy o česko
slovenském hudebním živote (539~556) 

*J MUSICA, seš. 9~10, zái'í- fíjen 1957. 
Vyd. dr. Fred H ammel, Bärenreiter , 
K assel a B a.sel. 

stručne informují o pražských divadlech 
a památných hud. místech, o Smetanové 
museu a současných vý-stavách, o letošní 
praž'Ské premiéí·e Kouzelné flétny, o slo
vemké lidové hudbe a nástrojích (P. Ton
kovič) a hurlebním dení na vychodním 
Slovensku (Roman Skrepek): o české 
houslové hre, o J·. D. Zelenkovi a české 
hud. emigraci 16. až 18. stol., o .Janáčkove 
Zápisníku a Ostrčilovu Honzovu králov
ství a konečne pľinášejí i referáty o Artií 
exportovaných českých knihách a hudeb
ninách: o souborném vvdání del Ant .. 
Dvoráka a edici l\IAB~ o Helfertove 
Tvurčím rozvoji B. Smetany, Janáčkovi 
ve vzpomínkách a dopisech Boh. Šted
rone a Foerstrovu Poutníkovi a o Deji
nách slovenské hudby, vyd. SAV. 

Celé číslo čas. Musica nás samozrejme 
teší již samotným faktem, že je venováno 
české a sloven'iké hudbe: svúj úkol, 
v nejhrubších obrysech informovat o ní 
západonemeckou verejnost, nepochybnš 
splní - ale bohužel jen velmi povrch
ne. Nechceme se zde podrobne zabývat 
jednotliv),mi studiemi, ani jejich celko
v~-m neujednocením a nekterými drob
nostmi: nesporne nejhufe však v celko
vém souboru dopadla česká soudobá 
hudba, byť jí bylo venováno nejvíce 
místa. A jen v bodech, spíš ad Hlustr.: 
zatím co ku pr. J os. Sukovi je venována 
samostatná kapitolka, z celkového histo
rického pohledu vypadl úplne Vít. No
vák; celá skladateľská generace Janáčko
vých a Novákových žáku je odbyta pou
hým výčtem; Matiíjčkuv výber součas
ných českých sk.ladatelu, nechceme-li je j 
označit za v-yslovene "pražský"- neboť 
ani jeden moravský skladatel neobstál 
pod j eho osta tne pochybným zorným 
úhlem ("jde o malé medailony čes. skla 
datelú, kterí v poslední dobe obzvlášte 
vzbudili nekterými díly pozornost česko
slovenského publika", s tr. 510), je tedy 
ph nejmenším libovolný; zámerne či 
omyJem (?!) an.i zmínky o- Bohu.<>lavu 
Martinu; n eúmerne málo místa je veno
váno soudobé slovenské hudbe: naštes tí 
však obe studie (Závarského i Mokrého) 
jsou pl:·es jejich stručnost daleko obsaž
nejší než präce Matejčkova. 

,Jedna z n emnoha príležitostí, kdy 
jsme mohli na pude pomerne známeho 
a k valit ního časopisu ·vysvetlit a doplnit 
značne kusý a namnoze zkreslen)' obraz 
západonemecké verejnosti o české hudbe 
20. století: a pfímo ostudne jsme jí pro
pásli. Frant. H rabal 
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Z príspevkov októbrového čísla časo

pisu "Musik und Gesellschaft" upozor· 
ňujeme najmä na rozbor nov~·ch nemec
kých kantát, ktoré na počesť 40. výročia 
Októbrovej revolúcie napísali Hans Eis
ler, L eo Spies, Kurt Schwaen a Siegfried 
Kohler. Inge Lammel v zaujímavom pri· 
spevku skúma vplyv ruskej revolučnej 
piesne na nemeckú robotnícku piesei1 
Y 20-tych rokoch. Šéfredaktor časopisu 
dr. R ebling sa zaoberá HÍndemithovou 
operou "Harmónia sveta" a rezumuje: 
" .. . Harmónia je umeleckým svedec
tvom bezvýchodného stanoviska, ktoré 
musí byť cudzie opernému publiku, ktoré 
sa obracia k novému, socialistickému 
~ivotu". Podobne dr. Kohler v poznám
kach k tohoročným XII. prázdninovým 
kurzom pre novú hudbu v Darmstadte 
upozorňuje na ideový chaos, ktorý tam 
vládol. 

The Musical Times (Anglicko) priná
šajú v októbrovom čísle m . i. článok 
o Ralphovi Vaughan Williamsovi z prí
ležitosti 85. výročia narodenia, obšírny 
referát o edinburgskom festivale, ako aj 
spomienkové články o vynikajúcom an
glickom muzikológovi prof. Edwardovi 
J. Dentovi, niekdajšom predsedovi Me
dzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hud
bu a o svetoznámom hornistovi Dennisovi 
Brain ovi (zahynul pri automobilovom 
ne~ťastí ~ spiatočnej ceste z edinburg
sk eho festivalu). 

,.Opera" (Anglicko) má v októbrovom 
čísle úryvok z monografie Johna Russela 
o známom dirigentovi Erichovi Kleibe
rovi, podrobné referáty o operných pred
staveniach na festivaloch v Salzburgu, 
Bayreuthe a Edinburgu, ako aj podrobné 
zpravodajstvo o opernom dianí vo svete. 

OZNÁ~IENIE 

Obsah I. ročníka časopisu Slovenská 
hudba vyjde ako osobitná príloha č. l 
v janúári 1958. 

Slovenská hudba 
Na viaceré dotazy odberateľov Sloven

skej hudby, v ktorých sa dožadujú vy
dania dosák na zaviazanie kompletného 
ročníka, ozn amujeme, že dosky vydáme 
do konca januára 1958. Prosíme odbera
teľov, aby objednávky zaslali na adresu 
redakcie časopisu Slovenská hudba, Bra,t i
slava, Gorkého 19. Cena Kčs 5,- . . 
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GRAMOFÚNOV'f KLUB 
. V edic i~ novozaloženého klubu budú vychádzať na dlho hrajúc:ch doskách významné diela našej 
1 svetove; hu~obnej. tvorby, starostlivo vybe~ané z celoročnej edicie Gramofónových závodov n . p . 
Dosky sa budu ~yd~vaf v ?voch radoch - z:ikladnom a výberovom. J edinou podmienkou č lenstva 
je splneme povmneho ročneho odberu päf d lhohrajúc:ch dosiek a to podra v lastn'h 'b 

-" kl d éh d d' . k' b . . . • e o vy eru zo 
" a n o ra u e !CIC .u u. Po splnen! te;to podm 1enky má člen nárok na nepredajnú č lenskú 
prémiu. 

Výberový rad 

Edičný program 1958 

Zá kladný rad 

1. Antonín Dvor ák: Symfón:a č. 9 e·mol .. z nového s\·eta" 
2. Ludwig van Beethoven: Sy.mfén!a č . 6 F -dur ,.Pastorálna" 
3. Jozef Suk: Z rá ní 
4. Franz Liszt: Tasso 
5. Rich ard Strauss: Smrf a vykúpen:e 
5. D:mitr!j Sostakov:č: Symfónia č. 7 ,.Leningradská" 

Bohuslav Ma rt:ntl: Ko ncert pre dva sláč ikové orchest~e 
6. Frederyk Chop!n: Klavírny koncert č. l e-mol 
7. Bedrich Smetana: Výber najkrajších ope~ných scén 
8 . Eugen Suchoň: Zatm zeme pod ka rpatskej 
9. Claude Debussy: Sonáta pre husle a klavír 

Leoš Janáček: Soná ta pre husle a klavir 
IO. Wolfgang Amadeus Mozart: Loveci<é rondo pre les ný roh 

Johann Sebastian Bach: Toccata a fúga d-mol pre o~gan 
Anton in DvorJk: Rondo pre v:oloncello 
Jozef Suk: Pieseň lásky, k lavírna skladba 
Claude Debussy: Syrinx, fa ntázia pre flau tu 
Zdenek F tbich: Selanka pre klarinet 
Ernest Chausson: P oéme pre husle a orchester 

ll. J úlius Zeyer - J ozef Suk: Radúz a Mahuliena (celé dielo - 3 dlhohrajúce dosky) 
12. Leoš Janáček: Liška Bystroušl<a (celo• opera - 2 dlhohrajúce dosky) 
13. Peter l lj ič Cajkovsk lj: Labutie jazero (najdôležitejšie scény diela - 2 dlhohrajúce dosky) 

(!enská prém:a 

Klavírne dielo Ludwika van Beethovena: 
Son5 ta č. 4 Es-dur 
Sonáta Es-dur, ,.Les adieux", op. 8 l a 
Rondo, op. 51, č. 2 

Za člena g ramofónového klubu sa môže prih!Jsif každý jednotlivec alebo organizácia . Clenom 
sa stane po vyplnen r členskej prih lášky a po objednaní g ramofónových d osiek bežného ročníka . 
Gramofónový klub potvrdí členstvo poslaním leg:t!mácie a členským číslom. Cien G; amofónového 
klubu neplat! z:ípisné a ni príspevky, po doručení zap lati len cenu gramofónovej dosky, ktorú s l 
z3väzne objednal. Gramofónové dosky k lubovej edície budú špeci<ilne vybavené a opatrené etiketou 
k lubu. V členskom ro ku 1938 budú vydané Jen pre členov klubu. Vo výberovom ra de budú zaradené 
vybrané reprezentatívne komplety dosiek, opatrené bohatou adj ustážou. 

Vedľa svojej edičnej činnosti bude klub postupne rozvijať ešte ďalš:e akcie a pOSkytovať členom 
rôzne služby. Bude ich ďalej pozývať na svoje spoločenské podn'ky (výstavy, p;ednH ky, prehrávky 
s diskusiami), umožni im návštevu Divad:el hudby, vedených Gramofónovými závodmi. porad! 
im pri nákupe reprodukčných prístrojov a pri ich údržbe, zariadi pre n :ch požičovňu dosiek s me· 
dzinárodnou výmennou službou a bude ich in'ormo vaf o hudobnom ž:vote, zvlášf o všetkých 
novinkách z gramofónového odOO.·u, rôznymi publikačnými materiálmi (letáky, bulletin, časop is ) . 

Dalšie informácie a členskú pr:hUšku obdržíte v ktorejkoľvek predaj ni Gramofónových zá· 
vodov n . p. 

GRAMOFÚNOVÝ KLUB, Palackého. ulica l. Praha 2. Telefón 249251 
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SLOVENSKA NARODNA GALERIA 

vznikla ako dôležitá kultúrna vymoženosť nášho l'udu zákonom Slovenskej národnej rady 
roku 1948. J e vrcholnou celonárodnou zberatel'skou inštitúciou výtvarného umenia, 
ktorej je zverená starostlivosť o maliarske, sochárske a grafické diela na Slovensku. 
Hlavnou úlohou SNG je predovšetkým starostlivost o záchranu, zber, vedecké spracova
nie a popularizácia najzávažnejších výtvarných pamiatok našej umeleckej minulosti 
i snaženia súčasného. Okrem toho SNG získava a opatruje vo svojich zbierkach aj 
hodnotné ukážky umenia svetového. 

Aby mohol ústav plniť svoju zodpovednú úlohu, buduje si viaceré vedecké oddelenia, 
odborné dielne a umelecko-historickú knižnicu s čitárňou. Doterajší bádateľský program 
ústavu bol zameraný hlavne na výskum a zber slovenského výtvarného umenia 19. 
storočia, ktorému je venovaná aj terajšia trvalá inštalácia zbierok. V poslednom čase 
kladie vedenie ústavu dôraz aj na výskum starších období slovenského výtvarného 
vývinu. Na IL poschodí má Slovenská národná galéria k dispozicii výstavné miestnosti 
pre prechodné výstavné podujatia. 

V Slovenskej národnej galérii buduje si náš ľud významnú vedeckú ustanovizeň, 

národnú klenotnicu výtvarnej kultúry. 

• 
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